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Sammanfattning

Designsonder är en så kallad innovativ metod (Hanington, Methods in the Making: A 

Perspective on the State of Human Research in Design, 2003) som låter deltagarna i studien 

vara kreativa och delaktiga i designprocessen. Det finns ingen exakt definition av 

designsonder, men ofta handlar det om ett paket med ett antal uppgifter som delas ut till 

deltagarna. Exempel på vanliga övningar är att skriva en dagbok om användandet av 

artefakten som studeras samt att genom en engångskamera låta deltagaren dokumentera 

sitt användande. 

Denna rapport syftar till att undersöka designsonders potential som inspiration till 

designprocessen. Samtidigt undersöks hur metoden designsond fungerar på den aktuella 

målgruppen: studenter som använder Key-husets entrémiljö på Linköpings universitet. 

Rapporten belyser därmed problematiken med att ta steget från de tidiga faserna i 

designprocessen, där fokus ligger på att förstå användarna av artefakten som ska designas, 

till själva designandet av artefakten. En studie med designsonder genomfördes under 3 

veckor på 15 deltagare för att undersöka deras känslor, tillstånd och aktiviteter vid 

användningen av entrémiljön. Materialet användes sedan som material i en workshop för en 

grupp som hade i uppdrag att ta fram ett nytt koncept på en entrémiljö. 

Både studien med designsonden och workshopen har utvärderats genom observation samt 

genom att fråga vad deltagarna i de båda momenten tyckte. Utvärderingen har visat att 

designsonden verkar fungera väl som metod på den aktuella målgruppen, framförallt den 

snabba feed back som samlades in via så kallade ”känslolappar”. Dock var tiden på 3 veckor 

alldeles för lite, vilket resulterade i att flera deltagare i studien inte hade tillräckligt mycket 

tid till att arbeta med uppgifterna. 

I rapporten presenteras bland annat ett brainstormingliknande moment kallat ”speed 

sketching”. Momentet visade sig vara mycket framgångsrikt även om deltagarna i 

workshopen påpekade vissa svagheter med upplägget. I det stora hela gav materialet från 

designsonden mycket bra information om vad som händer i Key-husets entrémiljö. Denna 

information kunde utnyttjas i designprocessen genom arbetet i workshopen.
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Förord

Denna rapport är min kandidatuppsats på det Kognitionsvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Begreppet designsonder, eller snarare kulturella sonder, dök upp för 

första gången i kursen Beteende I Komplexa System som jag läste hösten 2004. När vi läste 

artikeln Cultural Probes (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999) så hade många av oss lite svårt att 

förstå poängen med det hela. Under den resterande utbildningen fanns begreppet kvar som 

en av ”de där flummiga grejjerna som vissa håller på med”. Inte helt oväntat var det just där 

jag skulle fördjupa mina kunskaper. I dagsläget ser jag istället designsonder som ett roligt 

sätt att skapa positiv kommunikation mellan människor från olika kulturer, vilket enligt mig 

är en av de viktigaste byggstenarna för en medmänsklig värld där annorlunda tankar och 

idéer accepteras, tolereras och bidrar till ett mer intressant och rättvist samhälle.

Ett stort tack riktas till min handledare, Stefan Holmlid, vid Institutionen för Datavetenskap 

på Linköpings universitet. Stefan har förutom att ha bidragit med inspiration och 

ovärderliga idéer även finansierat designsonden, som var en förutsättning för studiens 

genomförande. Dessutom har han tillhandahållit gruppen som deltog i workshopen. Tack 

även till Ellinor Johansson som har läst rapporten och under opponeringen kommit med 

värdefulla synpunkter för att bättre beskriva studien. 

Jag vill även tacka min mamma för att ha passat upp mig så att jag kunde koncentrera mig 

på arbetet och min pappa och mina vänner (framförallt Maha, Marit och Zaynab) som har 

underlättat rapportskrivandet genom att få mig att göra lite roliga saker under arbetets 

gång. Utan det hade jag möglat bort på mitt studentrum (eller hade jag helt enkelt bara 

blivit färdig tidigare? ). Slutligen vill jag tacka den svenska sommaren för att ha gjort det 

lätt för mig att sitta inne vid datorn juni, juli och augusti! 

Linköping, augusti 2007
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1 Inledning

På Linköpings universitet finns ett nybyggt hus som kallas för Key-huset. Entrén till denna 

byggnad har väckt många känslor, framförallt eftersom portarna är väldigt tunga och svåra 

att öppna. Detta har resulterat i planer att bygga om entrén. Att endast byta ut dörrbladen 

och motståndsmekanismen är en möjlig lösning, men tankar väcks genast huruvida det kan 

finnas fler tankar och känslor kring entrén som kan vara värda att ha i åtanke vid en 

omdesign av entrémiljön. Denna studie undersöker hur metoden designsonder kan hjälpa en 

designgrupp att gå från den inledande fasen i designprocessen, där fokus ligger på att förstå 

användarna av artefakten som ska designas, till den slutgiltiga produkten. 

Gaver, Dunne & Pacenti (1999) använder så kallade kulturella sonder för att undersöka känslor 

och upplevelser som en grupp människor har kring olika offentliga platser. I denna 

pionjärstudie används det insamlade materialet av en designgrupp till att inspirera till olika 

designkoncept. Deras sond bestod av en genomskinlig plastmapp med ett antal uppgifter i. 

Till exempel fanns vykort som deltagarna skulle fylla i och skicka till försöksledarna, en 

engångskamera och en karta där meningen var att anteckna olika tankar och känslor om 

områden i deras hemstad. Ingen exakt definition av kulturella sonder (eller designsonder) 

finns, eftersom de måste anpassas efter det som studeras, men grundupplägget påminner 

oftast om det som Gaver, Dunne & Pacenti gjorde. Precis som Hanington (2003) påpekar kan 
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detta vara intressant i början av designprocessen för att bidra till bättre divergens, som 

dessutom är anknuten till användarnas tankar och känslor. 

Mattelmäki (2006) har skrivit en omfattande sammanfattning av flera studier som liknar den 

som genomfördes av Gaver, Dunne & Pacenti (1999). Hon använder termen designsonder, som 

är mer generell än kulturella sonder, då det bland annat inkluderar empatisonder och mobila

sonder. Studierna har genomförts på olika domäner och med olika syften. Styrkan med dessa 

designsonder är att de i förhållande till observationsstudier och intervjuer får tillgång till 

deltagarnas tankar och känslor på ett mindre inkräktande vis. Detta är tack vare metodens 

självdokumenterande karaktär. Designsonder uppmuntrar dessutom deltagarna till att vara 

kreativa, något som är typiskt för de metoder som Hanington kallar för innovativa

(Hanington, 2003). Sådana metoder kan leda till tankar som kanske aldrig skulle tänkas vid 

en traditionell nöjdhetsundersökning i enkätform eftersom det inte är säkert att 

användarna själva är medvetna om sina önskningar och behov. Enligt Mattelmäki (2006, s. 

58) kan materialet från designsonder bland annat användas som inspiration i den tidigare 

delen av designprocessen. 

1.1 Syfte

Syftet med studien är således att utvärdera hur väl designsonder fungerar som metod på 

målgruppen studenter och användare av Key-husets entré samt att analysera vilken betydelse det 

insamlade materialet kan ha för designprocessen för en ny entré. Detta görs genom att genomföra 

en designsondstudie vars material används vid en workshop med fem personer som ska ta 

fram ett designkoncept till entréer. Både designsonden och workshopen utvärderas genom 

att låta deltagarna ge feedback samt genom att studera det producerade materialet. Studiens 

mål är alltså inte att skapa designförslag till en ombyggnation av Key-husets entré. 

1.2 Rapportens struktur 

Rapporten innehåller sex kapitel. Detta första kapitel är en inledning som kortfattat 

beskriver syftet med studien samt dess begränsningar. Nästa kapitel tar upp lite 

grundläggande teori om användarcentrerad design samt hur designsonder har använts i 

tidigare studier. Kapitel 3 beskriver hur designsondstudien genomfördes rent praktiskt. 

Sedan följer två kapitel som tar upp designsonden och workshopen. Kapitel 4 beskriver 

designsonden som användes och materialet som samlades in, medan kapitel 5 behandlar den 
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workshop som hölls i syfte att 

undersöka designsondens inverkan 

på designprocessen. Utöver 

workshopens upplägg beskrivs även 

hur genomförandet gick samt det 

insamlade materialet. I det 

avslutande kapitlet utvärderas både 

designsondstudien och workshopen. 

Dessutom diskuteras studiens 

frågeställning, det vill säga 

designsondens betydelse för 

designprocessen.

1.3 Terminologi 

I rapporten används kursiv stil för 

att betona något. Det kan handla om 

en viktig del av en mening, till 

exempel syftet i avsnitt 1.1.

Framförallt i detta avsnitt samt 

avsnitt 2.1 används kursiv stil för att 

betona ett visst begrepp, som ibland består av flera ord, till exempel kulturella sonder.

I uppsatsen diskuteras designprocessen utifrån exemplet med en specifik entré. När 

uttalanden geller mer generellt så används termen artefakt som objekt för designprocessen. 

Denna term syftar på vad som helst som är skapat av människor, till exempel produkter, 

tjänster, system och miljöer. 

Begreppet designsond förklaras närmare i avsnitt 2.2 - Designsonder. Sonden används för 

enkelhets skull på vissa ställen synonymt med designsonden. I rapporten används ibland 

termen användarna. Med detta åsyftas de personer som använder huvud-entrén till Key-

huset på Linköpings universitet (se Figur 1). Denna entré benämns ofta kort och gott entrén

och är den centrala punkten i det som kallas för entrémiljön. Begreppet entrémiljön innefattar 

förutom entrén en vagt definierad yta runt omkring denna (se vidare avsnitt 3.1.1 - Tuning 

Figur 1. Huvudentrén till Key-huset på Linköpings 
universitet. 
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in). Termen deltagarna kan hänvisa till deltagarna i studien med designsonder (som i sin tur 

är användare av Key-husets huvudentré) eller till deltagarna i designworkshopen (det vill 

säga de som arbetar med att ta fram ett designkoncept). Det förra gäller framförallt i kapitel 

4 - Designsonden, medan det senare gäller i kapitel 5 - Designworkshop. I fall som 

undantages från detta anges explicit vilken deltagargrupp som avses. Studien med 

designsonden benämns oftast studien, medan designworkshopen kallas workshopen. En 

workshop är en arbetsform som används inom vitt skilda domäner, från vetenskap till 

jonglering, till lärande i allmänhet, till att finna sätt att rädda världen. Det innebär att någon 

leder deltagarna genom ett antal övningar/moment för att dessa ska lära sig något. Oftast 

innebär en workshop mer praktiskt arbete än till exempel en föreläsning. Dessutom är det 

oftast ett öppet diskussionsklimat där inte nödvändigtvis ledaren är den som pratar mest. 

Mattelmäkis term tuning in kommer från engelskans tune in, vilket betyder ställa in/söka efter.

Tuning in skulle således kunna översättas med den substantiverade formen ”inställning”, 

men detta kan på svenska lätt blandas ihop med den typ av inställning man gör i till exempel 

ett datorprogram när man ändrar dess beteende och egenskaper (som på engelska kallas för 

settings). För att undvika denna risk för språkförväxling används i denna rapport den 

engelska termen tuning in, som vidare beskrivs i avsnitt 3.1.1. 

Termen persona finns inte med i Svenska Akademins Ordlista och därför har författaren inte 

lyckats finna någon korrekt pluralform. I denna rapport används därför ordet persona för 

både singular och plural. Fler termer som har att göra med användarcentrerad design 

behandlas i avsnitt 2.1 - Användarcentrerad design.
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2 Teori

Första avsnittet i detta kapitel handlar om konceptet användarcentrerad design. Olika 

perspektiv på vad konceptet innebär och hur det används presenteras. Den andra delen av 

kapitlet går in på djupet angående designsonder. Där presenteras Mattelmäkis syn på 

designsonder tillsammans med olika exempel på tidigare studier där designsonder använts. 

2.1 Användarcentrerad design 

Det senaste decenniet har termen användbarhet blivit mer och mer populär inom framförallt 

försäljning av tekniska system. I sammanhanget används många olika termer som ofta kan 

verka förvillande lika, till exempel interaktionsdesign, människa-dator-interaktion, human

factors, användbarhet, användartester, användarcentrerad design, computer supported cooperative 

work, joint application design, participatory design, usability och user experience. Gordon & 

Ludwig (2006) menar att vissa av termerna, till exempel computer supported cooperative work,

har fått mer tekniska konnotationer, medan andra, såsom participatory design, fokuserar mer 

på interaktion mellan användare och designer. Användarcentrerad design är enligt dem det 

kollektiva begrepp som binder dessa koncept samman. Många av dessa termer och koncept 

är vagt definierade och diskussioner pågår hela tiden om deras gränsdragningar. Bannon 

(1991) vill använda termen user-involved design istället för user-centered design, medan  

Hanington (2003) föredrar human-centered design (människocentrerad design) för att betona 

att det handlar om mänskliga behov och angelägenheter samt att designprocessen i det 



2. Teori 

6

stora hela involverar människor. Vidare använder sig Hanington av termen human-product

interaction (Hanington, 2000) och vill kalla användartester för produkttester (Hanington, 2003). 

Han menar att termen användartester kan misstolkas som att vara något som testar 

användarens kapacitet att använda produkten, medan det man vill göra är att testa hur 

produkten fungerar i användning. 

Vidare argumenterar Hanington (2000) att ramen för användartester och användbarhet 

alltför smalt specificerar de mänskliga problem som kan lösas med design. Det handlar ofta 

om att minimera inlärningstider, knapptryckningar och kognitiv belastning. På senare tid 

har dock emotionella aspekter kommit in i bilden i och med efterfrågan på interaktion som 

inte bara är effektiv utan även nöjesfylld och ”attraktiv”. Eftersom detta är en nyare aspekt 

på användaranpassning så behövs nya metoder, som inte är lika specifika som de 

traditionella metoderna. Designsonder kan vara något som erbjuder möjligheter att studera 

användare på detta nya vis (se vidare avsnitt 2.2).

Hanington (2003) påpekar att huvudsaken är att välja metoder som kan leva upp till de mål 

man har vid ett visst tillfälle av designprocessen. Han delar in människocentrerade 

designmetoder i tre grupper: de traditionella; de adapterade samt de innovativa. De 

traditionella är till exempel enkäter och intervjuer, som oftast analyseras genom statistik 

och grafer. De adapterade metoderna har hämtats från andra forskningsdomäner, till 

exempel antropologi och människa-dator interaktion, och har sedan adapterats för att passa de 

ändamål som finns inom design. Till exempel lever en antropolog ofta minst ett år i en viss 

kultur för att kunna analysera den tillräckligt djupt, medan en så lång studie på 

användarnas kultur inom interaktionsdesign sällan är nödvändig. De innovativa metoderna 

ligger i linje med de kreativa, visuella aktiviteter som design innebär. De innefattar 

användare som själva är delaktiga i kreativa aktiviteter, något som kan vara betydligt mer 

stimulerande än att delta i en enkätundersökning eller intervju. 

De traditionella metoderna har ett stort problem i och med att de endast tar hänsyn till vad 

användarna själva påstår är sant, medan de innovativa metoderna ofta benämns projektiva

då de i bästa fall kan avslöja behov och önskningar som kanske till och med var okända för 

användarna. Vidare försöker de traditionella metoderna, som ofta kommer från 

beteendevetenskap, isolera enskilda variabler som ska testas. Dessa variabler är traditionellt 
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sett prestationsinriktade. De innovativa metoderna syftar istället till att undersöka den 

holistiska upplevelsen av interaktionen med det som designas, ofta genom att titta på 

mindre konkreta kvaliteter såsom emotionella, sociala och kulturella faktorer (Hanington, 

2000). Detta ökar möjligheterna att kunna designa hela användarupplevelsen på ett gott sätt, 

och detta fokus på emotioner har även tagits upp av användbarhetsgrurun Donald Norman 

(2004).

Hanington (2003) förklarar att tolkning och analys av datan inom designforskning är något 

icke-konventionell. Det kan handla om kvalitativa sammanfattningar och textuella 

rapporter, men är ofta kompletterade med visuell information såsom skisser, diagram, 

modeller, etcetera. Det svåra är att kunna extrahera goda designförslag ifrån den insamlade 

datan, eftersom det inte nödvändigtvis är exakt det som användarna efterfrågar som bör 

implementeras. Därför krävs det oftast en erfaren designer som kan göra ett kreativt 

designbeslut om hur en viss önskan eller ett visst behov ska lösas. 

Även om begrepp och metoder inom användarcentrerad design är mål för många och långa 

debatter så handlar det i grund och botten om att på något sätt förstå sig på användarna av 

artefakten som designas och situationen där det ska användas. Detta för att kunna göra en 

design som fungerar bättre för just dessa användare och situationer. Klart är att metoderna 

resulterar i ökad empati mellan designern och användarna, vilket i många fall leder till 

bättre engagemang från båda sidor, men de lärde tvistar om hur metoder ska utföras, när 

och varför. Hanington (2000) uppmanar dock till att eftersträva balans mellan de 

traditionella metoderna, som erbjuder rigorism och systematik, och de innovativa 

metoderna, med dess kreativa, intuitiva och emotionella angreppssätt. 

2.1.1 Persona 

En persona är en beskrivning av en fiktiv användare. Ofta förekommer information såsom 

namn, bild, personlig information, arbete, mål med användandet av systemet som designas, 

miljö som personen arbetar i, och så vidare (U.S. Department of Health & Human Services). 

Användandet av persona har sedan Alan Coopers bok ”The Inmates are Running the 

Asylum” använts mycket inom systemutveckling och design. Pruitt & Grudin (2003) 

beskriver hur persona kan användas för att hjälpa designprocessen framförallt genom att 

hjälpa utvecklarna att fokusera och att ha en gemensam bas för kommunikation. De 
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upplever att persona har hjälpt många projekt, men de har inte gjort någon formell 

utvärdering av metoden. 

I sammanhanget bör även nämnas att persona som metod har fått skarp kritik från bland 

annat Chapman & Milham (2006). De menar att metoden måste ifrågasättas eftersom just 

ingen systematisk utvärdering av metoden har gjorts. Kritiken de framför har att göra med 

att det inte går att verifiera hur väl persona återspeglar populationen som ett system 

utvecklas för. Det handlar alltså om en tveksamhet om hur väl information om användare 

kan kommuniceras via persona. En persona tar bara upp en liten del av det potentiella 

användarspektrat, och ju mer precist man definierar personan, desto mindre population 

representerar den. Om flera persona används blir problemet i stället hur man ska komma 

fram till om gruppen av persona på ett korrekt sätt återspeglar populationen. Dessutom är 

poängen med persona att hjälpa designgruppen att fokusera, vilket inte blir möjligt om för 

många persona används. Eftersom en persona är fiktiv så blir det dessutom per definition 

omöjligt att med hjälp av insamlad data falsifiera denna och eftersom falsifierbarhet är ett 

måste inom vetenskap så är detta en svaghet. I praktiken menar Chapman & Milham att 

persona ofta skapas för att någon på högre instans kräver att de ska skapas, inte för att de 

behövs. 

2.2 Designsonder

Designsonder är en vagt definierad metod, som ofta består av små uppgifter av 

självdokumenterande karaktär. Det är en innovativ metod enligt Haningtons uppdelning av 

användarcentrerad design (Hanington, 2003). Metoden passar särskilt bra i föridéstadiet, där 

Hanington menar att det finns stora fördelar att blanda in användarna i designprocessen. I 

början av ett projekt är det ”kritiskt för medlemmar [av designgruppen] att omgiva sig själva i 

användarens värld” (Hanington, 2003, s. 11) (författarens översättning), något som materialet 

från designsonder fungerar mycket bra för. Dessutom ger materialet information från 

riktiga användartillfällen till skillnad från många andra metoder som kanske studerar 

användarna under konstlade sammanhang. Designsonder är alltså en användarcentrerad 

metod som erbjuder möjlighet att undersöka sådant som Hanington (2003) menar är ett 

bredare intresseområde än vad traditionella användarcentrerade metoder är lämpade för. 
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Mattelmäki (2006) ger en gedigen sammanfattning av olika typer av designsonder som har 

använts sedan Gaver, Dunne & Pacenti (1999) gjorde sin pionjärstudie inom det EU-

finansierade projektet The Presence Project. Både Gaver och Mattelmäki håller fast vid att det 

inte är lämpligt att formalisera definitionen på en designsond och därför tar Mattelmäki upp 

flertalet exempel för att ge en uppfattning av konceptet. Mattelmäki har använt 

designsonder bland annat för att undersöka behoven vid äldreboenden, patienttransporter 

och extremskidåkning. Metoden syftar till att undersöka användarens upplevelser och 

erfarenheter på ett mindre inträngande sätt än via observation, vilket kan leda till större 

möjligheter att designa användarupplevelsen på ett bättre sätt. Dessutom provoceras 

deltagaren att reflektera över sådana saker som annars görs per automatik, och kanske inte 

rapporteras vid enklare metoder såsom intervjuer och enkätundersökningar. Materialet som 

erhålls analyseras förhållandevis fritt, och hur materialet används bestäms av målet med 

designsonden. Mattelmäki listar fyra mål som designsonden kan sikta in sig på: 

1. Inspiration - Att inspirera de som designar 

2. Information - Att samla information om användarna 

3. Deltagande - Att ge användarna möjlighet att delta i idéfasen 

4. Dialog - Att bygga upp en dialog mellan användarna och de som designar 

Mattelmäki beskriver två olika processer (Mattelmäki, 2006, s. 97) för en designsondstudie 

beroende på målet med sonderna. Den ena fungerar som empatisonder, som har som mål att 

skapa förståelse av ett fenomen, medan den andra är anpassad för att fungera som kulturella 

sonder som är en källa av inspiration för de som designar. Eftersom designsonden i denna 

studie syftar till att inspirera de som designar entréer följdes den senare processen, som 

består av följande steg: 

1. Tuning in

Tuning in handlar om att få en första uppfattning om det designsonden ska 

undersöka. Här är det viktigt att veta vilket av de fyra ovanstående målen som är 

aktuellt samt att ha en försmak av vilken problematik artefakten som ska designas 

kan erbjuda. Detta kan till exempel göras genom att personligen analysera det som 

ska studeras, brainstorming, diskussion i fokusgrupper eller litteraturgenomgång. 



2. Teori 

10

2. Nå ut till målgruppen

Efter att ha fått den första bilden av problematiken är det dags att nå ut till 

målgruppen. Att hitta deltagare kan vara olika lätt och svårt beroende på vilken 

situation det handlar om. Mattelmäki menar att en lagom stor grupp är 5-10 

personer, eftersom det innebär relativt mycket jobb att skapa och analysera 

designsonder. När urvalets storlek är så pass begränsat kan det vara värt att fundera 

på vilken typ av deltagare som ska vara med i studien. Kriterier för urvalsgruppen 

ska specificeras, vilket gör att potentiella deltagare kan kontaktas. Vissa deltagare 

måste övertygas, medan vissa är mycket positiva redan från början. Precis som med 

alla studier som kräver lite mer arbete från deltagarna så kan motivationen höjas 

genom en belöning efter deltagandet. 

3. Designa sonden

Utformandet av sonden kan börja redan samtidigt som de två föregående stegen. Det 

är viktigt att specificera vilka frågeställningar som är av intresse samt vilka 

egenskaper och syfte respektive uppgift har. Här finns inga givna svar. Varje 

designsond måste utformas efter den aktuella situationen. Mattelmäki ger dock 

flertalet exempel på hur olika sonder har sett ut. Vanligt är att uppgifterna ligger i en 

genomskinlig förpackning, som gärna ska ge ett estetiskt positivt intryck för att 

stimulera kreativiteten hos deltagarna. Uppgifter som ofta förekommer är dagböcker 

av olika slag och engångskameror för att dokumentera aktiviteten som studeras. 

Praktiska problem såsom hur sonderna ska delas ut och samlas in samt hur länge 

studien ska pågå måste också bestämmas i detta steg. 

4. Utför sondstudien

Sonden delas ut, deltagarna utför uppgifterna i designsonden och sonden samlas 

sedan in. 

5. Tolka och generera idéer

Hur analysen av det insamlade materialet går till är högst beroende av målet med 

designsonden. Till exempel kan materialet grupperas under olika rubriker för att 

strukturera upp det, genom en metod som kallas affinitetsdiagram (som ursprungligen 

utvecklades av Kawakita Jira (Spengler, Stanton & Rowlands, 1999)). Persona kan 

skapas utifrån materialet, vilket kan underlätta den fortsatta designprocessen (se 

avsnitt 2.1.1 - Persona). När målet med designsonden är att inspirera designprocessen 
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så görs oftast analysen genom direkt tolkning, det vill säga att studera materialet och 

helt enkelt skissa ner idéer allteftersom de kommer. I denna studie ägde detta rum i 

designworkshopen (se kapitel 5).
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3 Metod

För att kunna ”utvärdera hur väl designsonder fungerar som metod på målgruppen studenter och 

användare av Key-husets entré samt att analysera vilken betydelse det insamlade materialet kan ha 

för designprocessen för en ny entré” genomfördes en studie med en designsond med målet att 

inspirera de som designar. Materialet från studien har således använts som grund till en 

designworkshop med en grupp som hade i uppdrag att komma på nya koncept av entréer. I 

detta kapitel beskrivs designsondprocessen som utfördes. Nästa kapitel beskriver sonden 

och det insamlade materialet medan kapitel 5 beskriver workshopen. 

3.1 Designsonden

Processen att utveckla designsonden följde den som beskrevs i avsnitt 2.2.

3.1.1 Tuning in 

Den första kontakten med problemet, det som Mattelmäki kallar för tuning in, erhölls genom 

personlig erfarenhet. Författaren är själv student på Linköpings universitet och har under 

fyra års tid använt Key-husets entré regelbundet. Därmed fanns redan en grundläggande 

förståelse för entrén och dess användare. Entrén består av två stycken dubbeldörrar i bredd, 

en ”luftsluss” och ytterligare två dubbeldörrar i bredd, se Figur 1 (sida 3) och Figur 2 nedan. 

Strax innanför entrén finns bland annat bord, stolar, ett café, en karta över byggnaden och 

en trappa till de högre planen. Utanför entrén står ofta cyklar parkerade och i närheten 
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finns några bord med bänkar. Det står ofta folk i närheten av entrén och röker. Den stora 

majoriteten av användarna är studenter eller personer som arbetar i Key-huset och 

cirkulationen på människor är ganska hög. Det finns de som är i byggnaden för första 

gången och det finns personer som går in och ut genom entrén flera gånger dagligen. Dörren 

till entrén har ett allmänt känt problem: den är tung och går inte att öppna hela vägen. 

Detta gör att det är krångligt att ta sig genom entrén med till exempel en kaffekopp i 

handen.

3.1.2 Nå ut till 

målgruppen

Målgruppen för designsonden 

är användare av Key-husets 

entrémiljö. För att öka 

möjligheterna att få en stor 

mängd material var kravet 

för att få vara med i studien 

att man ofta befinner sig i 

Key-huset. Fem lämpliga 

klasser besöktes på 

schemalagd tid för att 

informera om studien och be 

om eventuella intresserades 

frivilliga deltagande. De fem 

klasserna som besöktes var 

Engelska I, Franska I, Slöjd- & formprogrammet åk 1, Slöjd- & formprogrammet åk 2 samt 

Lärarprogrammet - inriktning textil, åk 3. Samtliga klasser hade flera lektionstillfällen i Key-

huset planerade under studiens gång. Precis som Mattelmäki (2006) påpekade (se vidare 

avsnitt 2.2) så var vissa mycket positiva redan från början, medan andra verkade mer 

skeptiska. Energi lades på att aktivt försöka förmedla ett positivt intryck, men inga 

nämnvärda övertalningsförsök gjordes för att få folk att ställa upp. På grund av metodens 

kreativa karaktär betonades även att deltagarna skulle få utlopp för sin kreativitet. Detta var 

Figur 2. Karta över Key-husets entréplan. Det ljusa partiet 
markerar ungefärligen det som i rapporten kallas “Key-husets 
entrémiljö”. (Underlag: Lärosalskarta hus Key, LiU 2006-09-05, 
http://www.liu.se/om-liu/till-liu/kartor/)
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även en av anledningarna till att Slöjd- & formprogrammets studenter, samt lärarna i textil 

var intressanta som deltagargrupp. Som morot erbjöds en biobiljett till de som ville ställa 

upp på studien. 

Mötena resulterade i 25 intresserade personer, som alla bjöds in till utdelningsmötet. Detta 

är betydligt mer än de 5-10 som Mattelmäki rekommenderar, något som bedömdes 

nödvändigt på grund av förväntade avhopp. Dessutom var tiden på tre veckor på gränsen till 

för kort, vilket skulle resultera i mindre material, som till viss del skulle kunna balanseras 

upp genom att ha lite fler deltagare. Till utdelningsmötet dök 15 av de 25 personerna upp. 

De flesta som hoppade av meddelade i förhand att de ångrat sig och att de inte längre 

önskade delta i studien.

3.1.3 Designa sonden 

Sonden designades samtidigt som de två ovanstående faserna genomfördes. Uppgifterna i 

sonden beskrivs i kapitel 4.

3.1.4 Genomförande av sondstudien 

Samtliga intresserade studenter som skrivit på listan under informationsmötena kallades till 

utdelningsmötet. 15 personer kom till mötet och fick där varsin designsond. När de öppnade 

sonden började de kika igenom innehållet och prata lite smått med sina kamrater. En kort 

information om studiens syfte hölls, vilket följdes av en genomgång av samtliga uppgifter. 

Atmosfären försökte hållas avslappnad och vänskaplig för att bidra till ett positivt klimat i 

gruppen. De flesta deltagare verkade på det stora hela positiva till studien. Frågor ställdes 

och besvarades allt eftersom de dök upp. Deltagarna uppmanades att vara kreativa och inte 

nödvändigtvis följa instruktionerna slaviskt. Det framhölls att det viktiga var att de fick 

ventilera sina känslor och tankar kring entréer i allmänhet och Key-entrén i synnerhet. 

Deltagarna fick även instruktionerna att det viktigaste var att göra så mycket man orkade 

och hade tid och lust med, eftersom arbetsmaterial fanns i överflöd.

Sonderna delades ut en måndag och ett datum för insamlingsmötet bestämdes tre veckor 

senare. Tre veckor var egentligen lite för kort tid, men studieperioden skulle ta slut då vilket 

innebar att deltagarna efter dessa tre veckor inte längre skulle besöka Key-huset. 
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För att undvika det troliga problemet att deltagarna skulle ”glömma bort” att göra 

uppgifterna skickades ett SMS till dem vid mitten av studien. Meddelandet tackade för deras 

hjälp och bad dem svara på ett mail som då nyligen hade skickats ut med information 

angående insamlingsmötet. Från början var tanken att ytterligare ett SMS skulle skickas, 

innehållande en uppgift, men efter vidare funderingar kändes det som att deltagarna redan 

var lite trötta på uppgifterna och ytterligare en riskerade att bidra till minskat engagemang. 

Samtliga deltagare som fått en designsond kom till insamlingsmötet. Här delades två saker 

ut: berättelsen (se avsnitt 4.1.7) och en utvärderingslapp. Utvärderingslappen var indelad i 

två delar med rubrikerna ”+” respektive ”-”. Deltagarna uppmanades att vara ärliga och 

verkligen kritisera metoden eftersom syftet till viss del var att just testa hur metoden 

fungerar i det aktuella sammanhanget. Som tack för hjälpen fick deltagarna varsin biobiljett 

vid inlämnandet av designsonden. 

Flera deltagare ursäktade sig för att de inte gjort så mycket. De hade haft mycket annat och 

hade inte besökt Key-huset så mycket. En deltagare var väldigt ledsen för detta då hon 

verkligen tyckte att studien var intressant och verkligen ville göra ett gediget arbete. Därför 

behöll hon sonden för att fortsätta med uppgifterna en längre tid. Hennes material samlades 

in vid en senare tidpunkt. Det insamlade materialet beskrivs kortfattat i avsnitt 4.2.

3.2 Workshopen 

Tolkningen och idégenereringen genomfördes i form av en designworkshop med en grupp 

som hade i uppdrag att komma på nya koncept av entréer. Workshopen beskrivs i detalj i 

kapitel 5.
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4 Designsonden

I detta kapitel beskrivs de uppgifter som designsonden innehöll samt det insamlade 

materialet.

4.1 Uppgifterna 

Samtidigt som arbetet med att nå ut till målgruppen pågick utformningen av sonden. För att 

utarbeta relevanta uppgifter beaktades sondens syfte: att inspirera designern till nya idéer. Fyra 

relevanta frågeställningar skapades utifrån detta syfte: 

1. Hur används entrén? 

2. Hur uppfattas Key-entrén i olika situationer? 

3. Hur påverkar entrén deltagarens liv (skapar den till exempel problem?)? 

4. Vad är typiskt för en bra/dålig entré? 

Genom divergerande designtekniker såsom brainstorming genererades en lista med ett stort 

antal förslag på uppgifter. Förslagen värderades med hänsyn till hur väl de skulle bidra till 

sondens syfte och vilka av ovanstående frågeställningar de skulle kunna besvara. Dessutom 

beaktades andra egenskaper såsom lättillgänglighet, snabbhet och huruvida uppgiften skulle 

vara rolig och ge utlopp för deltagarnas kreativitet. Lättillgänglighet, snabbhet och rolighet 

var eftersträvansvärt för att minska den upplevda belastningen på deltagarna för att locka 

till att göra övningarna oftare. Att ge utlopp för deltagarnas kreativitet är ett mål i sig i och 
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med användningen av designsond som metod. Ett sätt att göra detta är att erbjuda 

möjligheten att använda sig av olika modaliteter vid lösningen av uppgifterna, till exempel 

skrift, bild och ljud. Värderingsarbetet resulterade i sju övningar som skulle användas i 

sonden, som illustreras i Figur 3: 

1. Entrédagbok 

2. Vykort

3. 3+/3- 

4. Känslolappar

5. Karta

6. Kamera

7. Berättelse

Övningarna presenteras mer detaljerat nedan. De kompletta instruktionerna som deltagarna 

fick under utdelningsmötet återfinns i appendix A.1. En komplett designsond bestod av en 

entrédagbok, fem vykort, åtta 3+/3-, en känslolapp, en karta, en kamera samt 

instruktionerna. Detta 

paketerades

tillsammans med två 

pennor i ett 

genomskinligt 

plastkuvert som 

delades ut till 

deltagarna på 

utdelningsmötet (se 

vidare avsnitt 3.1.4 - 

Genomförande av 

sondstudien).

4.1.1 Entrédagboken

Entrédagboken är en 

klassisk

dagboksuppgift.

Figur 3. Designsondens innehåll. På bilden visas inte de två pennorna som 
även var med. 
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Meningen är att dokumentera sin användning av Key-husets entrémiljö. Varje dag 

deltagaren vistas där skriver denne en sida i dagboken om varför hon/han var där, vad som 

gjordes, och så vidare. Denna övning berör frågeställning 1 – Hur används entrén? – och 3 – 

Hur påverkar entrén deltagarens liv (skapar den till exempel problem?)? Entrédagbokens 

framsida och ett uppslag återfinns i appendix A.2.

4.1.2 Vykorten 

För att låta deltagarna använda sin fantasi fanns fem vykort med i sonden. De var ihopsatta 

med 3+/3- (se avsnitt 4.1.3) i en så kallad arbetsbok. Varje vykort hade en bild på en entré, 

med syftet att ge lite tips på hur olika entréer kan se ut och användas. På vykorten fanns en 

uppmaning att låtsas att man var på semester till Key-huset och att man skulle skriva ett 

vykort till någon. Vissa av korten var förtryckta med en handskriven (för att ge ett mer 

personligt intryck) inledning: ”Hej mamma!”, ”Hej älskling!” och ”Hej farfar!”. Vykorten 

besvarar frågeställning 1, 2 och 3. Ett av vykorten återfinns i appendix A.3.

4.1.3 3+/3- 

Med målet att besvara frågeställning 4 – Vad är typiskt för en bra/dålig entré?  – användes 

lappar kallade 3+/3-. Här var tanken att deltagaren skulle skriva tre positiva och tre negativa 

saker om olika entréer. Om en bild hade tagits med kameran (se avsnitt 4.1.6) fanns en 

möjlighet att ange vilken bild som visade den betygsatta entrén. Två av dessa kort var 

förtryckta (med handskriven text) med ”Key-entrén” respektive ”Min entré hemma”. I 

sonden fanns åtta 3+/3-kort i samma arbetsbok som vykorten (se avsnitt 4.1.2). Ett 3+/3-kort 

visas i appendix A.4.

4.1.4 Känslolapparna

Som kontrast till de andra uppgifterna, som var ganska tids- och energikrävande, fanns en 

frågelåda precis innanför Key-husets entré. Vid lådan fanns en behållare med så kallade 

känslolappar. Dessa vykortsliknande lappar hade en färgstark entré på ena sidan, med syftet 

att dra till sig uppmärksamheten. På andra sidan fanns möjligheten att kryssa för olika 

adjektiv som kompletterade meningen ”Just nu är jag ...”. 24 rutor att kryssa i fanns, varav 

22 hade förtryckta ord (för den kompletta listan se appendix A.5 där känslolappens baksida 

visas). Alltså fanns två platser för att skriva egna ord. Intill lådan fanns även 

instruktionerna, som även de visas i samma appendix. Dessa instruktioner uppmanade alla 
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som passerade lådan att fylla i en känslolapp. Lapparna var alltså inte bara till för deltagarna 

i studien. Deltagarna uppmanades dock att märka sina lappar med ett ID för att ge möjlighet 

till bättre analys av datan. På lapparna fanns även en liten tom yta med uppmaningen att 

skriva andra känslor och tankar kring entrén. Denna plats var framförallt ämnad för icke-

deltagare som fyllde i en lapp, eftersom deltagarna hade många andra möjligheter att 

ventilera sina tankar. Uppgiften besvarar framförallt frågeställning 1 - Hur används entrén?, 

eller mer specifikt, i vilket sinnestillstånd är användaren vid ett visst användningstillfälle? 

I designsonden lades en känslolapp för att visa hur den såg ut och för att kunna tala om den 

på utdelningsmötet (se 3.1.4 - Genomförande av sondstudien). Behållaren vid 

insamlingslådan fylldes på med jämna mellanrum. 

4.1.5 Kartan

I designsonden fanns en karta över universitetets campus. Deltagarna ombads markera 

ungefär hur de rör sig en normal dag på campus. Syftet med detta var att få reda på vilken 

typ av användare av Key-husets entré varje deltagare var. På universitetet finns de som i 

princip bara rör sig i Key-huset och de som har det mesta någon annanstans och bara 

kommer dit ibland. Vidare finns de som går ut och in genom entrén hela dagen på grund av 

olika omständigheter. Uppgiften besvarar frågeställning 1 - Hur används entrén? Kartan 

som bifogades finns i appendix A.6.

4.1.6 Kameran

Varje deltagare fick en engångskamera med en lapp på baksidan. På lappen fanns 

numrerade rader och instruktionen att ta bilder på olika entréer och skriva känsloord om 

dessa. Dessutom fanns möjligheten att skriva om dessa på 3+/3-korten (se avsnitt 4.1.3).

Denna uppgift inkluderades framför allt för att få ett stort bildmaterial att arbeta med i 

senare stadier, men även för att indirekt svara på frågeställning 4 - Vad är typiskt för en 

bra/dålig entré? Lappen som klistrades fast på baksidan av kameran finns i appendix A.7.

4.1.7 Berättelsen 

Vid insamlingsmötet fick alla deltagare en papperslapp med instruktionen att skriva en 

berättelse om antingen en drömentré eller en mardrömsentré. Detta var ett kreativt sätt att 

ge material till frågeställning 4 - Vad är typiskt för en bra/dålig entré? Det fanns en speciell 

poäng med att dela ut denna uppgift vid insamlingsmötet, nämligen att deltagarna då hade 
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funderat en hel del på entréer, och därför på ett mer berikat sätt hade möjlighet att skriva 

en berättelse om en entré. Utseendet på lappen som delades ut beskrivs i appendix A.8.

4.2 Insamlat material 

Deltagarna gjorde väldigt olika stora insatser. Någon fyllde inte i någon sida i entrédagboken 

medan någon annan nästan använde alla sidor. En deltagare fyllde i 31 känslolappar och en 

annan fyllde inte i några. Antalet bilder som togs med kamerorna varierar från noll till 27 

(hela rullen). Det finns inga klara tendenser att alla som har gjort mycket på en övning har 

gjort det på alla, även om sådana personer förekommer. Den kvantitativa datan, det vill säga 

resultatet från känslolapparna, sammanställdes i ett diagram som visas i Figur 4. 

Diagrammet innehåller alla känslor/tillstånd som fått mer än en röst. 

Totalt samlades 202 känslolappar in, varav 124 kom ifrån deltagarna i studien. Nästan 40 % 

kom alltså ifrån andra användare än deltagarna i studien. Bland dessa var det mer vanligt att 

det fria utrymmet längs ned på känslolappen utnyttjades till kommentarer. Dessa 

kommentarer varierade från små upplysningar såsom ”en smula träningsverk” eller ”ont i 

magen p.g.a. för många chips” till långa poetiska beskrivningar av personens upplevelser: 

”Det känns som planeter som hänger från taket ner. Vi är i kosmos och jag är bara en liten 

del. Ljuset strålar på mig, jag känner mig lugn och fri. Ekot av musik är lekfullt men störs av 

trappande steg. Han ser på mig otåligt, men ler. Jag pussar honom och säger "snart klar" och 

så går vi.” Vissa personer är mycket positiva, ”En skön atmosfär av lugn och samtidigt full av 

möjligheter”, medan andra är mer kritiska, ”Key-huset gör mig höjdrädd. Farliga trappor, 

man ser rakt ner. Inte kul! Tur att det finns hiss!” Någon påpekar en typisk designmiss hos 

det tekniska systemet som automatisk öppnar fönstren: ”Det luktar cigarettrök när fönstren 

öppnas automatiskt. Fy va äckligt. ” 
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”Stressad! Till lektion. Så idag sprang jag igenom. Senare på dagen gick jag igenom 

igen för att ta cykeln ner till stan för att lyssna på en föreläsning.” 

”På plats för ett bokseminarium. Jag har en dålig dag. Fan vad trist när jag alltid 

har det när jag för den här dagboken men så är det. Det är väl en sådan tid, den 

delen av året. Var och fikade med [Kajsa] en snabbis, sedan sprang vi upp och 

kollade tentaresultat – HELA klassen hade klarat sig. Så upplyfta av denna lättnad 

kom vi i samlad trupp ner till ingången igen och sa hej då för dagen. Innan jag gick 

hem igen gick jag på toa. Kändes vemodigt att gå hem idag.” 

De flesta deltagarna fyllde i 2-3 vykort, medan någon fyllde i alla och någon annan inget. På 

vykorten beskrivs mer eller mindre liknande situationer. Nedan följer två exempel. 

”Hej min vän! Hur mår du? Har du det bra i Göteborg? Jag är i Key-huset i 

Linköping. Just nu sitter jag och väntar på att några kompisar ska ansluta för att 

senare grilla på Vallamassivet. Här är det i alla fall fint – Key är ljust och fräscht. 

Skulle inte banga på at plugga här  Ha det bäst! Kram!” 

”Hej mamma! Nu är jag här igen – i Key-huset. Ännu en dag här och ändå så ser 

man nya saker hela tiden. De underbara lamporna med motiv är så vackra – de 

passar verkligen in här – det kreativa huset. Än en gång så gick dörrarna segt – kan 

de inte laga till dem snart? Får hoppas det. Men allt som allt så har jag det bra här.” 

Ett tredje exempel visar på en deltagare som på ett inlevelsefullt sätt skriver till sin 

”Houdini-farfar”:

Hej farfar! Detta skulle du uppleva! Det går att åka på ledstängerna, gå balansgång 

högt över publiken, klänga i perlarna ända upp till glastaket, m.m. Kram!” 

Även 3+/3-korten har de flesta deltagarna fyllt i 2-3 stycken av. De flesta har fyllt i det kort 

som var förmarkerat med ”Key-entrén”. Om denna har många positiva saker nämnts, bland 

annat ”ljus”, ”öppen”, ”luftig”, ”trevligt café” och ”fin arkitektur”. Bland de negativa 

sakerna nämns framförallt de tunga och sega dörrarna, men även saker såsom att cafét är 

för dyrt och att gardinerna är tråkiga omnämns. Någon påpekar att pelarna som finns 
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innanför dörrarna är lite luriga eftersom de är runda med en kvadratisk bas som är 

uppskjuten några centimeter, något som gör att man lätt kan snubbla på dem. 

Kartorna visar att de flesta deltagare går ut och in genom Key-entrén några gånger per dag. 

Samtliga deltagare skrev en berättelse. Längden och graden av fantasi varierade stort. Några 

exempel på berättelser redovisas i avsnitt 5.3 - Material. 

Bilderna sammanställdes genom skapandet av ett bildspel med alla bilder. De känsloord som 

deltagarna skrivit till varje bild visades i samband med bilden. I övrigt lämnades datan som 

den var inför workshopen. Utvärderingen som deltagarna fick fylla i under insamlingsmötet 

var rent kvalitativ och ingen särskild sammanställning gjordes på detta.
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5 Designworkshop

För att se hur väl det från studien insamlade materialet kunde förbättra en designprocess 

hölls en designworkshop för fyra personer som för tillfället arbetade med att ta fram ett nytt 

koncept för entréer. Deltagarna var designstudenter som under sommaren var anställda på 

Sommardesignkontoret vid Linköpings Universitet. Författaren agerade processledare. 

Precis som designsonder är även designworkshop en innovativ metod enligt Haningtons 

definition, eftersom arbetsformen uppmanar deltagarna till att vara kreativa och delaktiga i 

designarbetet. Syftet med workshopen var att testa några sätt att använda material från 

designsonder som inspiration i en designprocess. För att göra detta användes brainstorming 

för att komma på ett antal olika uppgifter för workshopens deltagare. Ett urval av uppgifter 

som bedömdes använda så mycket som möjligt av materialet från studien planerades till en 

fyra timmar lång workshop. 

5.1 Uppgifter 

Workshopen var uppdelad i fyra olika moment: (1) studera statistik; (2) speed sketching; (3) 

identifiering av aktiviteter och problem samt (4) skapande av persona. Deltagarna hade hela 

tiden tillgång till det kompletta råmaterialet, men momenten syftade till att strukturera 

inläsningen av data på ett enklare sätt. Viktigt var att tänka på hur respektive moment 
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skulle dokumenteras för att deltagarna skulle kunna dra nytta av deras arbete efter 

worskhopen.

Ett bildspel bestående av bilderna som deltagarna i studien hade tagit (se avsnitt 4.1.6 - 

Kameran) och de tillhörande känsloorden projicerades under hela workshopen på en av 

rummets vägar. Meningen med detta vara att deltagarna när som helst skulle kunna titta 

upp och få slumpvis inspiration. Dessutom fanns alltid tomt papper tillgängligt för att låta 

deltagarna skissa eventuella idéer vid vilket tillfälle som helst. 

5.1.1 Studera statistik 

För att få en snabb inblick i hur folk känner sig när de vistas i entrémiljön studerades först 

statistiken från känslolapparna. Deltagarna fick förutom diagrammet som visades i Figur 4 

(se sida 22) även ta del av den kompletta rådatan som innehöll samtliga känslor som angivits 

(alltså även de som endast fått en röst) samt de fritextkommentarer som givits. Detta 

moment var av icke-presterande karaktär och gav därför inget konkret resultat som 

behövde dokumenteras. 

5.1.2 Speed sketching 

Med syfte att inspirera till nya ohämmade idéer användes en blandning av berättelserna och 

traditionell brainstorming. Varje deltagare fick på ett papper skriva upp sitt namn och 

vilken berättelse som skulle läsas upp. Processledaren läste sedan upp berättelsen medan 

deltagarna fick inspireras av berättelsen för att under tiden skissa sina idéer. Efter 

berättelsens slut gavs 1-2 minuter för att färdigställa skisserna. Samma sak gjordes med 

varje berättelse. Lappen som användes för detta beskrivs i appendix B.1 och momentet 

dokumenterades alltså direkt genom arbetet. 

5.1.3 Identifiering av aktiviteter och problem 

Det övergripande målet med att använda sig av designsonder vid denna studie är att förstå 

sig på vad användarna gör och hur de känner sig när de gör detta. Det insamlade materialet 

från studien innehåller massor med exempel på aktiviteter som användarna företar sig i 

entrémiljön samt problem som kanske skapas på grund av entréns utformning. Därför fick 

varje deltagare i worskhopen en ifylld designsond vardera med uppgiften att identifiera just 

aktiviteter och problem. För att dokumentera detta moment användes lappar som tillät att 

skriva en titel på aktivteten/problemet, ID på sonden där aktiviteten/problemet 
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identifierats samt en beskrivning på aktiviteten/problemet. Lappen kan studeras i appendix 

B.2. När en deltagare var färdig med en designsond fick hon/han en annan att arbeta med. 

Målet var att varje sond skulle studeras av 2-3 deltagare, men eftersom övningen tog 

betydligt längre tid än planerat studerades varje sond av 1-2 deltagare. 

5.1.4 Skapande av persona 

Efter de tre första uppgifterna hade deltagarna arbetat med allt material och borde därför 

kunna utnyttja deras kännedom om användarna för att skapa persona. Trots den kritik som 

har riktats mot personametoden bedömdes det som relevant att göra detta moment. 

Kritiken ifrågasätter validiteten av informationen i en persona, vilket inte är lika viktigt när 

syftet är att bidra till inspiration som när de ska ligga som grund till designbeslut. Viktigt att 

påpeka är att samma användare kan vara olika persona vid olika tillfällen, till exempel 

ibland den stressade som måste på toaletten och ibland den som är i god tid för sin fika med 

kompisarna. Även denna övning var självdokumenterande i och med att persona skapades. 

5.2 Genomförande 

Workshopen genomfördes i början på designgruppens arbete med deras entréprojekt. De 

hade redan genomfört en traditionell brainstorming, vilket hade resulterat i flera olika idéer 

på entrémiljöer. För övrigt hade de inte förberett sig inför workshopen och projektet. 

Workshopen hölls på engelska eftersom två av deltagarna inte hade svenska som 

modersmål. Upplägget var som följer: 

Introduktion till workshopen: 30 min 

Studera statistik: 15 min 

Speed sketching: 60 min 

Identifiering av aktiviteter och problem: 60 min 

Skapande av persona: 60 min 

Avslutning: 15 min 

Momenten som togs upp i avsnitt 5.1.2, 5.1.3 och 5.1.4 utvärderades genom att deltagarna 

fick skriva på en lapp vad de tyckte om momentet. De uppmanades att vara kritiska och 

ärliga eftersom syftet med workshopen var att testa de olika momenten och hur de kan 

bidra till en bättre designprocess. 
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5.3 Material 

Det självdokumenterande materialet från momenten kopierades och samlades in. Dessutom 

fotograferades de idéer som gruppen hade skapat under brainstormingen som gjordes före 

workshopen. Materialet från speed sketching var fylligt eftersom varje deltagare behövde 

göra (minst) en skiss till varje berättelse. Identifiering av aktiviteter och problem samt 

skapandet av persona var mer öppna uppgifter och därför presterade deltagarna olika 

mycket vid dessa moment. Eftersom materialet från studien med designsonden var på 

svenska var identifieringen av aktiviteter och problem svårt för de som inte hade svenska 

som modersmål. Utvärderingarna samlades in under workshopens gång och lästes därefter 

igenom.

Nedan följer tre av berättelserna tillsammans med några av de skisser som gjordes under 

speed sketching. Den första och den sista beskriver mardrömsentréer, medan den i mitten 

beskriver en drömentré. 

”En mardrömsentré för mig skulle vara en entré som inte känns en gnutta 

välkomnande. Det vill säga byggnaden skulle vara i tråkig färg, gråaktig, dörrarna 

skulle vara smutsiga och motbjudande att ta tag i. Dessutom skulle de vara tunga 

och trånga. Väl inne i entrén skulle det vara dovt ljus, få fönster eller inga fönster 

alls närmare bestämt. Det skulle lukta äckligt, typ gammalt sopavfall. Det skulle 

vara obehagligt kallt i entrén.” (Figur 5) 

Figur 5. Skiss till en mardrömsentré. Förklaringen beskriver att det är ”glas med ett mönster som bara 
syns när det blir smutsigt, så att smuts kan vara vackert.” Effekten skapas genom att ytan har 
ojämnheter där smutsen fastnar.
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”Stor, ljus och luftig. Gärna harmoniska färger som till exempel pastellfärger. Rosa, 

lila, ljusblå  Viktigt med stora fönster så att det ej blir mörkt, gärna gardiner i 

varma färger på vintern.” (Figur 6) 

Figur 6. Skiss till en drömentré. Texten förklarar att det finns ett vinddrag som låter gardinerna 
fladdra. Gardinernas mönster skapas genom solljus.

”Det var en gång en varm och solig dag i Norrköping. Jag skulle gå till biblioteket 

och lämna tillbaks mina böcker jag lånat. Solen värmde och jag gladde mig åt att 

vara ute. Samtidigt som jag gick fick jag syn på alla fina entréer som fanns i stan. 

Väl framme vid biblioteket fick jag en chock, för det första, biblioteket var stängt, 

för det andra så var det den fulaste entré jag sett: grå fyrkantig och faktiskt lite 

illaluktande. Det fanns inte heller något tak där jag kunde stå och vänta i skuggan 

på att det skulle öppna. När jag stått där ett tag började det att regna! Utan tak 

eller något vacker skydd så fick jag stå där framför den ohyggligt monsterlika, gråa, 

fula, illaluktande entrén. Böckerna blev så klart förstörda…och därmed mitt soliga 

humör!” (Figur 7) 
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Figur 7. Två skisser till en mardrömsentré. Den vänstra illustrerar mardrömsentrén, där man kommer 
ut direkt på gatan med ett tråkigt mönster som dekoration. Den högra presenterar en entré med ett 
vikbart tak som kan fällas upp om det inte behövs och kan förlängas om det är mycket folk som söker 
skydd från regnet. 

Materialet från Identifiering av aktiviteter och problem blev på grund av språkproblem och 

tidsbrist inte jättesort till sin mängd. Trots detta identifierades en del aktiviteter såsom att 

vara på väg till datasal, caféet, att träffa vänner och att plugga. Några av de problem som 

identifierades var att entrén var opraktisk på grund av de tunga och tröga portarna, det är 

svårt att hitta i Key-huset samt att ljudnivån blir för hög när det är för mycket personer i 

huset.

Designgruppen skapade 4 stycken persona. Dessa presenteras nedan. De är skrivna på 

engelska på grund av att detta var designgruppens arbetsspråk. 
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Elina Sjöman passage 

Age: 23 

Occupation: Language (French) student 

Arrival: 5 min before to 10 minutes late 

Other:

   Doesn’t have time for breakfast at home

   Sometimes grabs a cup of coffee at the cafe in a rush 

   Spends a lot of time with her friend during breaks and in the afternoon 

Goal: Not arriving late to her class 

Needs:

   Quick info 

   The environment needs to help her to arrive in time 

   No obstacles on her way 

   Quick coffee? 

Jon Persson coffee 

Age: 31 

Occupation: PhD. in pedagogy 

Arrival: Comes when he wants to 

Other: Loves to chat with people 

   Drinks 5 cups of coffee/day and smokes 5 cigarettes 

   Likes sports 

   Often eats breakfast at school 

   Meets friends for lunch

Goal: Inspiring environment 

Needs:

   Social space for building contact networks 

   Professional or non professional meetings 
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Jonas Sandström visitor 

Age: 43 

Occupation: Information architect Norrköping 

Arrival: Early, 15-20 minutes before 

Other: Not familiar with LIU 

   Doesn’t like asking people for info 

   Wears glasses 

Goal: To find his way to Bill Buxton’s lecture quickly and easily 

Needs:  

   Feel in control 

   Know the way 

   Not to feel lost 
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Gunilla Säter Worker in Key 

Age: 62 

Occupation: Institution secretary 

Arrival: Always in time 

Other:

   Always brings lunch 

   Appreciates the arts and crafts displayed in the entrance 

   Does not take any notice to the entrance environment, maybe because she has seen it so 

many times 

   Likes her office 

   She likes spending time with herself 

   Always have her coffee in the teachers room 

   Smokes at the door 

   Shows visitors around 

   The door is heavy for her 

   Likes the entrance aesthetically but not functionally 

Goal: To get through the passage 

Needs: Needs to be surprised by the entrance environment (implicit need) 
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6 Diskussion

Redan från studiens planerandefas var det uppenbart att tiden för studien var i kortaste 

laget. Den största farhågan var dock huruvida det skulle gå att finna deltagare till studien 

eller ej, samt hur seriöst de skulle ta uppgiften. En metod att lära känna användarna är 

förstås inte mycket värd om användarna inte är motiverade att göra en god prestation. I 

början verkade de flesta motiverade, men vid insamlingsmötet var det många som ursäktade 

sig för att inte ha gjort så mycket, vilket var en allvarlig varningssignal. Detta hade dock 

redan visat sig när försöksledaren pratade med några av deltagarna under studiens gång 

samt när mailet som skickades ut innan insamlingsmötet, som dessutom betonades med ett 

SMS, inte fick hög svarsfrekvens.  

Workshopen var lite svår att anpassa till deltagargruppen eftersom det var oklart i vilket 

stadium i designprocessen de var. Dessutom visade det sig vid workshopens början att deras 

uppgift var något annorlunda än förutsett av försöksledaren. Istället för att ha uppgiften att 

göra en omdesign av Key-husets entrémiljö var uppgiften att ta fram ett nytt koncept på 

entrémiljö, vilken som helst. Sondstudien på Key-husets entrémiljö var därför fortfarande 

intressant, men inte lika central som försöksledaren hade trott att den skulle vara. Därmed 

var deltagarnas motivation inte den högsta. Även om de aktuella resultaten är långt ifrån 

oanvändbara så är det troligt att det hade gått att utforma designsonden på ett för 
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ändamålet bättre sätt om det redan från början var känt hur designgruppen skulle använda 

materialet.

6.1 Utvärdering av designsonden 

Deltagarna i studien har i utvärderingen angett att det var en intressant och engagerande 

metod. Någon påpekade den positiva skillnaden med denna typ av studie jämfört med ”de 

vanliga och fruktansvärt trista enkäterna”. Många menade att det är roligt att det är en så 

pass annorlunda metod som låter dem vara kreativa. En deltagare påpekade att studien fått 

personen i fråga att vara mer uppmärksam på sina egna känslor och därmed har hon/han 

kunnat medvetet motverka sina negativa känslor och därmed ha en bättre dag. Detta ligger i 

linje med de fördelar som de innovativa metoderna innebär. Flera deltagare har dessutom 

påpekat att instruktionerna var tydliga, även om någon påpekar att syftet har varit lite 

oklart.

Det allra största problemet, som många har betonat, var tidsbristen. Studien pågick under de 

tre sista veckorna på vårterminen, vilket innebar mycket jobb med de vanliga studierna. 

Många jobbade hemma med projekt och var därför inte i Key-huset så ofta under tiden som 

studien pågick. Någon påpekade dessutom att användandet av entrémiljön förändras under 

årets gång beroende på väder och studieperioder, vilket alltså betyder att studien borde 

pågå under betydligt längre tid. Till denna kritik finns inget försvar. Studien skulle helt klart 

behöva vara utsträckt över en längre period för att generera ett mer komplett material. 

Viktigt att påpeka är dock att redan vid denna period på tre veckor var det deltagare som 

”glömde bort” att göra uppgifterna. Om en liknande studie görs under en längre period 

måste vikt läggas vid att på ett ödmjukt sätt uppmuntra och påminna om att regelbundet 

göra uppgifterna. 

Under studiens pågående dök ett problem med känslolapparna (se avsnitt 4.1.4) upp. Någon 

”städade bort” dem från entrén, vilket gjorde att nya var tvungna att tryckas upp. Under 

denna tid på tre dagar utan lappar tappade flera deltagare rutinen med att fylla i dem, vilket 

sannolikt ledde till lägre svarsfrekvens. Några personer (såväl deltagare som icke-deltagare) 

använde andra vykort som fanns belägna vid entrén för att skriva det de ville. Detta hände 

trots att tillstånd hade erhållits från LOKE, som är ansvarig för lokalen. 
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Några tyckte att deltagandet kändes lite krävande. En deltagare menade att hon skulle gjort 

mer om arbetet var mer styrt, till exempel genom att ha vissa uppgifter fria att göra hemma, 

men att vissa skulle göras på plats under två tillfällen på en timma vardera. Detta är 

visserligen en god synpunkt, men samtidigt så är ju syftet med denna typ av metod att det 

ska vara så fritt som möjligt. Angående friheten hos deltagarna verkar det även ha varit en 

otydlighet i informationen eftersom en annan deltagare påpekade att det skulle vara bra 

med mer tom plats att skriva. Deltagarna uppmanades flera gånger att göra som de känner, 

vilket borde ha kunnat tolkas som att det var tillåtet att skriva på helt tomma papper om det 

kändes bäst. 

I avsnitt 3.1.2 - Nå ut till målgruppen motiverades valet av vissa delar av urvalsgruppen med 

att det var önskvärt med deltagare som är kreativa. Beväpnad med efterklokhet kan detta 

resonemang ifrågasättas. Inget samband syns mellan vilket program deltagarna går på och 

hur mycket de har presterat. Tendensen verkar snarare vara att de som av någon anledning 

är mer positivt inställda till studien har gjort ett mer gediget arbete med uppgifterna. 

Frågan som kvarstår är då varför dessa personer var mer positivt inställda? Delvis kan det 

ha berott på att försöksledarens stil kanske motiverar en viss typ av människor mer än 

andra, eller att vissa kompisar fick varandra att vara mer eller mindre produktiva. Istället 

för att diskutera kreativa personligheter kan det också vara intressant att fundera på om det 

snarare kan ha att göra med en dokumentär personlighet, där man har ett intresse av att 

dokumentera ens eget liv. Detta skulle vara intressant att forska vidare på. Ett sätt att öka 

motivationen kanske skulle vara att ha ett större urval på uppgifter, där deltagarna på 

utdelningsmötet får välja ett antal uppgifter. På så vis har deltagaren aktivt valt vad denne 

ska göra, vilket kanske medför en större känsla av påverkan, delaktighet och motivation. 

Det insamlade materialet visar att känslolapparna har fungerat mycket bra. Tack vare denna 

snabba och enkla möjlighet att säga vad man känner har många användare lockats till att ta 

del i inspirationsprocessen. Men även det resterande materialet bedöms som mycket 

givande i sammanhanget. 

6.2 Utvärdering av workshopen 

Utvärderingen av workshopen var väldigt öppen och givande. Den största och mest 

påtagliga kritiken ligger i att det egentligen inte var så mycket workshop över upplägget 
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eftersom det inte var mycket interaktion mellan deltagarna, då de flesta uppgifterna var 

individuella. Detta är befogad kritik, men samtidigt skulle det behövas mer tid för att kunna 

samarbeta, och eftersom tiden var kraftigt begränsad på grund av deltagarnas andra projekt 

så var situationen problematisk. 

6.2.1 Speed sketching 

Speed sketching har fått god kritik i det stora hela, men det blev en liten miss i 

informationen. Några deltagare uppfattade att man skulle visualisera berättelsen medan 

några uppfattade att man skulle inspireras av berättelsen och skissa vilka idéer som helst. 

Den ursprungliga tanken var att berättelsen skulle fungera som inspiration och de som 

trodde att man skulle visualisera berättelsen har påpekat att de vill göra något mer än just 

detta. De som använde berättelserna som inspiration har inte kritiserat detta upplägg, 

varför det måste antas att detta är betydligt bättre. Figur 7 på sidan 30 visar ett typiskt 

exempel på hur uppgiften uppfattades på olika sätt av olika deltagare i workshopen. Den 

vänstra skissen illustrerar situationen som beskrivs i berättelsen, medan den högra föreslår 

en lösning på problemet. Troligen skulle momentet vara mycket mer värdefullt för 

designgruppen om det hade varit tydligt för samtliga deltagare att syftet var att skissa vilka 

idéer som helst, inte bara att illustrera berättelsen. 

De olika deltagarna hade olika åsikter angående tidsbegräsningen. Någon tyckte att en 

minut är bra för att det sänker förväntningarna och därför får personen i fråga att slappna 

av, medan någon annan vill ha fem minuter för att kunna göra en komplett skiss. En tredje 

person menade att 2 minuter skulle ge tillräcklig tid för att öka nivån på skisserna enormt. 

Det verkar som att framför allt de som tycker det är viktigt med snygga skisser vill ha mer 

tid på sig. Vilket antal minuter som är optimalt för skissningen är därför uppenbarligen 

mycket individuellt. Klart är att flexibilitet är nödvändigt: om det är uppenbart att alla 

deltagare sitter kvar och skissar så kanske lite extra tid måste ges för att kunna avsluta. För 

att kunna göra bättre skisser behövs dessutom tillgång till olika typer av pennor, ett behov 

som inte förutsågs på grund av processledarens brist på kunskap om skissteknik.  

För övrigt liknades speed sketching vid brainstorming och att det är bra att man inte fastnar 

i detaljer. Samtidigt hävdade någon att just en brist med momentet var att fokus inte låg på 

detaljer. Någon påpekade att det var mycket bra att berättelserna var skrivna av ”vanliga 
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människor”. En av deltagarna tycker att momentet påverkade dennes kreativitet mycket 

positivt. En annan betonade att det var lättare att inspireras av mardrömsberättelserna än 

av drömberättelserna. Något som kan vara värt att beakta är att det kan ta några omgångar 

för att få upp rytmen i skissandet. 

I studien benämndes deltagarna med varsitt ID i formatet ”Ax” där ”A” var en bokstav och 

”x” en siffra. Därför var även ”titeln” på respektive berättelse densamma som ID på den som 

skrivit berättelsen. En deltagare i workshopen påpekade att detta inte är så värst 

inspirerande. Det föreslogs att varje berättelse ges en titel som av processledaren kopplas till 

ID utan att deltagarna behöver veta detta. Det viktiga att tänka på där blir den möjliga effekt 

titeln har på tolkningen av berättelsen. I vissa fall kan det vara problematiskt om titeln sätts 

av processledaren. 

6.2.2 Identifiering av problem och aktiviteter 

Att identifiera problem och aktiviteter tog mer tid än förutsett, vilket var momentets största 

problem. Utvärderingen visade att deltagarna fann det intressant och lärorikt att få reda på 

vad användarna verkligen gör i entrémiljön. Två deltagare påpekar dock att momentet 

kanske skulle läggas på ett annat ställe i designprocessen. Det föreslås att det ska vara det 

första som görs, det vill säga innan både speed sketching och annan brainstorming. Detta är 

en mycket god idé eftersom momentet syftar till att lära känna användarna och deras 

problem. Det är förstås en mycket god idé att ha en bild av detta innan man sätter igång med 

brainstorming. 

På dokumentationslappen till momentet (se appendix B.2) fanns rutor för att kryssa i om det 

handlade om en aktivitet eller ett problem. En deltagare föreslog dock upplägget att i stället 

välja mellan ”Känsla” och ”Aktivitet” för att sedan beskriva denna, vilka problem det 

innebär samt vilka idéer som genereras. Detta illustreras i Figur 8, och momentet bör således 

snarare kallas ”Identifiering av aktiviteter och känslor”. 
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gång. Som tidigare nämnts kan det även vara intressant att på något sätt välja deltagare med 

dokumentära personligheter. Känslolapparna fick stor svarsfrekvens och denna deluppgift 

bedöms som ett mycket fruktbart sätt att snabbt få in information om användarnas känslor 

och tankar. 

Workshopen med materialet från designsondstudien fungerade bra som katalysator. Speed-

sketching upplevdes som ett mycket bra moment, som erbjuder brainstorming tillsammans 

med information direkt från användarna. Som tidigare nämnts bör det noggrant tydliggöras 

att skisserna kan vara vilka idéer som helst som kommer i samband med berättelsen, det 

måste inte nödvändigtvis vara en illustration av berättelsen. Workshopens upplägg bör dock 

vara mer inriktat på interaktion mellan deltagarna, och fullständigt skissmaterial måste 

finnas tillgängligt för att maximera deltagarnas prestation. 

Så kan man utifrån detta besvara hur väl materialet från en designsondstudie kan undersöka 

användarnas upplevelser och känslor? Nej, här måste metoden utsättas för samma kritik 

som Chapman & Milham (2006) riktar mot persona. För att undersöka detta behövs en 

fördjupad studie som mer ingående undersöker hur de slutsatser som dras från materialet 

verkligen stämmer överrens med studiens deltagares känslor och tankar. Till exempel skulle 

detta kunna göras genom att diskutera resultaten från workshopmomentet ”Identifiering av 

problem och aktiviteter” med deltagarna i studien. Trots att den exakta grad av korrekt 

reflektion av användarnas upplevelser och känslor inte kan mätas genom denna studie så 

har workshopen klart och tydligt hjälpt designgruppen att gå från fasen att förstå sig på 

användarna till att generera idéer. I det aktuella fallet ansåg i och för sig 

workshopdeltagarna att momenten överlappade mycket med den brainstormingsession de 

hade haft tidigare, men de höll med om att några nya idéer dök upp tack vare workshopen. 

Dessutom fick de belägg för tankar som de hade haft innan workshopen. Med bättre 

planering av användandet av det insamlade materialet kan det alltså användas för att 

förhöja kopplingen mellan designerns tankar och gissningar och användarens verkliga 

situation. Så även om det med denna studie som grund inte går att uttala sig om graden av 

korrekt återspegling av användarnas känslor och tankar så kan det konstateras att 

designsonder kan ge ett stort och viktigt bidrag till designprocessen.
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A Designsondens innehåll 

Appendix A innehåller allt material som designsonden bestod av. Mer information om 

respektive uppgift/objekt finns i avsnitt 4.1 - Uppgifterna. 

A.1 Instruktionerna 

Till deltagare i studien ”Kulturella sonder” 

Till att börja med vill jag tacka dig för att du ställer upp på denna studie som är en del av 

min kandidatuppsats. Syftet med studien är att undersöka hur användarna av entrémiljön 

upplever denna, hur de känner sig när de vistas där, samt hur denna information kan 

användas vid omdesign av en fysisk entrémiljö. Det ungefärliga området jag menar med Key-

husets entrémiljö är markerat på framsidan till Entrédagboken. 

Min studie använder en metod som kallas för ”Kulturella sonder”. Sonden som detta papper 

låg i innehåller ett antal uppgifter som jag ber dig genomföra under de tre veckor som 

studien pågår (början av vecka 20 till början av vecka 23). De uppgifter som finns är: 

Entrédagboken 

Detta är en dagbok över din användning av Key-husets entrémiljö. Meningen med 

dagboken är att varje dag du vistats där skriver en sida i dagboken. Berätta varför du var 

där, vad du gjorde, o.s.v. 
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Arbetsboken

I arbetsboken finns två typer av uppgifter: Vykort och 3+/3-. Vykorten ska fyllas i när 

man besöker Key-huset, medan 3+/3- gäller olika entréer. Om något är förtryckt får du 

gärna fortsätta på den idén.

Kartan

Syftet med kartan är att markera hur du rör dig över campus en typisk dag. Markera 

viktiga ställen du besöker med siffror (i vilken ordning du besöker dem). 

Kameran

Kameran är en väldigt fri uppgift, där jag ber dig att ta bilder på olika entréer och skriva 

värdeord om dessa (t.ex. snygg, tråkig, effektiv, ointressant). Om du tar bild på en entré 

som du tar upp i 3+/3- så får du gärna ange detta när du fyller i 3+/3- kortet.  

Känslolappar

Flera exemplar av denna lapp finns utplacerade i Key-husets entrémiljö. Meningen med 

dessa är att du varje gång du befinner dig i entrémiljön ska fylla i en sådan lapp och 

lägga den i den låda som finns på samma ställe. Glöm inte att skriva ditt ID varje gång du 

lägger en lapp i lådan! 

Det är inget krav att fylla i alla kort och alla sidor i entrédagboken, men jag uppskattar om 

du gör så mycket du känner att du har tid/lust med. Skriv ditt ID på varje uppgift. Vid 

inlämningen av materialet (vecka 23) kommer jag be dig att skriva en kort berättelse och en 

utvärdering av studien. Du kommer då få en biobiljett som tack för hjälpen. 

Tveka inte att höra av dig till mig vid eventuella frågor! 

/Jonatan Wentzel (kontaktuppgifter) 

A.2 Entrédagboken 

Nedan följer framsidan till entrédagboken (Figur 9) samt en uppsättning av inlagan (Figur 

10). Det fanns nio exemplar av inlagan i varje dagbok. 



Figur 9. Framsidan tilll entrédagbokken. 
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HUR KÄNNER DU DIG
NÄR DU VISTAS I KEY-HUSETS ENTRÉMILJÖ?

FYLL GÄRNA I EN KÄNSLOLAPP OCH LÄGG I 

LÅDAN SÅ KAN DINA KÄNSLOR HJÄLPA TILL 

ATT INSPIRERA EN EVENTUELL OMBYGGNAD 

AV KEY-HUSETS ENTRÉMILJÖ.

Denna undersökning är en del av en kandidatuppsats som skrivs av 

Jonatan Wentzel på IDA. Syftet med studien är att undersöka hur 

användarna av entrémiljön upplever denna, hur de känner sig när de 

vistas där, samt hur denna information kan användas vid omdesign 

av en fysisk entrémiljö. I studien deltar ett antal personer som har 

flera uppgifter att utföra, men just denna uppgift är öppen för vem 

som helst som känner för att vara med i inspirationsprocessen. Har 

du frågor? Kontakta Jonatan Wentzel på jonwe@ida.liu.se. 

Denna låda är utplacerad här med tillåtelse från LOKE 
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B Material till 

designworkshopen

I detta appendix återfinns de dokumentationslappar som användes vid designworkshopen. 

B.1 Speed sketching 

Speed sketching dokumenterades på en lapp där berättelsens ID skrevs ner och även namnet 

på den som skissade. För övrigt var lappen tom och erbjöd plats för att skissa. Storleken på 

lappen var A5. 

B.2 Identifiering av aktiviteter och problem 

Figur 17 visar den dokumentationslapp som användes för att identifiera aktiviteter och 

problem.
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