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Sammanfattning	  	  
 

Enligt Kirsh (2010) stärker människor sin kognitiva förmåga på ett flertal sätt vid användandet 

av externa representationer. Inom design används externa representationer ofta i form av 

skisser, ritningar och modeller. För att undersöka Kirsh teori kring externa representationer i en 

designkontext genomfördes två workshopar i samband med ett designuppdrag. Syftet var att 

undersöka hur fysiska externa representationer användes och om tillhandahållet material 

påverkar skapandet av externa representationer. Resultatet visade att fysiska externa 

representationer används men att materialet inte nödvändigtvis påverkar skapandet av fysiska 

externa representationer. Andra faktorer som troligtvis också påverkar skapandet var bland 

andra att deltagarna var ovana vid arbetssättet och att förutsättningarna inte var till deras fördel, 

att tiden till förfogande var för kort och att hierarkiska strukturer uppkom vilket i det här fallet 

hämmade skapandet av fysiska externa representationer.  
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1.	  Inledning	   
Kirsh (2010) hävdar att människor förstärker sin förmåga att tänka och lösa problem om 

externa representationer används. Externa representationer är en konkretisering av en tanke där 

strukturer och processer utanför hjärnan och kroppen utnyttjas, till exempel i form av en ritad 

bild eller modell av något. Några av fördelarna att använda externa representationer är att 

problem kan ses från olika vinklar, nya möjligheter upptäckas, minnet underlättas och mer 

komplexa problem kan hanteras. Människor kan genom att använda externa representationer 

genomföra processer snabbare, med större precision och under en längre tid än vad det är 

möjligt genom interna representationer.  

     Co-design är en designmetod som blir allt vanligare. Det är en metod som för samman 

intressenter, användare och designer i designprocessen där de gemensam arbetar kreativt mot 

ett mål, ofta i form av en eller flera workshops. Deltagare i en sådan workshop är ofta personer 

som normalt inte håller på med design men som på olika sätt är involverade i den blivande 

produkten. Något som ofta används vid den här typen av workshops är material i form av 

papper, figurer, mallar med mera för att visualisera idéerna som genereras (Sanders och 

Stappers, 2008).  

1.1	  Syfte	   
Om Kirsh teori stämmer borde en co-creation workshop där förutsättningarna underlättar för att  

externa representationer används vara bättre än om det inte finns de förutsättningarna. Syftet 

med det här arbetet är att studera två co-creation workshops för att undersöka dels om externa 

representationer används under workshoparna och hur förutsättningarna i form av det material 

som tillhandahålls påverkar skapandet av dem. Uppsatsen ämnar svara på frågorna "Hur 

används fysiska externa representationer vid en co-creation workshop?" och "På vilket sätt 

påverkar tillhandahållet material skapandet av fysiska externa representationer vid en co-

creation workshop?".  

1.2	  Avgränsningar	   
Uppsatsen ämnar studera fysiska externa representationer, därför utelämnas verbal 

kommunikation i största mån från diskussion och analys.  

     Designresultaten från projektet redovisas inte i rapporten men för de som är intresserade om 

vad workshoparna sedemera resulterade i finns det att läsa i epilogen.  
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2.	  Teoribakgrund	   
Här beskrivs externa representationer, fältet design och co-design samt nivåer av 

designexpertis. Sist i avsnittet finns designuppdraget beskrivet.  

2.1	  Externa	  representationer	  	  
Tänkande och meningsskapande är oftast en interaktiv process, sällan uppnås en förståelse 

genom att endast tänka inne i huvudet. Det sker ofta med någon form av interaktion med 

omvärlden. Människor flyttar kognitiva processer till där de kan operera mest kostnadseffektivt 

(Kirsh, 2010). Tankar finns i hjärnan som abstrakta interna respresentationer. För att kunna dela 

våra tankar med omgivningen måste de externaliseras till en annan form. Externa 

representationer är en konkretisering av en tanke där strukturer och processer utanför hjärnan 

och kroppen utnyttjas, till exempel i form av en ritad bild eller modell av något. Även 

kommunikation, verbal så väl som icke-verbal räknas som extern representation.  

     Att skapa verktyg och artefakter är en av de viktigaste förmågorna människor har. Kognitiva  

artefakter är externa representationer av hur världen fungerar vilka underlättar för kognitionen 

(Carroll, 2003 (Norman, 1991 och 1988). Kirsh (2010) argumenterar för att användandet av 

externa representationer gör att människors kognitiva förmåga förstärks på många olika sätt och 

på så vis kan uppgifter lösas snabbare, generera färre fel och det är möjligt att gå in både 

djupare, bredare och mer precist på ett problem. Han påstår att "as our environments and 

technology changes, we will be able to think about things that today are unthinkable" (Kirsh, 

2010:442).  

     Fysiska externa representationer besitter egenskaper som de interna representationerna inte 

har. Vi får genom externa representationer tillgång till andra verktyg vilket gör det möjligt att 

manipulera och skapa nya idéer. Minnet underlättas eftersom det är möjligt att fokusera på 

andra saker och samtidigt behålla representationen. En extern representation är också en 

bestående, mer konstant representation än de interna, vilka lätt kan förändras. Det är också 

större möjlighet att dela representationen med andra människor och att se olika vinklar av den 

och på så sätt gå vidare i tankeprocessen. En synlig bild skapar andra associationer än vad en 

tanke göra, det är exempelvis lättare att få syn på spatiala förhållanden och relationer. En annan 

fördel är att större komplexitet kan hanteras, den interna förmågan når alltid ett tak för vad den 

klarar av. Sammanfattningsvis kan människor genom externa representationer genomföra 

processer snabbare, med större precision och under en längre tid än vad det är möjligt genom 

interna representationer (Kirsh, 2010).  
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     Människor tillverkar nya artefakter/externa representationer, av material som finns 

tillgängligt, för att lättare nå de mål som önskas (Westerlund, 2003:42). Skapandet är beroende 

av personers förmågor och tillgång till material. Det är inte materialet i sig som besitter ett 

innehåll utan får det när en person skapar något av materialet (Agger Eriksen, 2012:190).  

2.2	  Design	  	  
Design är en fundamental mänsklig aktivitet, alla människor kan ses som designers. Mer 

specifikt kan design beskrivas som en kreativ process med rationellt och analytiskt tänkande, en 

slags problemlösning (Lawson och Dorst 2009).  

2.2.1	  Designtraditioners	  utveckling	   
Fältet design har gjort en förflyttning de senaste decennierna från att designern ensam designat 

mot en praktik där användare, intressenter och andra personer involveras i designprocessen. 

Historiskt har förändringen bestått av två parallella processer i USA respektive Skandinavien. I 

USA har en tradition kring användarcentrerad design som utvecklas. Designern observerar och 

intervjuar användare som får utföra vissa uppgifter för att ta reda på åsikter, vad som fungerar 

bra respektive dåligt med designen. I Skandinavien har traditionen varit att användarna har varit  

delaktiga i utvärdering av idéer under själva designprocessen, så kallad deltagande design. 

Dessa två designmetoder influerar varandra allt mer och det har under senare år uppkommit 

benämningarna co-design och co-creation för en nya slags designmetod där icke-designers 

inbjuds att vara en del i designteamet.  

2.2.2	  Co-‐design	  och	  co-‐creation	  	  
”In co-design the user is actually part of the design team, actively co-creating the design with 

the professionals” (Lawson och Dorst, 2009:64). Co-design är sprunget ur den skandinaviska 

designtraditionen deltagande design men även påverkad av den amerikanska traditionen av 

användarcentrerad design. Det råder viss oklarhet i vad som är co-design och vad som är co-

creation (Sanders och Stappers, 2008). Mattelmäki och Sleeswijk Visser (2011) reder ut 

skillnader mellan begreppen co-design och co-creation och kommer fram till att co-design ofta 

benämner hela designprocessen där designer, intressenter och användare involveras och att co-

creation snarare är en del i designprocessen då utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap sker, 

genom till exempel en workshop.  

2.2.3	  Co-‐creationworkshop	   
Det har visat sig vara svårt att hitta en definition för vad en workshop innebär. Den konkreta 

innebörden är strakt beroende av den specifika kontexten. Det är ett begrepp som de flesta 
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människor har en uppfattning om på ett ungefär vad det innebär. I brist på bättre definition görs 

här ett undantag att referera till en ordlista vilket författaren normalt sätter sig emot att göra. 

Workshop är ”ett möte kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, som särskilt 

inbjudits på grund av kompetens för att aktivt diskutera ett problem” (Workshop, 2013, 12 

mars).  

      Det finns aspekter att ta hänsyn till för att en workshop ska vara framgångsrik. Westerlunds 

(2009) forskning har kretsat kring workshopar, han har kommit fram till en mängd faktorer som 

är viktiga att tänka på innan och under en workshop, vilka några redogörs för här.  

     Enligt Westerlund (2009) finns det två mål att uppnå i början av workshopen. Det första är 

att få workshopen till ett event som är kreativt, lekfullt och samtidigt seriöst. Det är viktigt att 

alla deltagare känner att de som grupp kan skapa nya och relevanta förslag, att det inte går att 

misslyckas. Det andra är att begränsa ämnet som diskuteras för att främja att idéer i det fält som 

är tänkt. Som workshopledare är det största ansvaret att vara uppmärksam på karaktärsdrag i 

dialoger och aktiviteter och agera för att bibehålla ett kreativt, konstruktivt och inkluderande 

klimat. I introduktionen är det bra att gå igenom upplägget och tiden för workshopen, det ger 

trygghet som gynnar kreativiteten. Under själva aktiviteterna är det viktigt att vara uppmärksam 

på vad som händer (Westerlund, 2009:85–86). Horisontella relationer, en ickehierarki 

deltagarna emellan, är viktigt att främja. Alla deltagare, oavsett om de är användare, chef, 

utvecklare eller annan intressent, ska delta tillsammans på lika villkor (Westerlund, 2009:71). 

Hierarkiska strukturer gör att människor blir restriktiva. Om en person börjar dominera genom 

att föra fram sitt perspektiv, kunnande och sina åsikter som om de var bättre än de andras kan 

det leda till att de andra blir tysta och inaktiva. Därför är det viktigt att workshopledaren så 

snabbt som möjligt bryta ett hierarkiskt mönster om det uppkommer och försöka bibehålla 

horisontella relationer. I rollen som workshopledare är det lika viktigt att inte inta en dominant 

position (Westerlund, 2009:85-86).  

2.2.4	  Nivåer	  av	  designexpertis	   
Dorst och Lawson (2009) presenterar en modell för hur olika nivåer av designexpertis kan 

kategoriseras, baserat på Hubert Dreyfus kunskapsbaserade modell. De menar att designers kan 

delas in i sex grupper (fritt översatt av författaren); novis, avancerad nybörjare, kompetent, 

expert, mästare och visionär. Sanders och Stappers (2008) tar även upp olika nivåer en 

användare kan ha i rollen som co-desiger. Dessa nivåer innefattar förutom expertis även 

intresse, ansträngning och avkastning och nivåerna benämns som (även här fritt översatt av 

författaren): utförande, formande, framställande och skapande. Gemensamt mellan dessa 
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kategoriseringar är att för varje nivå krävs olika förutsättningar i form av verktyg, material och 

vägledning för att designern ska kunna uttrycka sig och vara kreativ (Sanders och Stappers 

2009:12 och Dorst 2011:526).  

2.3	  Designuppdraget	   
Studien har gjorts i samband med ett designuppdrag som bestod av att göra en prototyp för ett 

digitalt inventeringsverktyg för tillgänglighetsdata. Uppdraget genomfördes på Sweco Position 

Göteborg för Västtrafik som driver den kommunala trafiken i Västra Götaland. Följande 

stycken beskriver designuppdragets bakgrund och komplexitet vilket är relevant bland annat för 

valet av metod och upplägg vid workshoparn. Informationen kommer från intervjuer av 

intressenter och handläggare samt interna dokument från Västtrafik. Texten har verifierats av 

Lana Celhasic (2013, 7 juni).  

     Västtrafik har som mål att 90 procent av personer med funktionsnedsättning ska kunna resa 

med kollektivtrafiken i Västra Götalandregionen. Detta grundar sig i krav från riksdagen att 

tillgängliggöra kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp detta 

mål har Västtrafik inventerat de största hållplatserna, med fler än 100 påstigande per dygn samt 

strategiskt viktiga terminaler. De har även påbörjat en stor inventering som innefattar alla 

hållplatser. Inventeringen sker i dag analogt med papper och penna ute på hållplatserna för att 

sedan digitaliseras genom att inventerad data förs in i programmet Georges Kartmodul. All data 

lagras i databasen Georg. Det är mycket data som samlas in, det är många lägen och mycket att 

hålla reda på när inventeringen sker. De främsta utmaningarna som identifierats utifrån 

intervjuer med intressenter och handläggare kopplat till inventeringsprocessen är att det finns 

mycket felaktig data i databasen, att det är ett tidskrävande jobb, det är mycket pappersarbete 

och att den inventeringsmall som används ute vid hållplatserna och programmet där inventerad 

data skrivs in inte följer samma struktur vilket lätt genererar fel och onödig omständigt arbete.  

     Ansvaret att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken är delad mellan väghållare (främst 

kommuner och Trafikverket) och Västtrafik. Västtrafik utrustar hållplatser, inventerar dem och 

tillhandahåller information medan väghållare ansvarar för markåtgärder. Inventeringen ligger 

idag på Västtrafik men det är en fråga vars ansvar lätt hamnar mellan stolarna.  
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3.	  Metod	  	  
För att svara på frågorna "Hur används fysiska externa representationer vid en co-creation 

workshop?" och "På vilket sätt påverkar tillhandahållet material skapandet av fysiska externa 

representationer vid en co-creation workshop?" gjordes en studie i samband med ett 

designuppdrag. Två workshops genomfördes med syftet att generera idéer till hur ett 

inventeringsverktyg skulle kunna se ut och fungera samt att visualisera en eller flera av idéerna. 

Data samlades in genom att workshoparna observerades, deltagarna fick svara på en enkät och 

bli intervjuade.  

3.1	  Kontextbeskrivning	  workshop	   
Här följer en beskrivning kring workshoparnas deltagare, miljö, material och det tänkta 

upplägget.  

3.1.1	  Deltagare	   
Fjorton personer, alla med på olika sätt yrkesanknytning till inventeringsprocessen eller 

utvecklandet av Georgs kartmodul (programmet där inventerad data digitaliseras och lagras), 

tillfrågades via e-post om de var intresserade av att delta i en co-creation workshop. Av de som 

ville delta valdes de som kunde vid samma tillfälle vilket blev tio personer uppdelade på två 

tillfällen. Vid första tillfället deltog två kvinnor och tre män i åldern mellan 24 - 47 och vid 

andra workshopen tre kvinnor och två män i åldern 23-53.  

3.1.2	  Miljö	  och	  material	   
Workshoparna ägde rum vid två tillfällen i möteslokaler på Swecos kontor i Göteborg. Vid 

båda workshoparna satt alla deltagare samt workshopledaren runt ena kortsidan av ett långbord, 

på bordet fanns vatten att dricka, vindruvor, godis och det material respektive workshop hade 

att tillgå. Vid workshop 1 fanns material i form av vita A4 papper, blyertspennor, radergummi, 

pennvässare och tuschpennor i olika färger. Vid workshop 2 fick deltagarna under första 

timmen tillgång till pennor, papper och post-itlappar. Under andra timmen fick de även tillgång 

till material i form av mallar för surfplatta och smarttelefon samt skärmdumpar från "mina 

sidor" på Västtrafiks hemsida, alla utklippta i papper i naturlig storlek. Dessutom fanns det 

inspirationsbilder från olika hållplatser, väderförhållanden och på personer med funktionshinder 

i kollektivtrafiken. Det fanns även bilder från inventeringshandledningen (instruktioner för hur 

mätning vid inventering ska gå till) samt en riktig surfplatta, smarttelefon och en dator att tillgå.  
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Materialet för workshop 2 valdes ut dels utifrån vad workshopledaren tyckte var lämpligt 

utifrån sina egna idéer kring designlösning och dels utifrån vad som framkom från 

pilotworkshopen och workshop 1.  

Figur 1. Workshop 1 och 2  

3.1.3	  Workshopledarens	  roll	   
Under hela workshopen var det fritt fram för deltagarna att ställa frågor, ta upp saker som de 

inte förstod, diskutera med varandra och workshopledaren. Workshopledaren antecknade under 

tiden vad som pågick, idéer som kom fram och interagerade med gruppen när hen bedömde det 

som nödvändigt. Det kunde till exempel vara genom att ge några idéer under brainstormingen, 

ställa frågor för att ge perspektiv och vinklingar till diskussioner och idéer. Workshopledaren 

tog medvetet en roll som inte var helt utomstående från uppgifterna men heller inte lika aktiv i 

uppgiften som deltagarna. Workshopledaren försökte läsa av situationer som uppstod för att 

anpassa sitt beteende utifrån vad som bedömdes behövligt av situationen.  

3.1.4	  Upplägg	  och	  genomförande	   
Båda workshoptillfällena hade samma planerade upplägg. Det innefattade delarna introduktion, 

brainstorming, visualisering av idéer, presentation och avslutande diskussion. Dessa delar 

redogörs för var och en nedan. Den avsedda tiden var 2 timmar, inklusive en paus i mitten. 

Inför workshopen hade deltagarna ombetts att göra en förberedande uppgift som bestod av att 

inventera en buss- eller spårvagnshållplats med hjälp av den inventeringsmall som använts vid 

tidigare inventeringar.  

     Introduktion: När alla kommit på plats presenterade sig deltagarna, vad de hette och vad de 

hade för sysselsättning. Upplägget för workshopen berättades och därefter förklarades 

inventeringsprocessen med hjälp av en uppritad karta (figur 2). Workshopledaren berättade om 

bakgrunden till varför Västtrafik inventerar hållplatser utifrån dess tillgänglighet, hur 
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inventeringen tidigare utförts och vad inventerad data används till. Processkartan placerades på 

bordet och låg sedan kvar där för deltagarna att titta på under hela sessionen. Därefter ombads 

deltagarna berätta om deras upplevelse av den förberedande uppgiften. 

 
Figur 2. Processkarta till hjälp att förklara inventeringsprocessen  

 

     Brainstorming: Deltagarna instruerades att på 15 minuter komma på så många idéer som 

möjligt för hur inventeringsprocessen kan utföras på ett annat sätt. Det var ett fritt upplägg 

därde fick jobba enskilt eller tillsammans med varandra.  

     Visualisering av idé: Efter en kort paus delades gruppen in i två grupper. Alla satt kvar på 

samma platser som tidigare så uppdelningen gjordes genom att de som satt bredvid varandra 

hamnade i samma grupp. Alla idéer från brainstormingen lästes upp och respektive grupp 

ombads välja varsin idé från brainstormingen. Uppgiften bestod av att de skulle jobba vidare 

med den valda idén och visualisera den. Dessutom skulle deras lösning följa kraven att det 

måste vara en digital lösning, det måste vara effektivare än dagens process samt att det måste gå 

att säkerställa att de data som samlas in är korrekt. Kraven stod skrivna på en post-it lapp som 

placerades på processkartan. Tjugo minuter avsattes för denna uppgift.  
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     Presentation och avslutande diskussion: Vid den här delen var det tänk att grupperna skulle 

presentera för varandra vad de kommit fram till och diskutera resultatet. Som avslutning fick 

deltagarna fylla i en enkät och prata lite kort om hur de tyckte det var att vara med på en sådan 

här workshop.  

3.2	  Observation	   
Under sessionerna observerade försöksledaren vad som hände under workshoparna, hur 

diskussionen fördes, hur tillhandahållet material användes hur det relationellt fungerade. 

Anteckningar fördes under tiden och utvecklades direkt efter att respektive workshopen 

avslutats.  

3.3	  Enkäter	   
Deltagarna fick i slutet av workshopen fylla i enkäter (appendix 1), som kan beskrivas mer 

rättvist som en skriftlig intervju. Enkäten syftade framförallt till att få reda på deras erfarenhet 

av workshops, vana av att rita och skissa, hur de använt materialet under workshopen, hur de 

bäst förstod de andras idéer som beskrevs och för att eventuellt kunna få inspiration till 

kommande intervjuer.  

3.4	  Intervjuer	   
En dryg vecka efter workshopen genomfördes uppföljande intervjuer med alla deltagare utom 

en som inte hade tid för att ställa upp. Intervjuerna var semistrukturerarde och spelades in för 

att kunna lyssans på igen och transkribera citat.  

3.5	  Analys	   
Intervjuer, enkäter och observationer har genomgått tematiska analyser. Grupperna från 

respektive workshop har analyserats var för sig och tillsammans som en helhet. Resultatet har 

sedan diskuterats utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

3.6	  Pilotworkshop	   
En pilotworkshop genomfördes innan de båda workshoparna. Detta för att testa hur upplägget 

fungerade och hur lång tid det tog att genomföra alla moment. Det gav även en indikation för 

vilket material som användes och vad som saknades och om det var möjligt för 

workshopledaren att både leda och observera. Några ändringar av det ursprungliga upplägget 

gjordes efter pilotworkshopen.  
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4.	  Resultat	   
Här följer resultat från observationerna vid workshoptillfällena, en sammanställning från 

enkäterna och de teman som framkom vid intervjuerna.  

4.1	  Observation	  workshoparna	   
Här presenteras observationsresultatet från workshop 1 och 2.  

4.1.1	  Workshop	  1	   
När deltagarna ombads berätta om deras upplevelse från den förberedande uppgiften lämnades 

ordet fritt. En person började berätta kring vad som var kringlig och missvisande. Hen tog fram 

inventeringsmallen för att se vilka parametrar som var knepiga, tittade och pekade på mallen. 

Det andra kommenterade, höll med och tillade andra saker de upplevt. Det diskuterades kring 

vad svårigheterna med inventeringsmallen är, vad som är lätt att missförstå och lite 

ifrågasättande om varför viss data inventeras.  

     Efter att workshopledaren förklarat uppgiften för brainstormingen lämnades det fritt för 

deltagarna att jobba tillsammans eller enskilt. Workshopledaren föreslog att de kunde skriva ner 

sina idéer på de papper som fanns tillgängliga. Under brainstormingen diskuterade hela gruppen 

tillsammans. Oftast var det en person som pratade åt gången och de andra lyssnade, vid några 

tillfällen blev det samtal två och två. En person antecknade de idéer som deltagarna föreslog i 

text på ett papper. Några var mer talföra än andra, alla sa något och det var ingen som pratade 

hela tiden. I början gick det trögt för gruppen att genera idéer, efter ett tag gick det bättre och i 

slutet kom det fram massor av idéer. Några personer var dock ganska passiva under hela 

brainstormingen och kom inte med någon idé alls.  

     Workshopledaren förklarade uppgiften för visualiseringsdelen och delade in gruppen i två, 

utifrån hur de satt av enkelhet och eftersom det blev en fördelning som gjorde att de som kände 

varandra bäst inte hamnade i samma grupp. Alla idéer lästes upp av den deltagare som 

antecknat under brainstormingen. Det var till en början lite trögt att komma igång att visualisera 

en idé, deltagarna funderade och diskuterad i respektive grupp vilken idé de skulle bygga och 

för att få mer förståelse. Grupperna diskuterade var för sig och efter ett tag verkade de båda 

komma igång att fördjupa sig i en idé. I den ena gruppen skrev en person ner idéns 

karaktärsdrag i punktform och när de var klara med en idé fortsatte de att punkta ner ytterligare 

idéer, lite som om de var kvar i brainstormingfasen. I den andra gruppen ritade en person de 

förslag som kom fram, samtidigt som de pratade om det. Det blev ett antal skisser som ändrades 

efter hand.  
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     Sist presenterade de två grupperna var för sig sina idéer för den andra gruppen. Den ena 

gruppen hade kommit fram till tre förslag som de skrivit i punktform på ett papper. Idéerna 

presenterades för hela gruppen utifrån deras anteckningar. De motiverade idéerna genom att 

peka på de givna kraven som fanns på processkartan. Under tiden de berättade var det en person 

i den andra gruppen som fick fler idéer vilka hen ritade. Därefter förklarade den andra gruppen 

sin idé genom att förklara, visa och peka på de bilder de ritat samt de nya förslag som en person 

nyss ritat. Därefter samtalades lite kring lösningarna och kring workshopen i sig.  

4.1.2	  Workshop	  2	   
Det visade sig att endast två av fem deltagare genomfört den förberedande uppgiften. De två 

som gjort det sa någon kort kommentar kring vad som var missvisande eller konstigt med 

mallen, men det ledde inte till något samtal eller diskussion.  

     Workshopledaren förklarade uppgiften för brainstormingen och lämnade det fritt att jobba 

tillsammans eller enskilt och föreslog att de kunde skriva ner sina idéer på post-it lappar. Alla 

deltagare tog varsitt block med post-its och en penna och satt först tysta och funderade för sig 

själva och skrev ner idéer på post-it lappar i några minuter. Efter en stund, på initiativ av en 

deltagare, presenterade de sina idéer för varandra, diskuterade dem en och en. De idéer som 

presenterats placerades på ett större pappersark och parades ihop om de var liknande idéer. 

Diskussionen som följde efter att alla hade presenterat sina idéer kretsade kring hur 

inventeringen skulle kunna fungera praktiskt, vilka krav som måste uppfyllas beroende på vem 

som genomför inventeringen. De pratade inte så mycket om hur inventeringen skulle utföras, 

vilket var uppgiften. De pekade ibland på processkartan och inventeringsmallen som båda låg 

på bordet och gestikulerade mycket för att förklara. Det var framförallt tre personer som 

diskuterade, de andra två var avvaktande. De tre som diskuterade gjorde ingen ansats att bjuda 

in de övriga två till diskussionen.  

     Inför visualiseringsdelen presenterade workshopledaren först uppgiften, delade därefter in 

gruppen i två (även här blev fördelningen så att de som kände varandra bäst inte hamnade i 

samma grupp) och presenterade sedan det nya material deltagarna fick tillgång till. Detta 

gjordes genom att workshopledaren sa vad det var för något material och sedan placerade det 

nämnda materialet framför deltagarna på bordet. Vad det nya materialet bestod av finns 

beskrivet i 3.1.2. Till en början tittar deltagarna på "kartan" över inventeringsprocessen och 

pappret med alla deras idéer fastsatta. Det är ganska låg aktivitet någon minut, de funderar. Den 

ena gruppen börjar diskutera, den andra är mer passiv i interaktionen. Snart bryter en person 

från den passiva gruppen in i diskussionen med den andra gruppen. Från denna punkt är 
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grupperna upplösta för resterande del av workshopen. Det är återigen främst tre personer som 

diskuterar och samtalet kretsar kring hur det skulle kunna fungera konkret - vem som kan utföra 

inventeringen, inte det som uppgiften bestod i att visualisera en idé. Den person som startade 

diskussionen är också den person som är mest aktiv och styrande kring vad de pratar om. Det är 

två till som är med i diskussionen och två som sitter tysta i princip hela tiden. Workshopledaren 

försökte "ingripa" vid flertal tillfällen och styra in deltagarna till sin respektive grupper, 

påminner dem om uppgiften och ger input för att se nya lösningar och möjligheter istället för att 

låsa diskussionen i hur det ser ut idag. Workshopledaren försöker även få med de två som inte 

inbjuds i diskussionen genom att rikta frågor till dem. Inget av försöken ger dock någon effekt 

och det är tydligt att de mest aktiva deltagarna har fått ett annat fokus än vad som var avsett för 

uppgiften. Workshopledaren bedömer att det antagligen är viktigt för deltagarna att få diskutera 

detta och försöker därför ställa frågor och ge kommentarer med utgångspunkt i deras diskussion 

för att föröka komma vidare till ett kreativt stadium. När tiden för workshopen var slut avbröt 

workshopledaren diskussionen som fortfarande inte hade kommit fram till någon lösning.  

4.2	  Sammanställning	  av	  enkätsvar	   
Enkäterna besvarades med fritextsvar, sammanställningen har gjorts utifrån författarens 

tolkning av fritextsvaren. Hela enkäten redovisas inte, bara det som bedömts vara relevant för 

vidare diskussion.  

     Från enkäterna framkom det att deltagarna överlag inte var vana vid att arbeta i workshops. 

Det var både de som brukade rita och skissa och de som gjorde det mer sällan. Några angav att 

de tyckte det var lättast att förstå de andras idéer genom bilder, för övrigt var det verbalt språk 

som nämndes som det lättaste sättet för att få förståelse. Eftersom det var fritextsvar så har inte 

alla deltagare svarat på alla frågor, därav det ojämna totala antalet svar frågorna emmellan i 

tabellen nedan.  
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Tabell 1. Sammanställning av enkätsvar  

Är	   van	   vid	  
workshops	  

Ja	   Nej	   Något	  

Workshop	  1	   1	   3	   1	  

Workshop	  2	   1	   3	   1	  

Totalt	   2	   6	   2	  

Brukar	  
rita/skissa	  

1	   gång	   i	   veckan	  
eller	  oftare	  

Ibland	   Sällan	  

Workshop	  1	   2	   1	   2	  

Workshop	  2	   2	   2	   1	  

Totalt	   4	   3	   3	  

Förstod	   andras	  
idéer	  lättast	  	  

Verbalt	   Med	  bilder	   	  

Workshop	  1	   1	   2	   	  

Workshop	  2	   4	   1	   	  

Totalt	   5	   3	   	  

 

4.3	  Intervjuer	   
Här presenteras sju teman som framkom vid analys av intervjuerna. Varje tema utgår från minst 

tre deltagares intervjusvar. Samtliga teman, med undantag av 4.3.3 För mycket material vid 

workshop 2, representeras av minst en deltagare från både workshop 1 och 2. De teman som 

framkom från intervjuerna presenteras i mer detalj nedan och var följande:  

• Processkartan som kognitivt stöd  

• För kort tid för att hinna visualisera idéer  

• För mycket material vid workshop 2  

• Ovant arbetssätt; svår uppgift, svårt att komma igång, svårt att hålla fokus  

• Vikten av förberedelse  

• Deltagarnas personligheter spelar roll  

• För få deltagare  
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4.3.1	  Processkartan	  som	  kognitivt	  stöd	  	  
Processkartan användes för att förstå och minnas hur processen går till idag, den hjälpte till att 

se vilken ände av processen som kan förbättras. Kartan gjorde processen konkretare, den gav 

fler infallsvinklar, det var lättare att peka på och fokusera på en viss del i process. Det blev en 

grund för vart fokus kunde ligga och något att hänga upp tankarna på. Att schematiskt se 

processen gjorde det lättare att se vart förbättringspotentialen låg. Det var effektfullt även för de 

som sedan innan är väl bekanta med processen. Det var uppskattat att ha kartan om en 

gemensam utgångspunkt.  

Inspelning 6, 2013-04-23 02.14-02.59  
”Det kändes som att det fungerade bra den här kopplingen till  

processen eller det jag kommer ihåg i alla fall att vi pratade 

flera gånger om ah men vilken del påverkar det i processen eller 

varför blir det bättre då. Processkartan (...) Det var bra att ha 

kartan att koppla det till och just att det blev ganska konkret 

(...) och det gav lite olika infallsvinklar” 

Inspelning 3, 2013-04-22 02.14-02.59  
”Vi använde ju post-it lapparna och du hade ju den där kartan över  

processen, i alla fall jag använde den för att häng upp mina 

tankar på”  

4.3.2	  För	  kort	  tid	  för	  att	  hinna	  visualisera	  idéer	  	  
Tiden för workshoparna var för knapp för att deltagarna skulle hinna visualisera sina idéer. 

Deltagarna kände sig inte redo att rita eftersom idéerna in var så långt gångna. De kände sig inte  

mogna för att bygga en idé och ville hellre använda tiden åt att diskutera för att förstå problemet  

och förutsättningar innan en idé kunde realiseras. Det hade varit lättare om de haft ytterligare en 

timme på sig eller om de hade träffats en gång till.  

Inspelning 5, 2013-04-23 05.28-05.35 och 11.57-12.28  
”Det blev för kort tid för vi blajade på om det som vi trodde var 

det viktigaste för oss då”  

”Det hade säkert kunnat vara så om man hade haft mer tid och var 

mer ja fokuserad på vad vi skulle uppnå. För vi tappade ju tyvärr 

det där en stund i alla fall fokuset på till förmån för att 

diskutera det andra intressanta vem som ska gör det och hur det 

ska gå till snarare än hur man gör det i verktyget då”  

4.3.3	  Ovant	  arbetssätt;	  svår	  uppgift,	  svårt	  att	  komma	  igång	  och	  svårt	  att	  hålla	  fokus	   
Att vara med på den här typen av workshop var ovant för deltagarna. Ovant att jobba kreativt 

och skapande och att uttrycka sig visuellt. De ville inte rita när det var oklart vad idén bestod 
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av. Det skapades en osäkerhet om vad som förväntades av dem, vad målet för workshopen var. 

Det var ovant att behöva blotta sig genom att skriva och rita så alla kunde se ens idéer. Det 

nämndes att det vore bättre om deltagarna var vana vid detta arbetssätt. De flesta var inte van 

vid workshops och då blev det en utmaning för dem. Det är svårt att plötsligt delta i ett så öppet 

forum om man i sitt vanliga arbete är van att blir tillsagd vad man ska göra.  

     Uppgiften att visualisera en idé upplevdes som svår. Det fria upplägget gjorde det svårt att 

komma igång både att diskutera och bygga vidare för att visualisera idéer. De visste inte hur de 

skulle börja och hade velat blir mer styrda i uppgiften. Deltagarna ville ha något att utgå från, 

hur det skulle kunna se ut, en mall eller prototyp som de skulle kunna jobba vidare på. Det var 

svårt utan stöd att tänka utanför ramarna. Vissa tyckte att deras dataförmåga var för lite för att 

veta vad som fungerade. Många tyckte idéerna inte var tillräckligt färdiga för att visualisera 

dem, att visualiseringsdelen kom lite tidigt. Vissa upplevde att det var svårt att visualisera 

användargränssnitt eftersom det är enkelt att se framför sig jämfört med något mer abstrakt som 

till exempel en kod. Deltagarna i workshop 2 fastnade i vem som skulle göra inventeringen och 

kom inte vidare till att fokusera på verktyget. De diskuterade kring det som de trodde var 

viktigt, vem som skulle utföra inventeringen istället för hur verktyget skulle fungera. Det var 

svårt att veta vad de skulle komma fram till, hur långt det var tänkt att de skulle komma och på 

vilken detaljnivå de skulle hålla sig på.  

     Det var önskvärt att workshopledaren skulle styra mer. I de situationer när det gick trögt att 

komma igång och workshopledaren frågade något, kom med någon idé eller input så triggade 

det diskussionen. Vid workshop två önskades även att ha en tydligare struktur om hur långt de 

förväntades komma, vad resultatet skulle bli, exempel på hur materialet skulle användas.  

Inspelning 4, 2013-04-22, 02.01-02.12  
”Det som kanske var lite krångligt var väl vad vi skulle göra när 

vi brainstormade, skulle vi liksom måla upp hur det skulle se ut 

eller skulle man skriva”  

Inspelning 2, 2013-04-22, 01.19-2-12  
”Det kan ju vara lite svårt att komma igång ibland eller kan väl  

upplevas när det är för stor öppen spelplan (...) vi spånade ju 

fram lite olika idéer för hur man kunde göra kring inventeringen 

och tillgänglighet och de här bitarna och sen så när vi fick upp 

ett skulle välja de bästa förslagen och de här bitarna så, kan det 

kännas lite svårt på det sättet”  
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4.3.4	  Vikten	  av	  förberedelse	   
Att vara förberedd inför workshopen visade sig vara viktigt. Den förberedande uppgiften var 

bra att göra för att förstå uppgiften och svårigheter med den. Både de som hade gjort den och de 

som inte hade det trodde att det varit bättre om alla hade gjort den.  

Inspelning 4, 2013-04-22 01.46-01.55  
”Det var ju bra att man fick den här inventeringsmallen till att  

börja med och göra den i förväg så man förstod lite vad man 

gjorde”  

4.3.5	  Deltagarnas	  personligheter	  spelar	  roll	   
Deltagarnas personligheter spelar stor roll hur workshopen blir. Folk tar olika mycket plats, 

vilket är naturligt i en grupp. Det är ofördelaktigt för de som inte pratar så mycket eftersom de 

kan ha svårt att föra fram sina idéer. Blygsel kan skapa rädsla att göra bort sig, säga fel saker 

eller att ens idéer inte mottas på ett bra sätt. Folk som är mer dominanta tar mycket plats, pratar 

mer än andra och kan rikta diskussionen mot det som de är intresserade av. Dessutom kände 

inte alla deltagare varandra sedan innan, de var inte vana att jobba och diskutera ihop, vilket för 

vissa gör att det känns obekvämt att uttrycka sig.  

Inspelning 2, 2013-04-22 03.35-04.25  
”Det var några personer som kanske inte kom lika mycket till tals 

för att de inte pratade lika mycket eller kanske är ovana (...) så 

då kan ju de som har jättebra idéer men inte vågar framföra dem 

för de är rädda för att de kanske tycker det är fel eller och det 

var en grupp som inte kände varandra (...) man kan vara mer bekväm 

i en grupp där alla känner”  

	  4.3.6	  För	  få	  deltagare	   
Att det var för få deltagare var det många som uttryckte. När respektive workshop delades in i 

två blev det grupper om tå respektive tre personer. Två personer verkade vara för lite men de 

hade inte velat vara mer än fyra. Det blev svårt när de körde fast och det skulle kunna ha varit 

lättare om de var en person till. Det fanns även önskemål om att fler personer med olika roller i 

processen och förkunskaper till processen skulle varit med. Det var lätt att titta och lyssna på 

den andra gruppen, vilket gjorde att man influerades av den.  

Inspelning 4, 2013-04-22 00.22-00.47  
 ”Vi kunde varit någon mer tyckte jag, det kändes som vi var 

väldigt få på något sätt. Det känns som ju mindre man är desto om 

man kör fast blir det svårt om vi var ju bara två”  
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Inspelning 7, 2013-04-24, 04.10-04.35  
”Det var bra att vi delades upp i två grupper även om vi var lite 

för få för det, vi var ju tre i den jag var i det var ju ja, (...) 

Det hade ju gått att vara fyra”  

4.3.7	  För	  mycket	  material	  vid	  workshop	  två	   
Det material som fanns att tillgå vid andra delen vid workshop två upplevdes som för mycket. 

Det var för mycket saker och för detaljerat. Det fanns inte behov av materialet, det fanns inget 

syfte att använda det eftersom det inte kom fram någon konkret idé.  

Inspelning 7, 2013-04-24 19:55-20.28  
”Jag tänker att det kanske var lite för detaljerat kanske just det  

här med alla, eller det var lite mycket saker kanske, jag vet 

inte. Om det hade varit mindre (...) kanske det hade varit lättare 

för oss för först var det liksom lapparna vi skulle skriva på en 

lapp och sen så fick vi jättemycket material och då var det 

verkligen eller liksom alla de här grejerna och det var ju käckt 

men att det hade varit lättare att angripa det om vi inte hade 

fått så mycket åt gången”  

Inspelning 1, 2013-04-19, 08.58-9.15  
”Jag tyckte väl att det blev så, här har ni det här och det här 

och det här och det här, och sen så ah man visste inte riktigt var 

man skulle börja med men samtidigt så vet jag inte asså det är ju 

en viss frihet att bara få en massa saker och sen välja själv 

också”  
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5.	  Diskussion	   
Här diskuteras metodens upplägg och genomförande, vad resultatet säger kopplat till den 

teoretiska bakgrunden.  

5.1	  Metoddiskussion	   
Här diskuteras aspekter av metodens upplägg, aspekter av observationen, diskussion kring 

upplägget av workshoparna samt kring workshopledarens roll.  

5.1.1	  Upplägg	  av	  studien	   
Upplägget bestod kortfattat av att två grupper fick genomföra en och samma uppgift men fick 

olika förutsättningar att lösa den. Det som ämnades undersöka var om det gick att hitta någon 

skillnad beroende på förutsättningarna. En svårighet med den här typen av upplägg är att 

människor i grupp påverkar varandra. Gruppen studeras som en helhet och jämförs med en 

annan grupp. Två grupper kan aldrig vara helt lika varandra och kan därför inte strikt jämföras. 

Det är ibland svårt att fastställa om det är de olika förutsättningarna som resultatet beror på eller 

om det är grupperna i sig som är den beroende faktorn. Orsaken till ett visst skeende kan likaväl 

vara på grund av gruppens dynamik, hur de enskilda deltagarna beter sig tillsammans, snarare 

än de förutsättningar de får vilket med ett sådant här upplägg omöjligt att kontrollera om inte 

många fler workshops genomförs och jämförs.  

     Ett annat sätt att lägga upp en sådan här studie för att komma runt detta problem skulle 

kunna vara att ändra förutsättningarna inom gruppen på respektive workshop. Det skulle kunna 

gå till så att när gruppen delades in i två för att visualisera en idé så får en grupp gå till ett annat 

rum där material finns och den andra gruppen till ett annat rum där inget material finns. På så 

vis skulle det gå att jämföra hur de olika grupperna vid samma workshop använder sig av 

externa representationer beroende på material. Det skulle vara intressant eftersom de grupper 

som jämförs då har fått samma introduktion och bakgrundsdiskussion. Detta skulle i sig kunna 

jämföras med båda workshoparna och se om det fanns något mönster beroende på vilka 

förutsättningar de fick.  

5.1.2	  Observation	  	  
Observationen gjordes ensam av workshopledaren. Det är problematiskt eftersom en persons 

uppfattning alltid är en subjektiv tolkning av vad som observeras. Det är ofrånkomligt eftersom 

det ligger i människans natur att tolka och se samband snarare än att ha ett objektivt perspektiv. 

Detta var något som workshopledaren hade i åtanke under observationen och försökte tolka det 
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som skedde så objektivt som möjligt. Genom att genomföra intervjuer efter workshoparna och 

höra hur deltagarna uppfattade det som hände kunde observationens resultat styrkas genom att 

det som både deltagarna och observatören uppfattat som lika, vilket diskuteras i 

resultatdiskussionen (5.2). För att öka validiteten ytterligare kunde en till observatör deltagit vid 

workshoparna och på så vis kunde två personers observation jämföras.  

     Ett annat sätt att öka validiteten hade varit att spela in workshopen på film för att i efterhand 

kunna titta på workshopen igen och jämföra med observatörens observation. Det skulle även 

minska risken att observatören missade något. Detta valdes bort på grund av att arbetet var 

tidsbegränsat och den omfattande tid det tar att gå igenom och hantera filmmaterial fanns inte 

att tillgå. Det vägdes också in en bedömning efter pilotworkshopen att det var möjligt för 

workshopledaren att ha översikt av vad som händer utan att det påverkar workshopen, vilket 

visade sig kanske inte var helt sant vid workshop 2 då det krävdes mer av workshopledaren än 

under pilotworkshopen och workshop 1 i form av att leda och styra workshopen. Att filma kan 

även påverka deltagarna i form av att de känner sig övervakade och kanske tänker på vad de 

säger och inte vågar säga vad som helst.  

5.1.3	  Upplägget	  vid	  workshoparna	   
Upplägget för workshoparna planerades med Westerlund två mål i åtanke, att få till en kreativ, 

lekfull och seriös workshop samt att begränsa ämnet som diskuterades. För det förstnämnda 

lades mycket vikt vid att deltagarna skulle känna sig trygga. Detta genom att de fick chans att 

förbereda sig, de fick upplägget redogjort för sig, vilken tid de hade på sig och vad målet att 

uppnå skulle vara. Det lyckades att bli seriösa workshopar men tyvärr inte lika lekfulla och 

kreativa. Det fanns en tanke att börja hela workshopen med en samarbetsövning som är lekfull 

och syftar till att bryta ner hierarkier och gynna gruppkänslan. Detta valdes bort på grund av att 

det ansågs ta för lång tid. I efterhand kan det konstateras att ett sådant moment borde 

genomförts för att öppna upp för ett lekfullare klimat. Angående kreativiteten och utifrån 

Sanders och Stappers (2008), och Dorst (2011) som hävdar att kreativiteten kräver olika 

förutsättningar för att gynnas bäst beroende på vilken nivå av designexpertis som finns borde 

detta ha tagits mer i beaktning vid workshoparna. Detta skulle kunna ha varit att ha med lite 

exempel på hur de kunde visualisera med hjälp av materialet, eller att workshopledaren skulle 

kunna visualiserat på plats som ett föredöme.  

     Angående Westerlunds andra mål att begränsa ämnet som diskuteras, var i detta fall lite 

klurigt eftersom designuppgiften krävde ett fritt upplägg. Vad syftet med inventeringsverktyget 

skulle vara visade sig oklart utifrån de intervjuer med olika intressenter som gjordes innan 
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workshoparna och eftersom det fanns en hel del oklarheter motiverades att hålla workshoparna 

ganska öppna. Vikt lades vid att deltagarna tillsammans besatt alla nödvändiga kompetenser 

och perspektiv för att kunna lösa problemet med en öppen utgångspunkt. I viss mån var det 

begränsat på så vis att det endast skulle handla om hur inventeringen kunde förbättras. Det 

fungerade bra vid första workshopen men vid andra workshopen hade det behövts striktare 

begränsningar som till exempel att de inte skulle diskutera vem som ska utföra inventeringen 

utan hur den ska utföras. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att det fria upplägget 

uppskattades av vissa men ogillades av andra. De som uppskattade det trodde att de kunde 

komma på många fler och galnare idéer än om de hade varit mer styrda. De som ogillad det fria 

upplägget påpekade att de hade svårt att komma igång och att de inte förstod vad uppgiften 

skulle leda till. Det är en svår balansgång med hur styrd en workshop ska vara. Samtidigt som 

idégenerering ska gynnas så ska det även leda fram till något konkret resultat. Tanken var att 

första delen, brainstormingen, skulle vara helt fri och öppen medan den andra delen, 

visualisering av idé skulle vara mer styrd och snävare. Dock verkade det inte som att deltagarna 

uppfattade den andra delen som särskilt styrande.  

     Ett ytterligare problem som gjorde upplägget av workshopen svårt var att det fanns dubbla 

syften. Dels att studera hur externa representationer används och skapas och dels lösa ett 

komplext designproblem. Dessa båda syften går inte helt i samklang med varandra då 

studerandet av externa representationer har fördel av ett strikt upplägg för att kunna jämföra de 

båda workshoparna medan att lösa designproblemet har fördel av ett flexibelt upplägg för att 

inte styra mot eller stänga några dörrar för idéer. Det kan vara en av anledningarna varför 

workshop 2 i viss mån spårade ur och tappade fokus och inte heller använde tillhandahållet 

material. Deltagarna styrdes inte så mycket till förmån för designuppdraget, att vara flexibel 

inför deras diskussion istället för att styra dem strikt utifrån det planerade momenten.  

5.1.4	  Workshopledarens	  roll	   
Hur workshopledaren beter sig spelar stor roll. För att kunna jämföra de båda workshoparna 

agerade workshopledare på så lika sätt som möjligt vid de två tillfällena. Instruktionerna och 

uppgifterna var de samma vid båda workshoparna. Workshopledarens interaktion med 

deltagarna i workshopen hölls till en så låg nivå som möjligt när de fått en uppgift att lösa. 

Detta för att inte styra in dem åt något håll. Interaktion skedde när deltagarna hade svårt att 

komma igång genom att ställa frågor till dem, komma med en idé och svara på frågor. Således 

var det oundvikligt att interaktionen i de två workshoparna blev olika. Den stora skillnaden var 
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att workshopledaren vid workshop 2 i större utsträckning försökte styra in gruppen att lösa den 

uppgift som hade getts dem.  

     Workshopledaren hade aldrig tidigare lett en workshop. Detta kan ha bidragit till svårigheter 

att styra workshopen när det inte gick som det var tänk. Med mer erfarenhet hade detta 

troligtvis kunnat hanteras lättare. Vid workshop 2 utvecklades, precis som Westerlund varnat 

för, en hierarkisk struktur. En person agerade dominant och styrde samtalet vilket ledde till att 

framförallt två personer blev mycket restriktiva. Workshopledarens försök att avstyra detta 

mönster lyckades inte. Workshopledaren borde reagera snabbare vid första tecknet på att en 

person är på väg att ta över, vara mer konkret mot personen i fråga om vad som gäller, fast utan 

att personen skulle tappa sitt ansikte inför de andra.  

     Att vara både observatör och ensam ansvarig för workshopen var inte helt problemfritt. Det 

krävdes fokusering på två olika håll dels för att driva workshopen så att den blev så bra som 

möjligt för designprojektet och anteckna de idéer som uppkom och dels observera vad som 

hände och anteckna det. Det hade varit fördelaktigt att vara två personer då en person kunnat 

fokusera på att observera och en person på att leda workshopen. Det hade även underlättat för 

att stödja varandras fokusområden, framförallt att den som ledde workshopen hade kunnat få 

stöd från observatören att styra workshopen om den skulle gå åt fel håll och observatören hade 

kunnat få sin uppfattning bekräftad eller ifrågasatt av workshopledaren.  

5.2	  Resultatdiskussion	   
Här nedan diskuteras det som framkommit på workshoparna kopplat till Kirsh teori om externa 

representationer och de framgångsfaktorer för workshop som redogjorts i 2.3. Den externa 

representation som främst användes var verbal kommunikation. Eftersom uppsatsen ämnar 

studera fysiska representationer så utelämnas kommunikationen i största mån från diskussionen.  

5.2.1	  Tänkande	  med	  fysiska	  externa	  representationer	   
Den fysiska externa representation som framförallt användes vid workshoparna var den 

processkarta som användes för att förklara hur inventeringsprocessen ser ut idag. I enlighet med 

Kirsh teori, att externa representationer förstärker människors kognitiva förmåga, framkom det 

utifrån observation och intervjuer att processkartan hjälpte deltagarna vid båda workshoparna 

att förstå hur processen gick till och i att lösa uppgifterna under workshopen. Den användes 

som ett minne, deltagarna gick tillbaka till kartan under workshopen och tittade och pekade på 

den när de diskuterade och förklarade sina idéer. Den hjälpte till att få dem att fokusera på 

enskilda delar av processen och för att få en helhetsbild och på så vis kunde de "testa" hur deras 
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idéer påverkade de enskilda delarna och helheten. Processkartan var också en gemensam 

utgångspunkt för deltagarna de förhöll sig till. Den inventeringsmall som deltagarna fick för att 

genomföra den förberedande uppgiften användes även som stöd och gemensam referens vid 

diskussionen. Enkäterna visade att verbala förklaringar var övervägande för förståelse dock var 

det några som svarade att det var lättast att förstå genom bilder, dock är det oklart vilka bilder 

deltagarna syftade på när de besvarade enkäten.  

     Under workshop 1 tillhandahölls endast material i form av papper och pennor. Det visade 

sig att deltagarna i första delen, brainstorming, inte använde något material alls utan bara 

pratade, med undantag att en person skrev ner allas idéer. I andra delen delades de in i två 

grupper och ombads visualisera sina idéer. Det som hände då var att en person i den ena 

gruppen använde papper och penna för att beskriva idén i punktform och en person i den andra 

gruppen skissade deras idé. Övriga 3 deltagare använde aldrig något material. Det var tydligt att 

den person som hade mest vana att representera idéer genom att rita sina idéer var den som 

kunde göra det utifrån förutsättningar som gavs. Det var ingen annan som ritade någonting. En 

till person antecknade med skrift. Den person som ritade var också den som angav att hen ritade 

en gång i veckan eller oftare, resterande deltagare angav att de ritade mer sällan. Dock var det 

två personer, som inte var den person som ritade under workshopen, som skrev i enkäten att de 

förstod andras idéer bäst genom bilder. Den skiss som den ena gruppen gjorde användes för att 

diskutera och beskriva idén. Trots att deltagarna vid workshop 1 inte fick så mycket material att 

tillgå så skapades och användes externa representationer av det som fanns. Detta bekräftar de 

teorier som nämnts i 2.1 att människor är benägna att skapa och använda externa 

representationer. Trots avsaknad av förberett material var det material som fanns att tillgå bra 

nog för att skapa och använda externa representationer.  

     En sak som skiljde workshop 1 och 2 var hur brainstormingen gick till. Vid workshop 1 

pratade alla och en skrev ner alla förslag. Vid workshop 2 satt alla tysta och skrev ner förslag 

för sig själva som de sedan presenterade för varandra. Skillnaden blev att vid workshop 2 

syntes det från vem idén kom från genom färg och position på post-itlapparna. Detta ledde 

också till att idén i större utsträckning ägdes av den som kom på den. I efterföljande diskussion 

hänvisades en idé till respektive person. Skillnaden vid workshop 1 var att en idé inte synligt 

kunde härledas till vem som sagt den eftersom det inte gick att urskilja vem som sagt vad bland 

de nedskrivna idéerna. En idé ägdes av alla deltagare oavsett vem som sagt den vilket borde 

gynna horisontella relationer.  
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5.2.2	  Tänkande	  utan	  fysiska	  externa	  representationer	   
Fysiska externa representationer skapades i väldigt liten utsträckning vid workshop 2, då tanken 

var att de skulle ha goda förutsättningar för det. Det var ingen som ritade eller skrev något alls 

när uppgiften var att visualisera en idé. De var uppdelade i två grupper men denna uppdelning 

bröts efter bara några minuter. Deltagaren uttryckte att de inte kände något behov av att rita 

eller bygga något eftersom de inte tyckte att idéerna var tillräckligt färdiga. De ville diskutera 

mer för att få grepp om vem som skulle använda verktyget.  

     Enligt Kirsh skapar människor externa representationer för att underlätta för kognitionen. 

Att deltagarna inte skapade några fysiska externa representationer vid workshop 2 kan utifrån 

teorin tolkas som att de inte var kognitivt belastade att de behövde externalisera tankarna mer är 

till ord och gester. En annan tolkning skulle kunna vara att på grund av att de inte skapade 

externa representationer så hade de svårt att lösa uppgiften. De fastnade och hade svårt att gå 

vidare i tankarna. Hade de skapat fysiska representationer kanske det hade varit lättare för dem, 

om de avlastat kognitionen. Det är svårt att dra någon slutsats eftersom det inte går att jämföra 

med hur det hade blivit om de hade skapat representationer.  

     Deltagarnas personligheter kan ha påverkat användandet och icke-skapandet av 

representationer. I workshop 2 var det en person som var väldigt dominant och några som var 

lite mindre framträdande. Den dominanta personen bröt upp de två grupper som de delades in i 

och styrde efterföljande diskussion. Även fast workshopledaren upprepade gånger påminde om 

vad uppgiften var och försökte styra in gruppen att fokusera på en idé och få ner den på papper 

så fortsatte den dominanta personen att diskutera det som verkade vara hens intresse i frågan. 

Om workshopledaren lyckats avstyra det hierarkiska mönstret som uppstod om det varit någon 

annan deltagare som agerat motvikt till den dominanta personen hade utfallet kunnat bli något 

annat.  

     Många deltagare hänvisade till att det var ett ovant arbetssätt, att de inte är kreativt lagda och  

att de inte visste hur de skulle rita eller bygga och hur de skulle börja. Teorin säger att 

människor i sin natur externaliserar tankar och tillverkar artefakter men även erfarenheten att 

vara i sådant här sammanhang verkar spela roll på människors benägenhet att externalisera sina 

representationer fysiskt. Detta bekräftas från workshop 1, där de flesta angav att de var ovana 

vid workshops och de fick inte något förberett material att utgå från men där de ändå skapade 

och använde fysiska externa representationer. Dock kan ovanan ha påverkat workshop 2 där de 

inte skapade några externa representationer trots att de hade tillgång till mer material.  
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     Kopplat till nivåer av designexpertis kan det konstateras att det är möjligt att 

förutsättningarna låg på fel nivå för flera av deltagarna. Det kan ha varit materialet som inte var 

till deras fördel, de flesta deltagare svarade i enkäten att de inte var vana vid att rita och skissa 

och de utryckte vid intervjuerna att de tyckte uppgiften var svår. Tiden var något många 

uttryckte var till deras nackdel. De hade behövt de mer tid för att visualisera sina tankar. Även 

antalet deltagare uppfattades som något som hindrade dem. De tyckte de var för få och att det 

hade varit lättare om de var fler för att inte köra fast. Dessa faktorer är förutsättningar som 

skulle kunna varit mer fördelaktiga för att de skulle känna att deras nivå av designexpertis 

gynnades i kreativiteten genom att vara fler deltagare, ha mer tid och till exempel har några 

färdiga skisser för att visa hur en skiss kan se ut.  

     Något som påpekades av flera vid workshop 2 var att det var för mycket material. Från att 

under brainstormingen endast använda post-itlappar fick de under visualiseringsdelen massor 

med olika material. Det blev så mycket att de inte visste vart de skulle börja, det blev för många 

möjligheter. Detta kan tyda på att det var mer kognitivt belastande att interagera med allt 

material än att det skulle underlätta och att det hade varit lättare om de haft mer begränsat 

material.  

     Att som deltagare komma förberedd till workshopen visade sig vara betydelsefullt. De som 

gjort den förberedande uppgiften kommenterade att den var bra för att få förståelse för 

uppgiften och problematiken kring den. De som inte hade gjort den förberedande uppgiften 

kände sig mindre förberedda och hade svårare att gå direkt in på att diskutera lösningar. Det 

sammanföll sig även så att de som inte gjort den förberedande uppgiften var några av dem som 

inte hade blivit intervjuade innan. De som blivit intervjuade i förväg hade genom intervjun 

redan fått frågor kring processen vilket gjort att de börjat tänka kring den och mer eller mindre 

medvetet var mer förberedda inför vad workshopen skulle innebära.  

     Även om fysiska externa representationer inte blev en stor del av workshoparna så betyder 

det inte att workshoparna som sådana blev misslyckade. I designkontexten ledde båda 

workshoparna till mycket information som gick att översätta till endera designkrav eller 

designidéer. Användandet och skapandet av externa representationer är inte avgörande för att 

utfallet av en workshop ska slå väl ut men det är bra att skapa förutsättningar för användande 

och skapande av fysiska externa representationer när behov uppkommer.  
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 6.	  Slutsats	  	  
	  

Denna studie ämnade undersöka om fysiska externa representationer används vid en co-creation  

workshop och huruvida det material som deltagarna erbjöds påverkade deras benägenhet att 

skapa och använda externa representationer. Två co-creation workshops har undersökts där 

deltagarna tillhandahölls olika mängd material. Resultatet visade att fysiska externa 

representationer användes men att materialet inte nödvändigtvis påverkade skapandet av fysiska 

externa representationer. Den externa representation som fanns förberedd i form av en karta 

över processen användes i stor utsträckning vid både workshop 1 och 2. Vid workshop 1 

skapades externa representationer av några deltagare och användes i den vidare diskussionen. 

Vid workshop 2 skapades inga fysiska externa representationer fastän de tillhandahölls förberett  

material. Möjliga anledningar till detta kan vara att deltagarna inte hade behov att använda 

fysiska representationer, att deras kognition inte behövde den sortens stöd. Det kan också bero 

på att det var ett ovant arbetssätt och att förutsättningarna inte var till deras fördel i form av tid 

till förfogande, antal deltagare, mängden material och styrningen från workshopledaren. 

Dessutom uppkom det hierarkiska strukturer vilka motverkade skapandet och att gruppen 

tappade fokus från uppgiften.  
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Appendix	   
 Enkät workshop  
 

Är du i din huvudsakliga sysselsättning van vid den här typen av workshop?  

 

Hur ofta brukar du måla/rita/skissa?  

 

Kan du ta med dig något du lärt dig eller tyckt var roligt till din yrkesvardag från workshopen?  

 

Hur förklarade du dina idéer för de andra deltagarna?  

 

Hur förstod du bäst de andras idéer?  

 

Förstod de andra dina idéer så som du tänkt dem?  

 

Hjälpte materialet dig att kommunicera dina idéer?  

 

Tyckte du att materialet som tillhandahölls främjade dina idéer?  

 

Saknade du något materialmässigt?  

 

Beskriv hur det var att jobba på det här sättet med andra människor  

 

Är det något övrigt du vill framföra?  

 

  

 

Tack!  
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	  Epilog	  –	  hur	  gick	  det	  med	  designuppdraget?	  	  
 

Workshoparna var en del i ett designuppdrag som bestod av att göra en prototyp för ett 

inventeringsverktyg för tillgänglighetsdata. Innan workshoparna hade ett antal intervjuer 

genomförts för att identifiera problem och krav för den blivande produkten. Kraven utökades 

även efter vad som framkom under workshoparna och de finns att läsa nedan. Eftersom det inte 

var klart vem som ska använda verktyget sammanställdes även en lista för potentiella 

användare som framkommit framförallt från workshoparna. Dessutom sammanställdes 

bakgrunden för hela tillgänglighetsarbetet.  

     Först gjordes några olika designförlag som presenterades för kontaktpersonen på Västtrafik. 

Utifrån synpunkter på designförslagen och kravlistan gjordes en prototyp av 

inventeringsverktyget i programmet Axure. Ett scenario för användandet av verktyget togs fram 

för att presentera prototypen i en bildpresentation och en annan version, baserat på scenariot, 

kunde visas interaktivt på en iPad. Dessa granskades av två intressenter som förde fram sina 

synpunkter. Utifrån dessa ändrades prototypen till den slutgiltiga versionen tillsammans med 

rekommendationer för eventuellt vidare arbete med verktyget. 

 

Kravlista  
Databehov (information som användaren behöver ha tillgång till)  

- Hållplatslägen som ska inventeras  

- Hållplatslägen som har inventeras  

- Karta  

- Inventeringsformulär  

- Handledning för inventering  

 

Funktioner som behöver finnas  

- Orientera sig utifrån karta  

- Optimera färdväg för valda hållplatslägen  

- Skriva in information för ett hållplatsläge  

- Geografisk koppling till hållplatsläge  

- Ta foto som kopplats till hållplatsläge  

- Möjlighet att kommentera med fritext för ett hållplatsläge  

- Möjlighet att ändra funktioner utifrån behov och förändringar  
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- Möjlighet att ändra handledningen, förtydliga och lägga till instruktioner  

- Inte möjligt att skriva in fel värde  

- Dynamiskt formulär som anpassas utifrån vad som fylls i (om inte bänk är ikryssade finns 

heller inte frågor kring armstöd, lutning etc.)  

- Hämta data från GKM  

– Skicka data till GKM  

– Verktyget tål utomhusarbete  

 

Funktioner som önskas  

- Koppling till VT-pool  

- Förhandsvisning vad som kommer synas i reseplaneraren  

 

Produktkvaliteter (upplevelseattribut)  

– Enkelt  

– Fungerar tillsammans med GKM  

– Stabilt  

– Minimera fel som matas in  

– Smidigt att mata in data vid inventeringen  

- Flexibelt - möjlighet att ändra funktioner utifrån behov och förändringar  

– Tydliga instruktioner för vad och hur parametrar ska mätas  

 

Önskas:  

– Alla på Vässtrafik får tillgång till informationen  

Potentiella användare  

– Handläggare, specifikt för inventering  

– Handläggare, i samband med annan inventering Västtrafik gör  

– Besiktningsman, i samband med besiktning av ny hållplats  

– Kommunen, i samband med annan inventering  

– Hållplatsgruppen, i samband med hållplatsservice  

– De som bygger hållplatsen  
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Designförslag  
Designen består av tre huvudsidor som presenteras i närmre detalj nedan. En sida som är en 

listfunktion där de hållplatslägen som ska inventeras och de som har inventerats finns listade. 

En sida med kartfunktion där det är möjligt att planera rutt för inventering och orientera sig till 

och från hållplatslägen. Den tredje sidan är ett formulär där inventerad data matas in. Nedan 

beskrivs varje huvudsida i detalj och alla bilder finns samlade i appendix. 

  

 
Listfunktionen: Här syns de hållplatser som ska inventeras under ”ej inventerade 

hållplatser”och de som redan har inventerats under ”inventerad hållplatser”. Det finns 

information vilken kommun hållplatsen ligger, vad det är som ska inventeras på hållplatsen och 

vilket datum den senast inventerades. Genom att klicka på respektive kolumn sorteras listan 

utifrån den kategorin (hållplatsnamn, kommun, inventering eller datum). Klickar man på ett 

hållplatsnamn kommer man till formuläret för det hållplatsläget och kan påbörja inventering 

eller granska redan inventerad data. Klickar man på ”se på karta” kommer man till 

kartfunktionen och ser samma hållplatser fast på en karta. Tycker man på skicka för granskning 

exporteras de hållplatser som inventerats till en tillfällig fil (förslagsvis i GKM) där behörig 

person kan granska informationen vid behov och sedan godkänna hållplatserna och i och med 

det importera dem till databasen.  
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Kartfunktionen: Här visas de hållplatser som ska inventeras som blåa prickar och de som redan 

har inventerats som röda prickar. Den som inventerar orientera sig till och från hållplatslägen 

med kartfunktionen, de kan se sin egen position och zooma in och ut på kartan. Det är även 

möjligt att få förslag på färdväg för ett valt geografisk område, i vilken ordning hållplatserna 

kan inventeras. Genom att klicka på en hållplats på kartan eller på ett hållplatsnamn i listan 

kommer man till formuläret för den hållplatsen.  
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Inventeringsformulär: Här fylls data i när inventeraren befinner sig på hållplatsläget. Överst 

finns ett fält där information om vilken typ av inventering som ska utföras (hela hållplatsen 

eller enskilda parametrar). I detta fält finns även möjlighet att lämna kommentarer om något 

varit oklart och behöver granskas av behörig person.  

     I andra fältet uppifrån finns information om hållplatsnamn, hållplatsläge, när den senast 

inventerades, fotografi av hållplatsen och en karta vart hållplatsen ligger. Klickar man på 

kamerasymbolen kan ett (nytt) fotografi tas med iPaden. Det nya kortet ersätter det gamla. 

Klickar man på fotografier kommer ett större foto upp i en pop-uppruta. Klickar man på 

förstorningsglaset kommer man till kartfunktionen och klickar man på kartan poppar kartan 

upp. I nästa fält finns fyra flikar för olika typer av information. Klickar man på flikarna 

kommer formulär för respektive parametrar upp. I formuläret kan man klicka på parametern för 

att få handledning för hur den ska mätas. Handledningen kan bestå av bildlig instruktion eller 

beskrivet i text, i exemplet visas handledning för hur kantstenen ska mätas. I varje fält som kan 

fyllas i finns begränsningar för vilka värden som parametrarna kan ha. Om ett värde som inte 

går utanför begräsningarna markeras detta med röd varningstext. Klickar man på ”spara” så 

kommer man till listfunktionen och den hållplats man inventerat finns i listan för ”inventerade 

hållplatser”.  
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Exempel hur det digitala inventeringsverktyget används  
På kontoret  
På kontoret startas verktyget, de hållplatser som ska inventeras finns i listan ”Ej inventerade 

hållplatser”. Verktyget har kontakt med databasen och eventuell tidigare data laddas ner till 

respektive hållplats. Om så önskas bestäms en rutt antingen av personen själv eller utifrån ett 

optimeringssystem, genom att markera de hållplatser som ska inventeras. Därefter åker 

handläggaren ut till respektive hållplats som ska inventeras.  

 

Ute vid hållplatser  
Handläggaren som ska inventera orienterar sig utifrån kartan på verktyget. Vid hållplatsen 

klickar hen på den, antingen i listan eller på kartan och kommer till inventeringsformuläret för 

respektive hållplatsläge. Data mäts och fylls i utifrån vad som efterfrågas. Är det ett fåtal 

parametrar finns de samlade under en flik. Formuläret är uppbyggt så att endast rimliga värden 

kan fyllas i, om värdet verkar orimligt varna verktyget om det och det går inte att spara innan 

alla värden är rimliga. Om handläggaren inte vet eller är osäker på hur något ska mätas klickar 

hen på den parametern, då kommer ett popup-fönster upp med handledning för den parametern.  

Om det uppstår oklarheter klickar hen i rutan att hållplatsen behöver granskas och skriver en 

kommentar om vad det gäller. Slutligen klickar handläggaren på ”spara” när formuläret är ifyllt. 

Om det är några värden som saknas varnar verktyget för det och handläggaren kan antingen gå 

tillbaka till formuläret och fylla i det som saknades eller välja att ignorera varningen om det är 

något som inte ska eller går att inventera. Det inventerade hållplatsläget hittas nu i listan för 

”inventerade hållplatser” och hållplatsen avmarkeras på  

kartan. Handläggaren orienterar sig till nästa hållplats enligt rutten.  

 

Tillbaka på kontoret  
När handläggaren åter är på kontoret tar hen fram listan frö ”inventerade hållplatser” och 

klickar på ”skickar dem till granskning och godkännande”. De inventerade hållplatslägena 

skickas då till GKM där behörig person tar fram listan för att importera dem till databasen. 

Innan importen sker finns det möjlighet att granska hållplatslägen. De hållplatslägen som 

handläggaren markerat att de behöver granskas är markerade och läggs först i listan. När 

granskning är gjord importeras alla data till GKM. 


