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 Sammanfattning 
Årligen omsätts 500 miljarder kronor vid offentliga upphandlingar. Dessa upphandlingar 

kan handla om alltifrån kontorsmaterial till IT-konsulter. Detta innebär att det är en väldigt 

stor bredd på de företag som fungerar som leverantörer och anbudslämnare. Personerna som 

lämnar anbud har varierande kunskaper i anbudslämning och datoranvändning vilket 

påverkar deras förmåga att lämna anbud. Att vinna en upphandling kan innebära ett stort 

tillskott för ett företag och det är därför viktigt att det anbud som lämnas in är korrekt. 

TendSign är ett webbaserat verktyg som ska stödja företagen i arbetet att lämna anbud. 

Verktyget ska se till att alla delar i processen att lämna anbud bli rätt så att det anbud som 

sedan lämnas in godkänns. Systemet genererar dock mycket support från användarna och 

för att kunna minska den supporten har en omdesign av systemet gjorts där skisstekniken 

microsketching har använts.  

 

Den här rapporten syftar till att undersöka om skisstekniken microsketching går att använda 

vid en omdesign där beskrivningen av designproblemet är baserat på en expertutvärdering. 

Designarbetet utfördes av rapportförfattaren och en interaktionsdesigner och för att 

undersöka frågeställningen användes aktionsforskning. Rapportförfattaren utförde 

deltagande observationer under den första delen av designarbetet och förde under den tiden 

en observationsdagbok. 

 

Analysen av observationsdagboken visar att microsketching, med några justeringar, gick att 

använda i det aktuella designprojektet. Expertutvärderingar är inte en ideal metod i 

kombination med microsketching eftersom de inte ger något större stöd för innovation och 

nytänkande och har fokus på existerande problem. Dock ger de vid en omdesign av ett 

system med problem med användbarheten en bra grund för designern att stå på under 

microsketchingarbetet. Som avslutning ges förslag på hur microsketchingtekniken kan 

anpassas till designprojekt som liknar det som studerats i den här uppsatsen. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel ges en bakgrund till rapporten tillsammans med dess syfte, frågeställningar 

som kommer att undersökas samt avgränsningar, tänkt målgrupp, disposition för rapporten 

och källkritik. 

1.1 BAKGRUND 

TendSign är ett webbaserat verktyg som används av statliga verk, kommuner, landsting med 

mera för att hantera offentliga anbud. Programmet följer den process för offentliga 

upphandlingar som fastställs av lagen om offentlig upphandling (LOU) och innehåller alla 

de verktyg som behövs för att genoföra hela upphandlings- och anbudsprocessen. Verktyget 

vänder sig både till upphandlarna och till anbudslämnarna och ger stöd i hanterandet av 

upphandlingar och för processen att lämna offentliga anbud. 

 

Upphandlingsprocessen är styrd av många regler och vinst av en upphandling kan innebära 

en stor inkomst för anbudslämnaren vilket gör att det är av högsta vikt att ansökan görs på 

rätt sätt så att anbudet som skickas in blir godkänt. Tanken med TendSign är att verktyget 

ska guida användaren genom den komplicerade processen som anbudslämningen innebär 

och säkerställa att ansökan blir korrekt. Det räcker dock inte med att verktyget säkerställer 

en korrekt ansökan utan användaren måste också känna sig trygg i att det anbud som skickas 

in är korrekt vilket i nuläget inte alltid är fallet. Om en upphandlare har valt att genomföra 

en upphandlig i TendSign har leverantörerna inget annat val än att använda sig av systemet. 

 

Det är en stor variation på de företag som fungerar som anbudslämnare. Leverantören kan 

vara alltifrån ett stort byggföretag till en liten firma bestående av endast en person. 

Personerna på dessa företag har varierande kunskaper i anbudslämning och 

datoranvändning.  

 

OPIC Systems som tillhandahåller verktyget får stå för mycket support för TendSign och 

främst för den del som används av anbudslämnarna. Många av anbudslämnarna använder 

verktyget sällan och hinner därför inte lära sig hur verktyget fungerar. För att kunna minska 

mängden support som måste ges och göra det enklare för anbudslämnarna att använda 

TendSign vill OPIC Systems ha hjälp med att utreda hur den del av TendSign som är 

kopplad till anbudslämning kan förenklas och hur en ny design av verktyget skulle kunna se 

ut. 

 

To Me Group är det företag som är anlitat för att hitta en lösning för hur TendSign kan 

omdesignas. Under det inledande skissarbetet kommer skissmetoden microsketching att 

testas. Metoden har tidigares använts vid design av robotteknik i hemmet där den också har 

visat sig användbar. För att utvärdera hur microsketching fungerar i omdesignen av 

TendSign kommer metoden aktionsforskning att användas. 

1.2 SYFTE 

Tidigare har det konstaterats att microsketching har varit en lämplig metod vid användning 

av design probes som underlag för designarbetet. Grunden för detta designarbete kommer av 

expertutvärderingar gjorda på systemet som ska omdesignas. Syftet med examensarbetet är 

att utvärdera hur det går att använda sig av microsketching för en omdesign där materialet 

för problembeskrivningen baseras på expertutvärderingar.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

De frågeställningar som rapporten kommer att försöka besvara är: 

 Hur väl fungerar microsketching i det aktuella designprojektet?  

o Går det att använda sig av microsketching i ett designprojekt där 

beskrivningen av designproblemet baseras på expertutvärderingar? 

o Hur påverkar det microsketchingtekniken att designerna deltar i insamlingen 

av materialet för beskrivningen av designproblemet? 

o Hur lämpad är metoden för design av ett webbaserat verktyg?  

o Hur lämpad är metoden vid en omdesign?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

I den här rapporten kommer endast den första delen av designarbetet att behandlas eftersom 

det är den del som är mest intressant ur ett microsketchingperspektiv.  

1.5 MÅLGRUPP 

Rapporten är en magisteruppsats för det Kognitionsvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet och riktar sig till personer med liknande kunskaper samt personer 

med intresse för interaktionsdesign och olika skisstekniker. 

1.6 DISPOSITION  

Här nedan ges en överblick av dispositionen av kapitlen i rapporten för att underlätta 

navigeringen i den. 

1.6.1 KAPITEL 1 – INLEDNING 

I detta kapitel ges en introduktion till bakgrunden och syftet med rapporten. Här tas även 

avgränsningar, tänkt målgrupp, rapportens upplägg och källkritik upp. 

1.6.2 KAPITEL 2 – METOD 

I det andra kapitlet går det att läsa om den vetenskapliga metod som ligger till grund för 

rapporten. Här ges en kort beskrivning av hur observationer och litteraturstudie gick till.  

1.6.3 KAPITEL 3 – BAKGRUND 

Kapitel tre ger en bakgrund till OPIC, deras verktyg TendSign och hur processen med 

offentliga upphandlingar går till. 

1.6.4 KAPITEL 4 – TEORETISK BAKGRUND 

I det fjärde kapitlet görs först en genomgång av microsketching, följt av en jämförelse 

mellan cultural probes och expertutvärderingar, sedan ges en teoretisk bakgrund till den 

metod, aktionsforskning, som har använts för att studera microsketching. 

1.6.5 KAPITEL 5 – EMPIRI 

Det femte kapitlet presenterar den data som har inhämtats under arbetets gång. Först 

presenteras aktionscykeln och på det följer en redogörelse för microsketching i 

designprojektet. 

1.6.6 KAPITEL 6 – ANALYS OCH DISKUSSION 

I kapitel sex diskuteras den data som har behandlats i det föregående kapitlet.  
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1.6.7 KAPITEL 7 – SLUTSATSER OCH RESULTAT 

I det avslutande kapitlet görs en sammanfattning av de upptäckter som har gjorts under 

arbetets gång. 

1.7 KÄLLKRITIK 

Litteraturen i bakgrunden har hämtats från informationsmaterial skapat av konkurrensverket 

och OPIC:s hemsida. Materialet från konkurrensverket behandlar information om lagar och 

förordningar och torde därför vara tillförlitlig.  

  

Den litteratur som har använts i den teoretiska bakgrunden kommer ifrån publicerade 

vetenskapliga artiklar och har därför genomgått en viss granskning och kan antas vara 

tillförlitliga.  

 

Det finns alltid en chans för att materialet som har inhämtats inte är korrekt men jag 

bedömer risken för att det ska vara fallet som låg.  
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2 METOD 
För att studera microsketching och undersöka frågeställningarna har observationer och en 

litteraturstudie genomförts. Detta kapitel är till för att du som läsare ska få en överblick över 

hur rapporten har kommit till och själv kunna bedöma de resultat som presenteras. 

2.1 OBSERVATIONER 

Under hela designprocessen utfördes observationer av det arbete som utfördes. Det var 

deltagande observationer där observatören fungerade som en del i designteamet. Deltagarna 

var medvetna om observatörens roll som både observatör och del i designteamet och de 

visste om vad som skulle observeras. Dock hade de inte kunskaper i den exakta 

frågeställningen.  

2.2 OBSERVATIONSDAGBOK 

För att dokumentera och senare kunna utvärdera hur designarbetet gick till fördes en 

observationsdagbok. Efter varje designträff gjordes anteckningar om vad som hade skett 

under arbetet och korta reflektioner över hur det hade gått. Endast väldigt korta noteringar 

gjordes under själva observationerna och noteringar gjordes bara om det var någon exakt 

detalj som var viktig för observatören att komma ihåg. Detta för att störa designarbetet så 

lite som möjligt. Observationsanteckningar skrevs sedan ned så fort det dagliga 

designarbetet var över och anteckningarna gjordes alltid samma dag som observationen 

hade utförts. 

2.3 LITTERATURSTUDIE 

Innan själva designarbetet satte igång och till viss del under själva arbetet gjordes en 

litteraturstudie. Denna litteraturstudie ligger till grund för det material som finns att läsa i 

kapitel 4, den teoretiska bakgrunden. Litteraturen inhämtades genom sökning i 

artikeldatabaser och på bibliotek. 

2.4 METODKRITIK 

Eftersom det är observationer som ligger till grund för denna studie gäller det att ha i 

beaktande att observatören alltid kommer att bära med sig erfarenheter som kommer att 

påverka hur hon ser på och tolkar det som observeras. Vid en deltagande observation måste 

observatörens roll tydligt klargöras och hur mycket som ska avslöjas om forskningsfrågan 

måste vara bestämt i förväg (Marshall och Rossman 2006). 

 

Även de som observeras kan påverkas av det faktum att de observeras och därför agera 

annorlunda än vad de skulle ha gjort om de inte blev observerade (Magne Holme och Krohn 

Solvang 1997).  

 

När observatören använder sig av observationsdagbok gäller det, enligt Breakwell, 

Hammond, Fife-Schaw och Smith (2006,) att ta i beaktande att den informations om 

nedtecknas kommer att vara högst subjektiv och att en dagbok endast speglar hur en person 

har uppfattat situationen.  
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3 BAKGRUND 
Detta kapitel innehåller en presentation av företaget, OPIC, som är beställare av omdesignen 

av TendSign, en beskrivning av TendSign och en förklaring till vad offentliga 

upphandlingar är för något. Detta syftar till att ge en bakgrund som ökar läsarens förståelse. 

3.1 OPIC GROUP AB 

OPIC är marknadens ledande expert på affärsrelationer mellan offentliga köpare och 

leverantörer och omsätter drygt 60 MSEK. De erbjuder tjänster som stödjer köparen i 

upphandling och säljaren i anbudsgivning. Deras mål är att effektivisera upphandlings- och 

anbudsprocessen och för att göra detta har de ett 70-tal medarbetare. Årligen så upphandlas 

tjänster, varor och entreprenad för 500 miljarder kronor. OPIC tillhandahåller tjänster inom 

information, kunskap, affärsmedia samt elektroniska upphandlingssystem. (Daniel Eriksson) 

 

OPIC Systems AB är ett dotterbolag till OPIC Group AB som utvecklar, driver och säljer 

upphandlingsverktyget TendSign. (OPIC) 

3.2 TENDSIGN 

TendSign är ett webbaserat verktyg som används för att utföra offentliga upphandlingar. 

Verktyget används idag av över 50 upphandlande myndigheter. I verktyget skapar 

upphandlaren annonser som sedan följs genom hela processen. Leverantörerna kan svara på 

annonserna och lämna anbud elektroniskt. Anbuden utvärderas direkt i verktyget och 

eventuella frågor och kompletteringar hanteras även här.  

 

Den ursprungliga versionen av TendSign består av två olika användarkonton. Ett 

grundkonto som är gratis för leverantörerna och ett pluskonto som kostar 2500 kronor per 

år. Det som kommer till i pluskontot är fler licenser (i grundkontot ingår det fem stycken), 

möjlighet att samarbeta genom grupper i arbetet med ett anbud, projektplanera anbudet, 

skicka massbrev och journalföra viktiga händelser.  

3.3 OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR 

Årligen omsätts det i Sverige runt 500 miljarder kronor för offentliga upphandlingar. Lagen 

om offentliga upphandlingar finns till för att den offentliga sektorns ska använda 

skattemedlen på bästa sätt genom att konkurrenssätta sina inköp av varor och tjänster. 

(OPIC) 

 

De som står som köpare vid offentliga upphandlingar kallas upphandlande enheter och kan 

vara statliga myndigheter, landsting, kommuner eller bolag som är ägda av den offentliga 

sektorn. De som säljer varor och tjänster, alltså lämnar anbud, kallas leverantörer. 

 

En offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet vidtar en åtgärd för att tilldela 

ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. 2008 trädde 

den nya lagen för offentlig upphandling i kraft. Den bygger på EG-direktivet om offentlig 

upphandling. Sverige är även anslutet till General Procurement Agreement (GPA) som är ett 

avtal för offentliga upphandlingar inom ramen för samarbete i världshandelsorganisationen. 

Detta innebär att den upphandlande myndighet som följer de svenska kraven för offentliga 



 

6 
 

upphandlingar samtidigt uppfyller kraven ställda av både EG och GPA. (Graf Morin och 

Dahlström 2008) 

 

Det finns regler för hur en offentlig upphandling ska gå till och dessa regler finns till för att 

alla som deltar ska ha lika förutsättningar. De ska även se till att kraven inte är högre än 

nödvändigt och att processen är förutsägbar, tydlig och öppen. Beroende på vilket värde en 

upphandling har så gäller olika regler. Det går ifrån de enklaste direktupphandlingarna som 

inte är bundna av så mycket regler till de upphandlingar som går över det så kallade 

tröskelvärdet vars procedurer är gemensamma för hela EU. (OPIC) 

 

Vid en upphandling så skapar den upphandlande enheten ett förfrågningsunderlag som ger 

en beskrivning av vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas för att köpet ska gå 

igenom. Valet av leverantör kan sedan göras utifrån de som erbjuder lägst pris eller så väger 

man in andra saker så som kvalitet, leveranstid och kompetens för att hitta det alternativ 

som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Om en leverantör inte är nöjd med ett beslut har den 

rätt att överklaga. (OPIC) 

 

En ny offentlig upphandling börjar med en identifiering av behov och sedan en analys av 

hur det behovet kan tillgodoses. Det följs av en planeringsfas där bland annat en beräkning 

av kontraktets totala värde görs för att kunna avgöra om värdet ligger över tröskelvärdet 

som bestämmer vilka regler som ska tillämpas. I figur 3-1 nedan illustreras 

upphandlingsprocessen. (Graf Morin och Dahlström 2008) 

 

 
Figur 3-1: Upphandlingsprocessen 
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4 TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel ges en genomgång av den forskning som tidigare har gjorts inom området. 

Först kommer en beskrivning av skisstekniken microsketching och på det följer en 

redogörelse av den kvalitativa forskningsmetoden aktionsforskning.  

4.1 MICROSKETCHING 

Microsketching är en skissteknik utvecklad för att göra det lättare för designern att vara 

kreativ när hon ställs inför komplexa designprojekt. Tekniken ska fungera som en brygga 

mellan det insamlade materialet och designen av systemet och själva designprocessen. 

Genom att fokusera på enskilda delar av en produkt, istället för helheten, ska det bli lättare 

för designern att koncentrera sig på användarnas behov.  

4.1.1 METODEN 

Den viktigaste delen hos en skiss skapad genom microsketching är att den beskriver hur 

elementen hos en produkt skulle kunna vara. Det finns inga krav på att beskrivningen ska 

vara fullständigt, utan det räcker med att koncentration ligger på en del eftersom metoden 

används för att utforska och uttrycka kvaliteter hos en produkt. Den delen kan sedan 

användas tillsammans med andra delar för att skapa en produkt. Det går också att använda 

delen för att bygga vidare på en redan existerande produkt. 

 

Målet med microsketching är att arbeta snabbt och fokuserat för att utforska hela eller delar 

av en produkt. Det finns inga begränsningar för hur denna utforskning kan gå till. Designern 

kan använda sig av en skiss på ett papper, skapa ett collage, ta ett fotografi, en beskrivande 

text eller en bit tyg. Vad designern än använder sig av för att göra beskrivningen är det 

viktigaste att beskrivningen är detaljerad.  

 

Tanken är att genom att fokusera på delarna ska det bli lättare för designern att undersöka 

alla designmöjligheter. När endast en del är fokus blir det mindre för designern att hålla i 

minnet eftersom den del som skapas inte behöver passa ihop med någon annan del i en 

produkt. Det medför att större koncentration kan läggas på estetik och upplevelseattribut hos 

elementen i microsketchen. Sammanfogandet av de olika delarna sker mycket senare i 

designprocessen.   

 

Microsketching innebär: 

 Fokus på detaljer istället för helheten 

 Hög detaljeringsgrad i skissen 

 Snabb och fokuserad utforskning  

4.1.2 METODENS SYFTE 

Metoden är utvecklad av Jodi Forlizzi och Carl DiSalvo (2009) och testades i ett 

designprojekt av tre olika typer av designers – designers med ansvar för datainsamling, en 

professionell designer och en grupp designstudenter. Som material för designarbetet 

använde de sig av cultural probes. 

 

En anledning till att microsketching utvecklades var enligt Forlizzi och DiSalvo (2009) för 

att inom interaktionsdesign har undersökningsmetoderna för designprocessen rört sig mer 

och mer åt kvalitativa och etnografiska metoder. Dock har metoderna, som hämtats från 

discipliner som antropologi och samtidskonst, förenklats mycket för att passa arbetsätten 
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inom interaktionsdesignområdet. Det är inte helt okomplicerat att använda sig av dessa 

metoder inom interaktionsdesign. Metoderna ger inte några riktlinjer till hur steget mellan 

insamlande av data till design ska gå till vilket gör att de beslut som tas av designteamet inte 

dokumenteras. Det är även svårt att snabbt skapa prototyper med sådant underlag och det är 

svårt att få en helhetsbild av designproblemet eftersom det är så många variabler i ett 

komplext system som måste räknas in samtidigt som användarnas behov hela tiden måste 

tas i åtanke.  

4.1.3 ANVÄNDNINGEN AV CULTURAL PROBES 

Som underlag för microsketcherna används cultural probes. Temat för proberna var 

automation och hushållsrobotar. Forskningsdeltagare hittades genom en annons i den lokala 

tidningen och genom att skicka ut information till lokala e-postlistor. Designteamet skickade 

ut tio stycken probes och fick tillbaka nio stycken. Deltagarna var kvinnor mellan 20 och 

drygt 60 år som sågs som ledare i hushållet och var främst ansvariga för städningen i 

hemmet.  

 

Varje cultural probe bestod av en engångskamera och ett spiralblock med 18 huvudfrågor. 

Varje huvudfråga hade sedan tre stycken tillhörande följdfrågor. Till 16 av huvudfrågorna 

ombads deltagarna att illustrera sitt svar med ett fotografi och för de sista två frågorna skulle 

de illustrera sitt svar med en skiss.  

 

Frågorna var breda och medvetet provokativa för att få så mycket inspiration som möjligt 

till designteamet. Teamet undvek att ställa frågor till deltagarna där de var tvungna att 

föreställa sig robotar i framtiden eftersom det skulle vara en väldigt svårt uppgift. Istället 

bad man dem reflektera över uppgifter och saker i sitt eget hem och hur uppgifterna skulle 

kunna underlättas. Några av frågorna var Finns det något i ditt hem som du måste vakta? 

och Varför måste du vakta det?. Deltagarna ombads att vara kreativa när de tog fotografier. 

Fotona skulle användas för att illustrera svaren och visuellt tolka frågorna.  

 

Fotografierna gav en inblick i hur de olika hemmen skilde sig åt vilket teamet sedan kunde 

använda sig av för att skapa en kontext för skissarbetet. Fotografierna fungerade också som 

kreativa idéer, idéer som designerna på samma sätt aldrig själva hade kunnat föreställa sig.  

 

Materialet som designteamet fick tillbaka bearbetades inte på något sätt. Istället användes 

enskilda sidor ur proberna för att ge inspiration till skissarbetet. Genom att inte bearbeta 

materialet behölls alla de detaljer som är viktiga för att microsketching ska fungera.  

4.1.4 UTFORMNING AV TIDIGARE EXPERIMENT 

För designstudenterna var tanken, enligt Forlizzi och DiSalvo (2009), att microsketching 

skulle underlätta steget från en stor mängd etnografisk data till design. Tekniken skulle även 

göra det lättare för studenterna att skapa gränssnitt och interaktionsdesign för komplexa 

system. Under två veckors tid jobbade studenterna med tekniken. Till att börja med blev 

varje student tilldelad en sida ur en cultural probe, alla studenter fick samma sida. Under en 

timme skulle de skissa något som var specifikt för den tilldelade sidan, det var den enda 

begränsningen. Skisserna presenterades och kritiserades sedan. Studenterna delades in i 

grupper om tre personer och skulle nu skissa något som innehöll element från alla de skisser 

som deltagarna i gruppen tidigare hade skapat. Efter en veckas tid fick de presentera 

användarscenarion för konceptet som de utvecklat.  
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Den erfarne designer som fick testa på microsketching hade ingen tidigare kunskap om 

robotik eller av att jobba med cultural probes. För att underlätta skissningen blev han 

tilldelad en sida och en tillhörande bild ur dagboken i taget. Till varje sida skulle han göra 

fem skisser, varje sida fick han en vecka på sig att arbeta med och det fick han göra tio 

gånger. Han fick gruppera skisserna efter hur de hörde ihop och skapa nya mer avancerade 

skisser och för det arbetet hade han fyra veckor på sig. Under den här tiden fanns 

datainsamlingsteamet tillgängligt som klienter. De gav förslag på i vilken riktning skisserna 

kunde göras och hur de kunde förfinas.  

4.1.5 TIDIGARE RESULTAT OCH LÄMPLIGA DESIGNOMRÅDEN  

Författarna fann att både den erfarne designern och designstudenterna producerade idéer 

som var nya och innovativa. Microsketching som teknik gjorde att fokus hamnade på 

kreativiteten hos designern och gjorde det lättare för denne att engagera sig i processen. Det 

faktum att designern och designstudenterna fokuserade på delar av produkten istället för 

helheten gjorde att nya sätt för interaktion, form och funktion skapades.  

 

Formen beskriver hur form, volym, textur och material hos de fysiska delarna i produkten 

ska vara. Med hjälp av materialet från proberna drogs lärdomen att storleken hos roboten är 

viktigt för hur den senare kommer att uppfattas. Normalt sett är det en del som kommer in 

mycket senare i designprocessen, speciellt för designstudenter. De flesta började inte med 

att skissa robotar i form av människor eller djur.  Istället byggde designen oftast på 

existerande former i hemmet eller nya komplexa mekaniska former som tog inspiration från 

bilderna i proberna.  

 

Funktionen är vad en produkt gör för något och hur den gör det. Designer hade på ett 

nytänkande sätt använt sig av komplexa analoga processer för funktionerna. Det var få av 

studenterna som skissade på modeller som liknade PDA:er vilket annars är vanligt 

förekommande bland designstudenter. De valde också att designa hur roboten faktiskt skulle 

fungera, på ett direkt sätt.  

 

Interaktionen är hur olika personer interagerar med roboten. De olika beteendekvaliteterna 

som engagerar syn, hörsel och känsel. Tack vare användandet av materialet från proberna 

lade studenterna ner mycket mer arbete på de olika sinnena som är involverade vid 

interaktion. De lade ner tid på att fundera över robotens personlighet och små detaljer som 

hur den skulle kunna anpassas efter olika behov.   

 

De skisser som gjordes tenderade att röra sig mot det igenkännbara och plockade upp 

detaljer från cultural probes och lyckades fånga dess komplexitet. Användandet av cultural 

probes var ett stöd för påhittigheten i skisserna. 

 

Resultaten av användandet av microsketching var: 

 Metoden främjar nya och innovativa idéer 

 Element från cultural proberna gick att finna i skisserna 

 Nya sätt för interaktion, form och funktion 

 Metoden fångade komplexiteten hos materialet från proberna 

 Cultural probes ökade uppfinningsförmågan 

 

Microsketching är optimal som metod när det som designas är en ny produkt som aldrig 

tidigare har designats och där komplexiteten är så stor att traditionella skisstekniker inte är 
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tillräckliga för att hantera komplexiteten. Metoden är lämplig om en designer snabbt vill 

generera designfokuserade skisser. 

4.2 JÄMFÖRELSE MELLAN CULTURAL PROBES OCH EXPERTUTVÄRDERING 

I designprojektet som denna rapport handlar om användes expertutvärderingar för att 

insamla material till microsketchingprocessen. Expertutvärderingar och cultural probes som 

Forlizzi och DiSalvo (2009) använde sig av skiljer sig till stor del från varandra.  

 

En tydlig skillnad är att cultural probes baseras på åsikter hos tänkta användare medan 

expertutvärderingen utgår ifrån ett antal experters antaganden om användares åsikter. För att 

samla in material genom cultural probes vände sig forskarna till personer som tillhör den 

tänkta målgruppen för systemet och undersökte vad de hade för problem i hemmet och vad 

som skulle kunna underlätta hushållsarbetet. När expertutvärderingar görs antas det att 

experterna istället besitter kunskaper om hur användarna av systemet tänker och resonerar. 

För att kunna göra en expertutvärdering krävs det ett system av något slag att utföra 

utvärderingen på. Det behöver dock inte vara ett befintligt, färdigt system utan en 

expertutvärdering kan även göras på en prototyp.  

 

Expertutvärderingen i det här projektet är tänkt att undersöka vilka problem som finns med 

TendSign för att sedan fungera som underlag för en omdesign av sagda verktyg. Det är 

alltså ett befintligt system som är målet för utvärderingen. Cultural probes användes istället 

för att undersöka möjligheterna för att utveckla ett eller flera helt nya robotsystem i 

hemmiljö. För det projektet låg fokus på att komma fram till nya innovativa lösningar 

medan det huvudsakliga syftet med omdesignen av TendSign var att åstadkomma ett mer 

användarvänligt system.   

 

En expertutvärdering kan se ut på flera olika sätt, det är endast ett samlingsnamn för en 

utvärdering gjord av experter där inga användare är inblandade. I det här projektet användes 

heuristiker baserade på Nielsens tio heuristiker för att göra utvärderingen. Tre experter fick 

gå igenom verktyget på det sätt som en normal användare förväntas gå igenom systemet. 

Problem som dök upp antecknades och beskrevs på ett utvärderingsnotat. I designprojektet 

där cultural probes användes lät designteamet användarna besvara enkäter och illustrera 

frågorna med fotografier och skisser.  

 

Resultatet som inhämtades från cultural proberna bearbetades inte på något sätt innan 

designerna fick ta del av materialet. För expertutvärderingen gjordes dock en 

sammanställning av resultaten. Alla utvärderingsnotat gicks igenom och det skapades 

kategorier utifrån de problem som hittades. Denna sammanställning sammanfattades sedan i 

en rapport. 

 

Till skillnad från Forlizzi och DiSalvos (2009) designprojekt utfördes materialinhämtningen 

i det aktuella designprojektet av designerna själva. De var med från början och agerade 

experter under utvärderingen och var sedan de som kategoriserade materialet och 

sammanfattade det. Designerna hade därför kunskaper som sträckte sig längre än den 

sammanfattade rapporten som användes som underlag för att lägga upp skissarbetet.  

4.3 AKTIONSFORSKNING 

Aktionsforskning är en unik metod där forskning och hur saker görs i verkligheten ligger 

tätt tillsammans. Där forskaren lär sig av den verkliga situationen och personer i den 
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verkliga situationen lär sig av forskaren. Avison, Lau, Myers och Nielsen ger en beskrivning 

av aktionsforskning som en teori som: 

 

Action research combines theory and practice (and researchers 

and practitioners) through change and reflection in an immediate 

problematic situation within a mutually acceptable ethical 

framework. (1999, sid. 94) 

 

Inom en organisation finns det ett problem som forskare och personer i organisationen 

tillsammans arbetar för att lösa. För att det ska fungera måste de tillsammans komma 

överrens om ett etiskt regelverk som de alla måste rätta sig efter under tiden forskningen 

pågår. Aktionsforskning är en iterativ process där både forskare och deltagare ska lära sig 

något av de aktioner som görs för att lösa problemen inom organisationen. Forskaren 

koncentrerar sig snarare på det deltagarna gör än vad de säger, som forskare i traditionell 

forskning gör. 

 

Enligt Baskerville och Wood-Harper (1996) är aktionsforskning en lämplig metod för att 

testa nya metoder i verkligheten. När en ny metod ska testas är det inte möjligt att införa 

metoden i miljön där den ska testas utan att förändringar sker i miljön. Aktionsforskning är 

en av få valida forskningsmetoder där det är legitimt att studera dessa specifika 

förändringar. Det kan till och med vara så att det är den enda tillgängliga forskningsmetoden 

för att studera vissa förändringar eller förbättringar av metoder.  

4.3.1 HISTORISK BAKGRUND 

Under 1940-talet utvecklade Kurt Lewin aktionsforskning för att lösa de problem som han 

ansåg fanns inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Dickens och Watkins, 1999). Det 

Lewin ville åstadkomma var enligt Baskerville och Wood-Harper (1996) att skapa en teori 

som underlättade för social förändring. Hans modell bestod av sex stycken steg, analys, 

faktaletande, konceptutformning, planerande, genomförande av aktion och utvärdering.  

 

Enligt Baskerville och Wood-Harper (1996) var det viktigt för Lewin att se helheten hos 

komplexa system och inte endast koncentrera sig på en variabel. Han samlade olika element 

av forskningen som tidigare separerats och kunde då studera fenomen som tidigare inte hade 

kunnat studeras. Lewin ansåg att experimenterande var en viktig del av forskningen och 

aktionsforskning bygger därför på den traditionella synen på forskning med experimentell 

manipulation studerande av dess effekt. Till skillnad från traditionell forskning går 

aktionsforskning ut på att på ett holistiskt sätt beskriva vad som händer i en naturlig miljö. 

Aktionsforskning sätter inte några starka gränser och kontroller på experimentsituationen 

utan söker upp subjektet som ska studeras i dess naturliga miljö. Forskaren startar med lite 

kunskap och genom samarbete med experimentdeltagare inskaffas kunskap som sedan 

används för att genomföra en förändring av något slag. En aktionsforskare måste inte bara 

införskaffa ny kunskap utan även se till att kunskapen används på rätt sätt. Aktionsforskning 

strävar efter att göra vetenskapliga upptäckter samtidigt och samtidigt lösa praktiska 

problem.   

 

Baskerville och Wood-Harper (1996) skriver att samtidigt med Lewin utvecklade en grupp 

forskare vid Tavistock institutet en metod som liknade Lewins. Vid Tavistock institutet tog 

man hand om personer som drabbats av psykologiska och sociala störningar på grund av 

krig eller fångenskap. Tidigare hade man inte identifierat så många skador av det slaget och 

forskarna visste inte tillräckligt om vad som orsakat störningarna för att kunna 
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rekommendera en behandling som kunde tänkas fungera för alla eftersom varje fall verkade 

på något sätt vara unikt. Detta gjorde att forskarna började engagera sig i varje fall och 

experimenterade genom att ändra något hos patienten eller omgivningen. Resultaten 

samlades in och studerades och på detta sätt byggdes en kunskapsbank upp om hur 

syndromen på ett effektivt sätt kunde behandlas. Forskarna var samtidigt terapeuter och 

deltog därför i sin egen forskning. 

4.3.2 OLIKA TYPER AV AKTIONSFORSKNING 

Aktionsforskning är inte ett enat fält med en enda sammanhållen teori för hur forskningen 

inom aktionsområdet ska bedrivas. En anledning skulle kunna vara att Lewin gick bort 

innan han hann göra någon mer ingående beskrivning av sin metod, endast 22 sidor hade 

han skrivit om ämnet (Dickens och Watkins, 1999). Detta lämnade det öppet för forskarna 

själva att tolka hur aktionsforskning skulle gå till, vilket också syns i de olika definitioner 

som finns av forskningsfältet. Enligt Cunningham (i Dickens och Watkins, 1999) är 

aktionsforskning en term för att beskriva en mängd aktiviteter som fokuserar på forskning, 

planering, skapande av teorier, lärande och utveckling. Det beskriver en kontinuerlig 

process av forskning och lärande i forskarens arbete med ett problem. Sanford å andra sidan 

beskriver aktionsforskning som en process med analys, faktaletande, skapande av koncept, 

planering, utförande, mer faktaletande eller utvärdering följt av en repetition av samma 

mönster (Dickens och Watkins, 1999). De olika definitionerna innehåller alla delar från 

Lewins originaldefinition men ingen av dem innehåller alla de delar som Lewin räknade 

upp.  

 

Förutom många olika definitioner beskriver Dickens och Watkins (1999) att det finns olika 

typer av aktionsforskning som också lägger fokus på olika saker. Participatory action 

research fokuserar på deltagande och självbestämmande. Teatcher action researchers 

använder sig av data för att förändra individuella beteenden. Organizational action research 

fokuserar forskningen till datadrivet beslutsfattande.   

 

Olika definitioner och olika typer av aktionsforskning är både en styrka och en svaghet för 

forskningsfältet. En styrka eftersom det ger forskarna många möjligheter till att anpassa 

forskningen efter det specifika område som de är intresserade av. En svaghet eftersom fältet 

blir väldigt splittrat och bedömandet av resultat funna genom aktionsforskning blir svårare 

när det finns många olika typer och definitioner. 

 

Enligt Dickens och Watkins (1999) är det svårt att hitta en forskare som strikt följer endast 

en metod för aktionsforskning. Förutom att aktionsforskaren kan välja mellan olika metoder 

kan hon också välja vilka delar i aktionsforskningscykeln som hon vill jobba extra mycket 

med i sin forskning. En del väljer att lägga mer vikt vid lärandedelen, några på 

planeringsdelen och andra på utvärderingen. Forskaren kan också själv bestämma hur länge 

hon vill att varje fas ska pågå. 

4.3.3 CYKLISK METOD I SEX STEG 

Den modell som idag är vanligast är skapad av Susman och Evered beskrivs av Baskerville 

och Wood-Harper (1996). Den består av endast fem steg, jämfört med Lewins sex, där man 

börjar med att bestämma klientsysteminfrastrukturen eller en forskningsmiljö. Stegen som 

sedan följer är diagnostisering, aktionsplanering, aktionstagande, utvärdering och 

specificering av lärandet. Stegen kan gås igenom i iterationer tills man når det önskade 

resultatet. 



 

13 
 

 
Figur 4-1: Aktionscykeln 

Klientsysteminfrastrukturen är de överenskommelser som utgör forskningsmiljön. Där ingår 

gränserna för forskningsdomänen och när forskaren ska börja och starta sitt jobb och vilket 

ansvar forskaren och klienten har mot varandra. En av de viktigaste aspekterna av 

infrastrukturen är att samarbete är en del av processen. Forskaren jobbar nära tillsammans 

med personer som är del av klientsystemet. Dessa personer besitter kunskaper som är 

nödvändiga för forskaren att få ta del av för att kunna förstå det som ska studeras. 

4.3.3.1 DIAGNOS 

Diagnostisering som är det första steget i fasen innebär att forskaren identifierar de primära 

problem som ligger till grund för organisationens behov för förändring. Med ett brett synsätt 

undersöks de komplexa organisatoriska problemen och arbetet leder fram till teoretiska 

antaganden som kan fungera som en arbetshypotes.  

4.3.3.2 AKTIONSPLANERING 

I det nästa steget involveras även personer ur organisationen. Med hjälp av de teoretiska 

antagandena försöker forskaren tillsammans med deltagarna hitta handlingar som löser 

problemen. En plan görs för vad som måste förändras och på vilket sätt den förändringen 

ska genomföras. 

4.3.3.3 AKTIONSTAGNING 

Planen utförs sedan i aktionstagningsfasen av forskaren och deltagarna. Genom samarbete 

försöker förändring nås antingen genom att forskaren instruerar hur det ska gå till eller utan 

instruktioner där förändringen söks mer indirekt.  

4.3.3.4 UTVÄRDERING 

Forskaren och deltagarna tar sig sedan an utvärderingsfasen. De måste avgöra om de 

teoretiska effekterna av handlingen var uppfyllda och om de effekterna löste problemen. Om 

det går att konstatera att förändringarna var lyckade måste de även avgöra om det verkligen 
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var de planerade handlingarna som ledde till den lyckade förändringen eller om det var 

någon annan förändring som skedde samtidigt som ledde till att problemen löstes. Om 

handlingarna misslyckades att användas arbetas istället ett ramverk för nästa 

aktionsforskningscykel ut och en förändring av hypotesen görs.  

4.3.3.5 FASTSTÄLLA LÄRANDE  

Det sista steget i processen som är att fastställa lärandet som har skett, är en aktivitet som 

egentligen pågår under hela processen. Kunskapen som inhämtas kan riktas till tre olika 

sorters publiker. Först till organisationen som kan använda sig av kunskapen för att 

strukturera om sitt arbete för att lösa problemen. Vid misslyckande kan kunskapen användas 

vid ytterligare diagnostisering för att kunna starta en ny runda av aktionsforskningscykeln. 

Till sist kan kunskapen, vare sig utfallet var lyckat eller inte, fungera som ett bidrag till 

vetenskapen för framtida forskning.  

 

Vare sig förändringen blir lyckad eller inte kan aktionsforskningscykeln fortsätta. Vidare 

forskning kan ge mer kunskaper om organisationen och ge de teoretiska antagandena en 

starkare grund.  

4.3.4 AKTIONSFORSKNINGSSTRATEGIER  

Baskerville och Wood-Harper beskriver sju principer för att stärka de bidrag som 

aktionsforskning kan ge.  

4.3.4.1 TÄNK ÖVER PARADIGMSKIFTET 

Aktionsforskning har inte en samling passande forskningsfrågor som traditionell forskning 

har vilket gör att extra jobb måste läggas på att fastställa att frågeställningen är passande och 

kommer att leda till kunskapsinhämtning.  

4.3.4.2 ETABLERA EN FORMELL FORSKNINGSÖVERENSKOMMELSE  

Alla som deltar i studien måste vara väl informerade om vad deltagandet innebär.  Forskaren 

måste också få befogenhet att utföra handlingar inom organisationen. 

4.3.4.3 TILLHANDAHÅLLA EN TEORETISK PROBLEMBESKRIVNING 

Det teoretiska ramverket måste finnas tillgängligt, annars är forskningen inte valid. 

Diagnosdokumentet bör inkludera var den teoretiska grunden kommer ifrån. När 

forskningen fortskrider ska framträdandet av teorin noga nedtecknas. 

4.3.4.4 PLANERA DATAINHÄMTNINGSMETODER 

Själva aktionsforskningen är empirisk men inhämtandet av data är oftast kvalitativ och 

innebär tolkande. Hur data inhämtas kan variera, det kan ske genom videoinspelning, 

ljudupptagning, observationer, intervjuer och aktionsexperiment. Forskaren och 

forskargruppen kan även föra dagbok. Hur datasamlingen ska ske bör tydligt beskrivas när 

forskningen planeras och igen gås igenom när faktiskt handlande diskuteras. 

4.3.4.5 UPPRÄTTHÅLLA SAMARBETE OCH LÄRANDE 

Det är viktigt att samarbetet fungerar bra mellan forskare och deltagare. Deltagarna sitter 

med kunskaper om situationen och miljön som studeras som är viktiga för forskaren att få ta 

del av. Under diagnos och aktionsplaneringsfasen är det extra viktigt att forskaren inte tar en 

för dominerande roll. 
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4.3.4.6 FRÄMJA ITERATIONER  

Typiskt för aktionsforskning är också att det är en cyklisk process. Misslyckanden är lika 

viktiga som lyckade utgångar. Aktionsforskningen bör pågå så länge problemen finns kvar 

och aktionsforskning som leder till att problemen löses bidrar med starka bevis för den 

praktiska nyttan hos underliggande teori. 

4.3.4.7 GENERALISERA 

Allmängiltigheten hos teorier utvecklade genom aktionsforskning är precis som 

laboratoriska experiment grundade i deduktiv generaliserbarhet. Generella slutsatser måste 

baseras på ett representativt antal observationer snarare än ett specifikt antal. 

Observationerna stärks av att de sker inom liknande miljö där teorin kan tänkas appliceras. 

4.3.5 METOD FÖR ATT ÖKA REPLIKERBARHETEN HOS AKTIONSFORSKNING 

Eftersom aktionsforskning är en metod vars resultat är svåra att replikera är det viktigt att 

vara noga med tillvägagångssätt och dokumentera hur de specifika resultaten framkom. 

Checkland och Holwell (1998) föreslår en lämplig process för att öka validiteten hos resultat 

framtagna med hjälp av aktionsforskning. En samling relaterade idéer F används i en metod 

M för att undersöka intresseområde A. Genom att använda sig av den metoden kan 

forskaren inte bara lära sig om A utan också lämpligheten hos F och M. I aktionsforskning 

är mottagligheten för förändring av F, M och A en viktig del. Därför är det viktigt att från 

början tydligt definiera F, M och A så att det senare blir tydligt om de genomgår en 

förändring.   

 

När forskaren ger sig ut i verkligheten för att studera valt fenomen har hon både rollen som 

forskare och som deltagare. Det är dock viktigt att kunna separera de två rollerna och ha 

klara riktlinjer för hur rollerna ska agera tillsammans med de andra deltagarna som inte är 

forskare. Själva aktionsforskningen beskrivs sedan av Checkland och Holwell (1998) som 

en cyklisk process där forskaren kliver in i problemsituationen, klargör epistemologin så att 

inhämtad kunskap kan kännas igen, tar del i förändringsprocessen, reflekterar över 

upplevelsen och dokumenterar det hon lär sig.  

 

Denna process är inte en garanti för att resultaten ska bli generaliserbara men med en 

välorganiserad metod ökar chanserna för att resultaten ska kunna användas för att dra 

slutsatser i andra liknande fall. Istället för att formulera en hypotes använder 

aktionsforskaren sig av ”teman” som kan förändras under forskningens gång. Temana måste 

dock vara tydligt beskrivna och ha en koppling till F och M. Det är viktigt att påpeka att 

även om forskaren är en deltagare så är deltagarna inte forskare och ska inte göra någon 

kritisk utvärdering av den undersökning som pågår. Att sedan avgöra när resultat har nåtts 

och det är dags att avsluta undersökningen är godtyckligt inom aktionsforskningen och 

uppgiften att avgöra detta ligger hos forskaren. Den studerade situationen kommer att 

fortsätta att förändras med tiden vilket gör det svårt att avgöra när tillräcklig kunskap har 

inhämtats. Att skriva ned resultaten kan dock underlätta för forskaren. När resultaten sedan 

ska presenteras uppstår problemet hur forskaren ska få andra personer att lita på att 

resultatet är korrekt och framtaget på ett lämpligt sätt. Genom att visa exempel på formulär 

eller tydliga beskrivningar av observationstekniker och analysmetoder ger forskaren 

utomstående personer möjligheten att själva granska hur arbetet har gått till för att kunna 

avgöra resultatets validitet och replikerbarhet.    
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4.4 ATT DESIGNA FÖR WEBB 

Att designa för webben ställer särskilda krav på det som ska designas. En central del för att 

ett webbaserat verktyg ska tas emot väl av användaren är som Benyon, Turner och Turner 

(2005) skriver att det är lätt att navigera. Hemsidor kan lätt bli stora och är det inte tydligt 

för användaren var hon befinner sig och hur hon ska ta sig vidare skapar det problem. Det är 

också viktigt att vara konsekvent. Antingen följs de riktlinjer som finns för hur till exempel 

länkar ska se ut eller så används samma utseende för länkar genom hela hemsidan så att 

användarna lätt kan urskilja dem från annan text och säkert veta att det är en länk de har 

stött på. Genom att använda ett färgtema genom hela hemsidan, placera objekt på ungefär 

samma ställe och göra så att liknande funktioner fungerar på liknande sätt blir det lättare för 

användaren att navigera och använda funktionerna på hemsidan.   

 

En bra navigering är, som Kalbach (2007) skriver, en navigering som användaren inte 

märker av. Utan att tänka på det skapar användaren sig en mental bild över sidan och om de 

vet vad de är ute efter är det just det som det kommer att leta efter. Valet av etiketter och 

text blir därför väldigt viktigt. Användaren förväntar sig också att liknande element ska gå 

att hitta på samma ställe.  

 

När en användare navigerar på en hemsida finns det enligt Kalbach (2007) tre saker som de 

generellt sätt behöver veta, var de är, vad som finns där de är och hur de kan ta sig vidare. 

Navigering handlar alltså inte bara om att ta sig från ett ställe till ett annat utan även om hur 

användaren orienterar sig, vilket också ställer fler krav på designen.  

 

Benyon, Turner och Turner (2005) skriver att användarna behöver få feedback på var 

någonstans de befinner sig på hemsidan och förklaringar till innehållet och kontexten. 

Rubriker och adresser bör vara så tydliga att användaren får en förståelse för var någonstans 

hon befinner sig och vilken sorts information hon kan vänta sig på sidan.  

 

Om designern inte känner sina användare blir det, enligt Wroblewski (2002), svårt att 

avgöra vilken information som behöver finnas på sidan och vilken information som är helt 

överflödig. En av de viktigaste frågorna att ställa sig är varför användarna besöker 

hemsidan. Genom att undersöka vad de vill åstadkomma och hur de kan åstadkomma det 

blir det lättare att möta deras behov. Om användarna snabbt och enkelt kan uträtta sina 

ärenden kommer de troligtvis vara lite nöjdare när de lämnar sidan.  

 

Kontroll är en annan viktig aspekt som nämns av Benyon, Turner och Turner (2005). 

Användaren behöver känna att hon har kontroll över de saker som hon gör på hemsidan. Det 

ska vara möjligt att avbryta om hon känner att hon inte vill fortsätta med den handling hon 

har startat och återhämtningen ska vara snabb och enkel om ett fel har råkat utföras. Det är 

också bra att erbjuda olika sätt för användaren att navigera på hemsidan eftersom det ökar 

känslan av kontroll.  

 

Enligt Kalbach (2007) kan en dåligt designad navigering på flera sätt skada företaget som 

äger sidan. Till exempel så kanske kunderna inte hittar det som ska säljas eller så får 

företaget lägga väldigt mycket pengar på support eftersom användarna inte hittar det de letar 

efter. En lättnavigerad hemsida inger oftare högre trovärdighet än en sida där användarna 

har svårt att ta sig fram. 
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5 EMPIRI 
I det här kapitlet följer en presentation av de empiriska data som har inhämtats under 

arbetets gång. Först kommer en beskrivning av hur aktionscykeln lades upp i 

designprojektet följt av data rörande microsketching i projektet. 

5.1 BESKRIVNING AV AKTIONSFORSKNINGSCYKELN 

För att studera microsketching i det aktuella designprojektet har aktionsforskning använts 

som forskningsmetod. Aktionsforskningen har utförts av rapportskrivaren och kommer i 

följade kapitel att refereras till som forskaren.  

 

I detta fall har organisationen som studerats inte haft ett problem utan istället är det 

forskaren som har tagit kontakt med organisationen för att få möjlighet att studera en 

skissteknik. Istället för ett problem som ska lösas med hjälp av aktionsforskning undersöktes 

en metod för att kontrollera dess lämplighet i den aktuella domänen.  

 

Några iterationer av aktionscykeln var inte aktuellt att göra eftersom projektet hade en sådan 

design att det inte fanns möjlighet att göra det.  

5.1.1 DIAGNOS 

Diagnos är det första steget i aktionsforskningscykeln där problemen identifieras. Detta 

forskningsprojekt var inte startat av ett företag som behövde hjälp med ett problem utan av 

en forskare som var intresserad av att undersöka en relativt ny skissteknik, microsketching, 

för att undersöka dess lämplighet vid ett designprojekt där ett webbaserat verktyg skulle 

omdesignas.  

 

Innan det blev fastställt hur hela designprojektet skulle se ut gjordes en förstudie. Förstudien 

bestod i en systemgenomgång där de inblandade fick en överblick över systemet genom en 

site map föreställande de olika sidorna i TendSign och en workshop. På workshopen gjordes 

en målanalys, problemanalys och en målgruppssegmentering. Med hjälp av detta material 

gjorde ansvarig interaktionsdesigner upp en projektplan. 

 

När projektplanen var fastställd startade arbetet med att hitta en lämplig forskningsvinkel. 

Microsketching var den skissteknik som skulle testas under designarbetet och när 

projektplanen var fastställd kunde även en lämplig frågeställning för forskningen 

bestämmas. Testet av microsketching syftar till att undersöka:  

 

 hur väl microsketching fungerar i det aktuella designprojektet,  

 om det går att använda sig av microsketching i ett designprojekt där beskrivningen 

av designproblemet baseras på expertutvärderingar,  

 hur det påverkar microsketchingtekniken att designerna deltar i insamlingen av 

materialet för beskrivningen av designproblemet 

 hur lämpad metoden är vid design av ett webbaserat verktyg samt 

 hur lämpad metoden är vid en omdesign av ett webbaserat verktyg. 

 

Designprojektet skulle pågå under relativt kort tid och vara indelat i två designfaser. Den 

första som baseras på expertutvärderingar som utmynnar i ett designförslag och en andra fas 

som antingen består i en implementering av designförslaget eller en prototyp som sedan 
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användartestas och med hjälp av resultaten från användartesterna skapas en slutgiltig design. 

Hypotesen som formades var att microsketching skulle gå att använda i det aktuella 

designprojektet och att det skulle vara en lämplig metod vid en omdesign av ett webbaserat 

verktyg och ansågs lämplig att testa under ett kortare mer intensivt designprojekt. För att 

samla in information om hur skissarbetet fortskred skulle en observationsdagbok skrivas 

som sedan skulle utgöra material för att besvara frågeställningen.  

5.1.2 AKTIONSPLANERING 

I den här fasen involverades interaktionsdesignern från To Me Group. Hon fick tillgång till 

artikeln skriven av Jodi Forlizzi och Carl DiSalvo (2009) och fick tid på sig att läsa igenom 

den för att få en uppfattning om vad microsketching är och hur det är tänkt att metoden ska 

gå till.  

 

Forskaren och interaktionsdesignern bestämde tillsammans hur materialet i form av 

expertutvärderingar skulle användas och hur skissarbetet skulle gå till för att spegla 

microsketchingmetodiken och samtidigt passa in den i det aktuella designprojektet.  

5.1.3 AKTIONSTAGANDE 

När planeringsfasen var avklarad startade skissarbetet. Den första planen för hur skissarbetet 

skulle gå till följdes genom större delen av arbetet. Dock fanns det delar som krävde andra 

metoder för att kunna designas och då användes dessa metoder istället. Beslut om ändring 

av tillvägagångssätt togs efterhand som problem uppstod. Den här delen var den del som 

tillsammans med utvärderingsfasen lades mest tid på i aktionscykeln. 

5.1.4 UTVÄRDERING 

Utvärderingen gjordes dels under tiden som designarbetet pågick eftersom samma arbetssätt 

inte kunde appliceras rakt igenom då olika delar krävde olika angreppsätt för att få så bra 

slutresultat som möjligt. Det fanns dock inget utrymme för att göra om designfasen och testa 

någon ny metod om det hade visat sig att microsketching inte alls hade fungerat i det 

aktuella projektet. De delar som behövde justeras fick justeras under tiden. 

 

Under designprocessen skrev forskaren en designdagbok som senare användes för att 

utvärdera resultatet av designprojektet och för att avgöra om hypotesen kunde bekräftas. 

Denna utvärdering gjordes endast av forskaren.  

5.1.5 FASTSTÄLLANDE AV LÄRANDE 

Under aktionscykeln har både forskare och interaktionsdesigner fått fördjupade kunskaper i 

hur microsketching fungerar som teknik. Det har testats hur microsketching går att applicera 

på en omdesign av ett redan befintligt webbaserat verktyg vilket har ökat medvetenheten om 

hur lämplig metoden är för användning inom andra områden än de föreslagna av Forlizzi 

och DiSalvo (1999). 

5.2 MICROSKETCHING I DESIGNPROJEKTET 

Designarbete genomfördes i två faser. En första fas som började med expertutvärdering av 

den nuvarande versionen av TendSign som utmynnade i en rapport som lämnades över till 

projektgruppen på OPIC. Expertutvärderingen följdes av start av designarbetet. Tre 

designförslag arbetades fram och presenterades för projektgruppen som valde ut det förslag 

som de gillade bäst. Skissarbetet fortsatte och de färdiga förslagen skickades till en grafisk 

designer som skapade en grafisk profil för verktyget. För de viktigaste flödena i verktyget 
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skapades storyboards och inför överlämningen av designen användes den grafiska profilen 

för att bygga upp de skisser som tidigare skapats. Den färdiga designen presenterades för 

projektgruppen och efter presentationen gjordes några ändringar och beslut togs om hur 

designarbetet skulle fortsätta.  

 

Den andra fasen bestod i att användartesta designen med hjälp av en pappersprototyp. Både 

befintliga användare och användare som någon gång kunde tänkas använda verktyget 

rekryterades. Samtidigt skapades pappersprototypen och upplägg gjordes för 

användartesterna. Användartestningen utfördes och materialet som inhämtats användes för 

att förbättra designen.  

 

Samtidigt som arbetet med designen pågick gjordes även ett arbete med tjänstepaketering 

för TendSign. Syftet med tjänstepaketeringen var att avgöra hur många olika konton som 

skulle skapas för TendSign, innehåll för de olika kontona och ett lämpligt pris för dem. För 

att få ett underlag att arbeta med gjordes fem intervjuer med nuvarande användare där de 

bland annat fick svara på vilka funktioner de använde idag, vilka de inte använde och om 

det fanns några funktioner som de saknade.  

 

Endast den första fasen kommer att behandlas i denna rapport eftersom det är den fas som är 

mest intressant ur ett microsketchingperspektiv.  

5.2.1 ANVÄNDNING AV EXPERTUTVÄRDERING 

I det aktuella designprojektet var grunden för beskrivningen av designproblemet baserat på 

expertutvärderingar. Expertutvärderingarna gjordes av uppsatsförfattaren och två 

interaktionsdesigners från To Me Group. Var och en av experterna gjorde en egen 

utvärdering av den befintliga versionen av TendSign. Verktyget består av två olika konton, 

ett grundkonto och ett pluskonto. Grundkontot är gratis medan pluskontot har några extra 

funktioner och kostar 2500 kronor per år. Det gjordes en utvärdering av båda kontotyperna, 

först av grundkontot och sedan pluskontot. Den ordningen valdes eftersom pluskontot är 

baserat på grundkontot och det skulle vara lättare att se skillnaderna mellan kontona om 

utvärderingen av grundkontot gjordes först.  

 

Varje expertutvärderare fick ett utvärderingsnotat, se figur 5-1, som skulle fyllas i under 

utvärderingen. För varje problem som hittades fylldes ett notat i. I notatet gjordes en 

beskrivning av problemet, vilken princip som problemet bröt mot, en bedömning av 

allvarlighetsgraden från låg till hög, var problemet uppstod samt en kort och enkel 

rekommendation till vad som kan göras för att lösa problemet. Principerna baseras på 

Nielsens tio heuristiker men har gjorts om och anpassats av To Me Group.  
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Figur 5-1: Utvärderingsnotat 

När experterna var färdiga med sina utvärderingar gjordes en sammanställning av resultaten. 

Eftersom problem noterade på pluskontot även kunde finnas i grundkontot sammanställdes 

båda kontotyperna tillsammans. Alla tre experter var med under sammanställningsarbetet. 

Till att börja med sorterades utvärderingsnotaten in efter allvarlighetsgrad. Alla notat gicks 

sedan igenom, experterna började med de notat med högst allvarlighetsgrad och jobbade sig 

sedan nedåt. Innehållet på notaten lästes upp och det fanns utrymme för diskussion om 

oklarheter över innehållet uppstod eller om det var någon detalj som experterna inte var 

överrens om. Notaten delades in i kategorier efter problemområden som dök upp under 

genomgången. Under arbetets gång modifierades vissa av kategorierna och vissa togs bort 

för att så bra som möjligt beskriva de problem som notaten beskrev. Den 

interaktionsdesigner som var ansvarig för designprojektet gjorde sedan en genomgång av de 

problem och kategorier som funnits och förfinade dem. Kategorierna som skapades var 

Pedagogik, Layout, Navigering, Hjälpfunktioner och dokumentation, Funktioner som kan 

förenklas, Information, symboler och terminologi samt Effektivitet, konsistens och 

standarder. Uppsatsförfattaren och ansvarig interaktionsdesigner skrev sedan tillsammans 

en rapport där de största problemen i varje problemområde i TendSign togs upp.  

 

Samtidigt som arbetet med expertutvärderingen pågick även intervjuer av fem befintliga 

användare av TendSign. Intervjuerna gjordes för att ta reda på användarnas syn på de 

funktioner som idag finns i de båda kontona i TendSign och för att undersöka om behov 

fanns av annan funktionalitet eller om det fanns funktioner som de inte alls använder. 

Samtidigt som OPIC Systems vill göra en omdesign av TendSign är de också intresserade 

av att göra en ompaketering av de befintliga tjänsterna i verktyget och skapa nya konton. En 

del av den information som dök upp under intervjuerna togs även hänsyn till under 

designarbetet. Till exempel kom det under intervjuerna fram att vissa funktioner inte alls 

användes och de funktionerna kom därför heller inte med i den nya designen. 
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Med expertutvärderingen som grund valdes lämpliga problem/problemområden ut och 

skissarbetet för att hitta nya bättre lösningar startades. De områden som valdes ut kom 

främst från pedagogikdelen i rapporten. Problemen går dock att hitta på andra ställen också 

men genom att rätta till de delar som är kopplade till pedagogiken blir även andra problem 

delvis lösta. Andra kategorier hämtades direkt från Navigering och Hjälpfunktioner och 

dokumentation eller var helt egna delar i rapporten. De kategorier som plockades ut var: 

 

 Anbudsprocessen 

o Navigering 

o Startsida 

o Hjälp  

o Uppföljning 

 Förfrågningsunderlag 

 Registrering/inloggning 

 Frågor och svar 

 

För att passa microsketching-tekniken försöktes så begränsade områden som möjligt 

plockas ut. Efter den första dagens designarbete lades även Frågor och svar till som en 

kategori. Det är viktigt att Frågor och svar är med så att upphandlare och leverantör lätt kan 

kommunicera med varandra. Det gjordes även skissarbete för hur användaren ska söka efter 

upphandlingar och hur ett arkiv skulle kunna se ut. 

 

De utvalda kategorierna arbetades igenom en åt gången. Till att börja med valdes de 

kategorier som var mest begränsade som Registrering och inloggning och 

förfrågningsunderlaget ut. Hela registreringen i sig var ganska okomplicerad. Det 

användaren behöver göra för att bli registrerad är att fylla i uppgifter om sitt företag och sig 

själv som användare. Det som behövde beslutas var exakt vilka uppgifter som behövde vara 

med och hur själva processen från att användaren väljer vilket konto hon vill registrera sig 

för, till att hon får bekräftelse på att registreringen är genomförd och vad som ska hända 

sedan.  

 

Förfrågningsunderlaget krävde mer arbete men är en väldigt avgränsad del av verktyget och 

passade därför bra att ha i början av skissarbetet. Det är en av de viktigaste delarna i 

verktyget eftersom informationen som skrivs in där kan utgöra en stor del av anbudet och 

vara avgörande för om en leverantör vinner upphandlingen eller inte.  

5.2.2 DESIGNERNAS DELTAGANDE I EXPERTUTVÄRDERINGEN 

Både forskaren och interaktionsdesignern var del i expertutvärderingarna och fungerade 

som experter tillsammans med en ytterligare interaktionsdesigner. De hade därför kunskaper 

om och en helhetsbild av systemet när skissarbetet startade. Detta medförde att rapporten 

aldrig behövde användas under själva skissarbetet, utan bara precis i början när en plan för 

tillvägagångssättet för skissarbetet skulle läggas upp.  

 

Microsketching kräver ett skissarbete med hög detaljeringsgrad och för att uppnå detta var 

själva rapporten inte till någon hjälp eftersom den till största delen var en sammanfattning 

av problemen i TendSign och endast bidrog med små detaljer i syfte att fungera som 

exempel. Långt ifrån alla problem togs upp i rapporten. Det låg heller inte stort fokus på de 

delar som var bra i verktyget och som borde behållas i en omdesign. Eftersom designerna 

hade deltagit i expertutvärderingen hade de dock mer kunskaper om systemet än den som 
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fanns i rapporten. De visste hur de olika vyerna såg ut och ungefär vilket innehåll som fanns 

i de olika delarna. Den här kunskapen kom också till nytta i skissarbetet.  

 

Även om designerna hade använt hela systemet och hade relativt stora kunskaper i hur de 

olika delarna såg ut hade de inte alla detaljer som krävdes vid skissarbetet i minnet. Detta 

gjorde att de några gånger fick gå tillbaka till den ursprungliga versionen av TendSign och 

titta på den del där kunskap fattades för att kunna göra en tillräckligt detaljerad skiss. Ett 

sådant tillfälle var till exempel när en sökfunktion skulle designas. Designerna tittade då på 

TendSign för att undersöka vilka sökkriterier som användes i dagsläget för att lättare kunna 

avgöra hur en ny sökfunktion skulle kunna se ut. 

 

Designerna använde även kunskaper som inhämtades under arbetet med tjänstepaketeringen 

eftersom vissa av de åsikterna var relevanta för designarbetet. Det viktigaste som kom fram 

under de intervjuer som gjordes för tjänstepaketeringen var att användarna ville att 

verktyget skulle vara så enkelt som möjligt med fokus på de viktigaste funktionerna som 

krävs för att kunna lämna anbud. Det framkom även att vissa funktioner var onödiga och att 

andra kunde läggas till vilket var information som kom till användning under designarbetet 

utöver materialet från expertutvärderingen.  

5.2.3 DESIGN AV WEBBASERAT VERKTYG 

Skissarbetet genomfördes av uppsatsförfattaren och interaktionsdesignen ansvarig för 

projektet och de båda samarbetade för att ta fram lämpliga kategorier. När skissarbetet 

inledde sattes inga gränser upp för hur lång tid som skulle läggas på att skissa varje del och 

det bestämdes heller inte hur många olika versioner av varje del som skulle skapas. 

Generellt sätt ägnades 30-45 minuter på att skissa på varje del i det första inledande 

skissarbetet.  

 

Den kategori som fick starta skissarbetet var registrering/inloggning. Kategorin valdes 

eftersom den är den mest avgränsade av dem alla. Registreringen behöver inte följa samma 

navigeringsstruktur som de andra delarna och påverkas inte av de andra delarna. Det var 

även en del som sågs som relativt lätt att börja med och därför bra att starta med för att få en 

snabb och enkel start av skissarbetet.     

 

Skissarbetet inleddes med att forskaren och interaktionsdesigner skissade var för sig på 

vanligt vitt papper med blyertspenna. I ungefär en halvtimme pågick skissandet varefter 

resultaten jämfördes. För och nackdelar med de olika skisserna diskuterades och en ny skiss 

skapades som innehöll de bästa delarna från skisserna. En skriftlig beskrivning av skissen 

gjordes också. Skissen lades undan och en ny skissession startades. Den här gången angreps 

förfrågningsunderlaget. Ungefär samma tid ägnades åt individuellt skissande varefter en 

jämförelse gjordes där skisserna diskuterades. De fortsatte att skissa och delgav sedan 

varandra de nya idéerna. Inget beslut togs om vilket förslag som skulle fortsättas med utan 

skisserna lades undan. Trettio minuter ägnades åt att skissa på huvudnavigeringen följt av en 

diskussion av skisserna. Två förslag för hur navigeringen kunde se ut kom fram men 

lämnades för senare bearbetning. Den sista delen som bearbetades var frågor och svar. 

Skissessionen såg ut på samma sätt som för tidigare session. Flera olika förslag skapades 

men beslut om vilken eller vilka som var intressanta att gå vidare med lämnades till ett 

senare tillfälle. 

 

Den andra dagen startades med att en ny kategori, Frågor och svar, lades till som hade 

missats när kategorierna togs fram under gårdagen. Det var också den kategori som fick 
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inleda skissarbetet för dagen. Skissarbetet gick till på samma sätt som tidigare och när 

jämförelse och diskussion var gjord lades skisserna undan. Nu togs skisserna som skapades 

under gårdagen fram och det beslutades vilka som var intressanta att fortsätta med.  

 

När alla delar på något sätt hade bearbetats var det dags att börja med den övergripande 

strukturen för TendSign. Till att börja med skrevs alla delar i verktyget ner på post-it-lappar. 

Lapparna sattes upp på väggen i den ordning som sidorna borde förekomma och för att 

indikera vilka delar som skulle vara åtkomliga från de olika sidorna. Den struktur som hade 

skapats med lapparna, se figur 5-2, användes sedan som grund när skissarbete startade för 

att skapa den övergripande strukturen. När detta gjordes kom även delarna Hjälp, Admin 

och Inställningar till som inte tidigare hade skissats på. 

 

 
Figur 5-2: Illustration av hur navigeringen och strukturen av TendSign byggdes upp med hjälp av post-it 

Några olika alternativ skapades och för att testa hur bra de fungerade tillsammans med det 

nya förfrågningsunderlaget gjordes några skisser där de olika förslagen testades mot det. 

Två av alternativen fungerade bra tillsammans med förfrågningsunderlaget.  

 

När förslag på den övergripande strukturen hade tagits fram beslutades att tre olika förslag 

skulle tas fram för att presenteras för OPIC. Två helt nya designer och en design som blir en 

upprensning av den ursprungliga versionen av TendSign. Upprensningsversionen hade inte 

bearbetats tidigare så en genomgång av TendSign gjordes där det bestämdes vilka delar som 

skulle tas bort, vilka som skulle göras om och vilka delar som skulle vara kvar. Efter det 

togs alla skisser fram och det beslutades vilka som skulle höra till vilket alternativ. Det enda 

som beslutades vara helt lika i de tre versionerna var registreringen.  

 

När beslut hade tagits om hur de tre olika versionerna skulle se ut startade arbetet med att 

lägga in skisserna i Visio och där förfina dem. Alla beslut om exakt utseende hade inte tagits 

så när osäkerhet dök upp om hur en funktion eller vy skulle se ut diskuterades det. Skisserna 

som skapades var inte helt fullständiga utan innehöll bara de viktigaste delarna för att ge 

OPIC en bild av möjliga lösningar. 

 

 Det var bestämt att en filterfunktion skulle utvecklas och för att komma med förslag på hur 

den kunde se ut togs en paus i arbetet med Visio och några förslag skissades fram och 

diskuterades. Det sista förslaget gjordes på grund av tidsbrist endast av 
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interaktionsdesignern. Viss inspiration togs från de två andra modellerna när upprensningen 

gjordes. 

 

Följande dag presenterades förslagen för OPIC. Figur 5-3 till 5-5 är exempel på vyer från de 

olika förslagen. De föreställer den första sida som användaren möts av när hon går in på ett 

anbud. Under presentationen beslutades det att det tredje förslaget, upprensningen, var det 

som skulle arbetas vidare med. Dock fanns det delar i de andra förslagen som ansågs vara 

bättre och därför skulle användas i det fortsatta arbetet med upprensningsförslaget. En sådan 

del var sökfunktionen i det andra förslaget. 

 

 
Figur 5-3: Översiktssida anbud - förslag 1 

 

 
Figur 5-4: Översiktssida anbud - förslag 2 
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Figur 5-5: Översiktssida anbud - förslag 3 

Dagen efter presentationen av förslagen påbörjades arbetet med att förbättra och förfina 

upprensningsförslaget. Registreringen lades direkt åt sidan eftersom det bara var några få 

förändringar som skulle behöva göras med den. Det valda alternativet gicks igenom och 

sökfunktionen från alternativ två lades till. Alla skisser gicks igenom och ändringar och 

tillägg som skulle göras antecknades på skisserna. 

 

Nästa steg var att diskutera vad som skulle behöva ligga på hjälpsidan och forskaren och 

interaktionsdesignern skissade tillsammans på några olika förslag på hur sidan kunde 

disponeras. De fortsatte med anbudets förstasida där en ny meny lades till i den vänstra 

delen av sidan och en förändring av den information som visas på sidan och hur den visas 

gjordes.  

 

Tillsammans med förfrågningsunderlaget testades några olika lösningar för att filtrera ut 

olika typer av frågor. För att få en uppfattning om vilka variabler som kunde vara 

intressanta att filtrera på gjordes en undersökning av den filterfunktion som används idag i 

TendSign. Forskaren och interaktionsdesignern skissade på varsitt förslag som jämfördes 

och beslutade vilket som skulle användas. De fortsatte med att skissa på ett flöde för hur en 

användare kan gå tillväga när hon går från att titta på en annons till att skapa ett anbud. 

Under de följande två dagarna skedde arbete med att skissa på lösningar för Skicka in anbud 

och Samarbete var för sig.  

 

Vid nästa träff presenterade designerna de olika lösningsförslagen för varandra. 

Tillsammans skapade de ett förslag som innehöll de bästa delarna av de individuella 

skisserna. Under eftermiddagen hölls ett möte tillsammans med en person från OPIC som 

jobbar med supporten för att reda ut några frågor som hade kommit upp under skissarbetet. 

Efter mötet fortsatte skissarbetet med delarna historik och bilagor.  

 

Resterande arbete innan överlämning av designen bestod i att göra detaljerade skisser i 

Visio över alla möjliga scenarion och sedan skapa storyboards över de viktigaste flödena. 

De flöden som valdes ut var: 

 

 Registrering 

 Hitta och skapa 

 Arbeta med anbudet 

 Komplettera och uppdatera 
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 Frågor och svar 

 

Dessa flöden valdes ut för att ge en tydligare bild över vad det är som händer när 

användaren utför de olika uppgifterna. De innehåller alla element som inte är samma som i 

den ursprungliga versionen av TendSign och genom att illustrera flödet genom en 

storyboard blir det tydligare vad skillnaderna innebär.  

 

Det designförslag som lämnades över presenterades i form av storyboards över de viktigaste 

flödena och en gränssnittsspecifikation innehållandes gränssnittsskisser, se figur 5-6, och 

beskrivningar av alla funktioner och vyer. Designen mottogs väl men med reservationer för 

några förändringar som ändrades innan beslut om hur det fortsatta arbetet skulle se ut togs.  

 

 
Figur 5-6: Exempel på gränssnittsskisser 

5.2.4 OMDESIGN 

Att det var en omdesign av ett verktyg som skulle göras medförde att designarbetet såg ut på 

ett visst sätt. Eftersom det fanns en föregångare innebar det att det också automatiskt tillkom 

vissa begränsningar och riktlinjer som designerna var tvungna att ha i åtanke när de 

arbetade. 

 

När expertutvärderingarna skulle göras hade utvärderarna tillgång till ett redan befintligt 

verktyg och kunde därför göra en noggrann genomgång av problem och brister. 

Expertutvärderingen som gjordes var inriktad på att hitta problem och brister i verktyget och 

inget jobb gjordes för att identifiera de delar som fungerade bra.  Detta medförde att det 

material som designerna sedan hade att tillgå vid skissarbetet också var inriktat på problem. 
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Eftersom båda designerna hade deltagit i utvärderingen hade de kunskap om delar som inte 

hade skapat några problem under utvärderingen men det fanns inga faktisk dokumentation 

av detta som kunde användas under designarbetet.  

 

Att det var en omdesign som skulle göras medförde också att det var mindra frihet för 

designerna. Verktyget var tvunget till att innehålla vissa funktioner för att vara ett godkänt 

upphandlingsverktyg och det var att föredra om vissa saker såg ut på ett visst sätt och fick 

en viss placering. Till exempel tog designerna beslutet att behålla den huvudsakliga 

funktionaliteten hos funktionen Frågor och svar eftersom de från OPIC:s sida kom med 

informationen om att det var vanligt att personer inom upphandlingsvärlden pratar om just 

frågor och svar när de refererar till kontakt med upphandlaren. Frågor och svar innehåller i 

den ursprungliga versionen av TendSign inte bara frågor och svar utan även 

informationsmeddelanden. Designerna diskuterade om frågor och svar var ett bra namn på 

en del som även innehåller den viktiga funktionen med informationsmeddelanden men kom 

fram till att det på grund av den uppfattade vanan hos användarna troligtvis var bäst att 

behålla namnet och inte ändra om funktionaliteten och flytta ut informationsmeddelanden 

till en annan del.  

 

Även om det inte genomsyrade arbetet så påverkade det skissarbetet att det redan fanns 

befintliga användare till TendSign. Några delar visste designerna att de kunde ta bort helt 

från verktyget eftersom intervjuerna med användare som gjordes under arbetet med 

tjänstepaketeringen pekade på att det var funktioner som inte alls användes. Delar som helt 

togs bort var till exempel massbrev och aktiviteter. Andra delar behöll designerna ett 

liknande format på eftersom de antog att användarna skulle uppfatta en för stor förändring 

som negativ. Några av de delar där ungefär samma format som tidigare behölls var frågor 

och svar som fick behålla samma funktionalitet och förfarandet när användaren vill återta ett 

anbud. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras de resultat som presenterats i det föregående 

kapitlet.  

6.1 AKTIONSFORSKNING SOM METOD 

En stor begränsning för det här designprojektet ur en aktionsforskningssynvinkel var att det 

inte fanns någon möjlighet att genomföra mer än en aktionscykel på grund av projektets 

uppbyggnad. Eftersom aktionsforskningen var initierad av forskaren fick hon också anpassa 

sig efter de förhållanden som rådde. Designprojektet i sig gick över lag bra och den design 

som skapades gillades av beställarna vilket var målet med designen. Dock hade det varit 

intressant att undersöka om någon förändring hade kunnat göras av metodiken och vad den 

förändringen i sådana fall hade inneburit för resultatet.  

 

Eftersom det var ett kort och intensivt designprojekt lades det generellt sett inte ned mycket 

tid på de olika delarna i aktionsforskningscykeln. Den del som fick mest tid var 

aktionstagande vilket också föll sig ganska naturligt med förutsättningarna som fanns. Strax 

efter kom utvärderingsfasen och specificering av lärande. Under dessa faser var till större 

delen endast forskaren inblandad. Så länge skissarbetet pågick var interaktionsdesignern 

med och utvärderade men den utvärdering som skedde i efterhand var det endast forskaren 

som utförde. Om tid och möjlighet hade funnits kunde det ha varit intressant att ha 

involverat interaktionsdesignern även i utvärderingsfasen och specificering av lärande för 

att få hennes syn på resultatet av processen.  

 

Aktionsforskning lämpade sig bra för att studera microsketching i det här designprojektet 

eftersom metoden tillåter frihet och förändring under processen. Aktionsforskningen gjorde 

det möjligt att anpassa microsketchingtekniken efter de förhållanden som rådde och 

öppnade upp för möjligheten att förändra arbetssättet efter hand som arbetet fortskred och 

insikterna om både microsketching i praktiken och designprojektet i sig ökade. Om det inte 

hade varit möjligt att göra förändringar under projektets gång hade resultatet troligtvis inte 

blivit lika bra. Kunskaperna om microsketching och designprojektet ökade under arbetets 

gång och att använda sig av de kunskaperna var gynnande för projektet.  

6.2 MICROSKETCHING I DESIGNPROJEKTET 

Den största utmaningen med att använda microsketching i designprojektet var att det inte 

fanns några exakta riktlinjer för hur skissarbetet ska gå till. Det finns en beskrivning av vad 

syftet med metoden är och hur den tidigare använts tillsammans med cultural probes men 

denna beskrivning säger inget om hur microsketchingprocessen skulle kunna se ut med ett 

annat material än cultural probes. De två testerna av metoden som beskrivs av Forlizzi och 

DiSalvo (2009), där en erfaren designer och en grupp designstudenter får testa metoden, 

skiljer sig väldigt mycket från varandra i hur designerna får arbeta med cultural proberna 

och hur skissarbetet går till. Under det inledande designarbetet fick den erfarne designern 

skissa fem skisser per sida ur cultural proberna medan designstudenterna fick en timme på 

sig att rita en skiss för en sida. Att det skiljde sig så mycket gjorde att det var svårt att 

avgöra hur designprocessen skulle se ut för omdesignen av TendSign. Själva skissarbetet 

blev därför inte styrt av så många regler. Det sattes aldrig någon gräns för hur lång tid som 

designerna skulle arbeta med varje del eller hur många alternativ som skulle skapas. Det 

behöver dock inte ha varit någon nackdel att skissarbetet var mer fritt. Det gjorde det 
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möjligt för designerna att anpassa arbetssättet efter de delar som för tillfället arbetades med. 

Varje del var inte lika stor och krävde därför olika mycket tid för att bli ordentligt 

genomarbetad. Delar som registreringen och förfrågningsunderlaget skiljer sig väldigt 

mycket från varandra, där den senare delen är mycket mer komplicerad och innehåller fler 

element som måste stämma överrens. Om lika mycket arbete skulle ha lagts på båda 

delarna, med en satt gräns för antalet olika alternativ som måste skapas och en tidsgräns för 

hur lång tid arbetet måste pågå, skulle resultatet bli två delar som är olika mycket 

genomarbetade.  

 

Under designarbetets gång märktes det att det inte gick att bara använda skisser för att driva 

designarbetet framåt och även andra metoder var tvungna att tillämpas för att stödja 

skissarbetet. För att bygga upp navigeringsstrukturen användes först post-it-lappar för att 

placera ut de olika delarna i den ordning de borde förekomma i verktyget, se figur 5-2. När 

den strukturen var skapad kunde skissarbetet sedan fortsätta. Det var lättare att skapa 

strukturen med hjälp av lappar eftersom de olika delarna då enkelt kunde flyttas runt för att 

testa hur de bäst passade in i programmet och designerna fick en tydlig överblick över hur 

verktyget skulle kunna vara uppbyggt.  

 

Skissarbetet skedde heller inte endast på papper. När de första grundläggande skisserna hade 

skapas övergick designerna till att bygga skisserna i datorprogrammet Visio. Anledningen 

till att det fortsatta arbetet skedde i Visio var för att skisserna i ett ganska tidigt skede skulle 

presenteras för OPIC. På ett sätt begränsade detta skissarbetet eftersom det inte är lika lätt 

att skapa nya skisser på datorn som det är att skapa dem för hand med papper och penna. 

Dock medförde arbetet i Visio att alla skisser fick en ordentlig genomarbetning vilket kan 

ha varit positivt för resultatet. Varje detalj arbetades igenom helt och hållet i alla fall en 

gång till. Den processen gjorde att detaljer som tidigare missats kunde tillfogas och det 

gjorde det lättare att se hur helheten skulle bli eftersom element som skulle vara likadana i 

flera olika vyer enkelt kunde placeras in på alla vyer. Mer genomarbetning skedde även 

senare, efter det första halvtidsmötet, när storyboards skapades och den grafiska profilen 

applicerades på gränssnittsskisserna.     

 

Hela designprojektet pågick under en relativt kort tidsperiod och skissarbetet skedde därför 

intensivt vilket påverkade arbetet. Det var inte möjligt att arbeta någon längre tid med att 

utforska olika designalternativ. För varje del skapades några olika alternativ men antalet 

alternativ som hann skapas var begränsat. När metoden tidigare har testats har längre tid 

ägnats åt att utforska designalternativ eller så har det funnits krav på ett visst antal 

designalternativ som skulle skapas för varje sida ur cultural proberna.  

 

Eftersom microsketching ska vara bra för att snabbt generera designfokuserade skisser var 

det en lämplig teknik att använda i det här designprojektet där tiden var knapp. Eftersom 

flera alternativ snabbt kunde skapas fördes designarbetet hela tiden framåt vilket var 

nödvändigt för att få designen färdig i tid. Att arbetet var organiserat så att designerna 

arbetade med en del i taget gjorde skissarbetet fokuserat och den del som designerna för 

tillfället arbetade med var också den enda del som de för tillfället var koncentrerade på. 

Även om det hände att de var tvungna att reflektera över hur delar som hörde ihop med den 

intilliggande delen skulle fungera tillsammans med den idé som för tillfället hade skapats 

var själva skissarbetet fortfarande fokuserat på den valda delen. Skisserna som skapades 

gick fort att skapa och var alltså koncentrerade på den del som för tillfället var utvald. 
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Ju längre designerna kom i designprocessen desto mindre microsketching användes. Det är 

dock en ganska naturlig process eftersom behovet av att skissa blir mindre och mindre ju 

längre tid designprocessen har pågått och desto mer färdig designen börjar bli. Det största 

behovet av att skissa finns i början av designarbetet då snabba och nya lösningar behöver 

skapas. Efterhand blir det aktuellt att välja ut lösningar att gå vidare med och sedan förfina 

de valda lösningarna vilket då successivt minskar behovet av att skissa eftersom det vidare 

arbetet med skisserna kan göras på andra sätt än genom att skissa, som att bearbeta skisserna 

i dator eller liknande.   

 

Designen som skapades under den första fasen fick ett bra mottagande av OPIC och det var 

endast några mindre detaljer som behövde ändras innan fas två kunde startas. Resultatet kan 

därför sägas vara det önskade. Det går dock inte att avgöra hur reaktionen hade blivit om 

designen hade sett annorlunda ut och skapats på ett annat sätt. Om en annan skissteknik 

hade använts hade designen kanske också blivit annorlunda men om resultatet hade varit 

bättre eller sämre än när microsketching användes är omöjligt att veta.  

6.2.1 ANVÄNDNING AV EXPERTUTVÄRDERING 

Att använda expertutvärdering istället för cultural probes som beskrivning av 

designproblemet innebär en stor skillnad för designarbetet. Som Forlizzi och DiSalvo 

(2009) skriver användes cultural probes för att undersöka vilka behov av robotteknik som 

fanns i hemmet. Genom att låta personer ansvariga för hushållet i familjen fundera över 

hemmiljön och hur arbetet där skulle kunna underlättas skapade forskarna ett stort material 

bestående av både text och bilder. Insamlandet av materialet för expertutvärderingen skedde 

på ett helt annat sätt. Det materialet hade inte sin grund i åsikter hos möjliga användare utan 

var istället baserat på interaktionsdesigners tidigare kunskaper om användares behov.  

 

Cultural proberna innehöll förutom text som svar på frågorna även bilder. Dessa bilder 

skulle vara kreativa och inte direkta avbilder av de frågor som de illustrerade. Dessa bilder 

fick sedan fungera som inspirationsmaterial för designerna. I expertutvärderingen fanns 

inget material som var kreativt och öppet för tolkningar på det sätt som fotografierna var. 

Det fanns bildmaterial i den rapport som byggde på expertutvärderingarna men dessa bilder 

fanns endast där för att göra den beskrivande texten mer tydlig för personer som inte hade 

genomfört utvärderingen och inte för att fungera som inspiration vid designarbetet. En 

viktig del av microsketching är att tekniken ska hjälpa designern att hitta nya idéer och 

lösningar och i kombination med cultural proberna blir detta lättare. Expertutvärderingar i 

sin tur ger inte samma stöd för kreativitet och skulle kanske behöva något tillägg om det är 

viktigt att åstadkomma nya innovativa idéer. Ett tillägg som på ett mer fritt sätt illustrerar 

vad den nya designen ska kunna åstadkomma och vilken känsla det ska förmedla. Kanske 

skulle designerna kunna skapa moodboards eller använda sig av brukskvaliteter för att 

understödja kreativiteten. 

 

Materialet från expertutvärderingarna speglade endast vilka problem som fanns hos 

TendSign. Designerna fick därför aldrig någon inspiration till vad som kunde vara bra att 

behålla eller något som kunde vara nytt och innovativt från själva expertutvärderingen. 

Används cultural probes får designern en helt annan inblick i det som ska designas. 

Proberna kan både vara inriktade på problem och egenskaper som är önskvärda och ingen 

del i materialet är en exakt kopia av det som faktiskt ska designas. Detta lämnar mer frihet 

för designern att själv tolka materialet eftersom det är menat för att tolkas till skillnad från 

en expertutvärdering. Dock ger de inte den detaljerade beskrivning av problemen som en 

expertutvärdering ger. 
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Under arbetets gång var information om TendSign tvungen att hämtas från andra håll än 

expertutvärderingen eftersom rapporten inte innehöll alla de detaljer som krävdes för att 

kunna producera tillräckligt detaljerade skisser. Rapporten hade kunnat göras mer detaljerad 

men eftersom den fyllde fler syften än att bara vara stöd för skissarbetet var det inte lämpligt 

att göra den mer detaljerad. Vissa av de detaljer, som antal menyval eller utformning på 

sökfunktion, hade dock aldrig varit lämpliga att ta med i rapporten eftersom de inte tillhörde 

utvärderingen. Beroende på hur viktigt det är att omdesignen ska likna den ursprungliga 

versionen av det som designas om varierar behovet att använda annat material än det som 

finnas att hitta i expertutvärderingen. Vid en omdesign måste det finnas möjlighet att gå 

tillbaka till den ursprungliga versionen för att uppdatera kunskapen om den ifall det är 

detaljkunskaper som fattas, eftersom alla dessa detaljkunskaper knappast kan tas med i ett 

designunderlag.    

 

Expertutvärderingar fungerade bra i just det här designprojektet eftersom det var en 

omdesign som skulle göras men över lag är de mindre flexibla än cultural probes. För att 

kunna göra en expertutvärdering krävs det ett befintligt system eller att en tillräckligt 

utvecklad prototyp är tillgänglig. Om inte något sådant finns tillgängligt är det heller inte 

möjligt att göra en expertutvärdering. När cultural probes används behövs det inte något 

sådant alls, utan det räcker med en grupp med användare.  

 

En stor anledning till att expertutvärdering valdes framför andra metoder var bristen på tid 

och samtidigt en fråga om pengar. Om mer tid och pengar hade funnits hade användare 

kunnat användas för att utvärdera den ursprungliga versionen av TendSign. Att använda 

cultural probes i det här designprojektet hade tagit betydligt mer tid. Först måste själva 

cultural proberna skapas och sedan ska de skickas ut till en utvald grupp användare som 

måste få en viss svarstid på sig. Fördelen är att materialet som kommer tillbaka inte behöver 

bearbetas på något sätt och en nackdel är att det inte går att veta hur många användare som 

faktiskt skickar tillbaka proberna tillsammans med fullständiga svar. Hur lång tid en 

expertutvärdering tar beror lite på hur stort det system är som ska utvärderas. I det här 

designprojektet ägnades en dag per expert på att utföra själva utvärderingen, ungefär en dag 

för att sortera utvärderingsnotaten och en dag för att skriva rapporten. För ett tidspressat 

designprojekt är det lätt att se att expertutvärderingar kan ha sina fördelar. Det är lättare för 

designerna att förutse hur lång tid förarbetet kommer att ta och de vet att de kommer att få 

in den information som de behöver och behöver inte förlita sig på att användarna skickar in 

sina svar.   

 

Om det är önskvärt att det system som designas ska vara så likt sin föregångare som möjligt 

är expertutvärderingar troligtvis lämpligare än cultural probes eftersom utvärderingen i sig 

inte inbjuder till så mycket tolkning vilket cultural probes i sin tur gör. Forlizzi och DiSalvo 

(2009) påpekar att microsketching lämpar sig bäst för design av helt nya system, det skulle 

kunna bero på att de har använt sig av cultural probes som i sig säkerligen passar bättre att 

använda när det är något helt nytt som ska designas.  

6.2.2 DESIGNERNAS DELTAGANDE I EXPERTUTVÄRDERINGEN 

Materialet för cultural proberna insamlades av en utvald grupp människor med 

designbakgrund. Själva designarbetet utfördes sedan av personer som inte hade tagit del i 

insamlingsarbetet och heller inte hade tillgång till hela materialet på en gång utan endast 

fick uppleva små delar i taget. När materialet distribueras på detta sätt är det lättare att 

säkerställa att designern koncentrerar sig på små delar av arbetet än när materialet har 
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insamlats av de som sedan utför designarbetet, som i det här designprojektet. Det blir 

svårare för designern att se ett sammanhang och koppla ihop de olika delarna. Designerna i 

det aktuella designprojektet hade under hela tiden tillgång till den tidigare versionen av 

TendSign och resultatet av expertutvärderingar och även om de strävade efter att jobba med 

en del i taget utan att ta hänsyn till resterande delar av verktyget går det inte att garantera att 

så alltid var fallet. De hade hela tiden kunskapen om hur den ursprungliga versionen av 

programmet såg ut och resultatet av expertutvärderingarna och det måste på något sätt ha 

påverkat designen som skapades.  

 

Microsketching ska göra det lättare för designern att hantera stora komplexa system som ska 

designas. Det åstadkoms till stor del med hjälp av användandet av cultural probes och det 

faktum att designerna inte fick ta del av cultural proberna förrän designarbetet startade och 

då bara fick ta del av en del i taget. Med användandet av expertutvärdering är det dock svårt 

att få samma hjälp att hantera komplexa system, speciellt om designerna själva fungerar 

som experter. Skulle de inte fungera som experter skulle materialet troligtvis behöva 

bearbetas för att kunna distribueras till designerna på ett lämpligt sätt. Att endast ge dem en 

sammanfattad rapport är inte tillräckligt. Materialet skulle behöva delas upp för att ge 

designerna möjlighet att arbeta på en del i taget och om det är en omdesign som ska skapas 

skulle kanske även någon sorts övergripande information om det som ska designas behövas. 

 

När designarbetet började hade designerna redan en mängd kunskap om den ursprungliga 

versionen av TendSign. Om de inte hade deltagit i arbetet hade de behövt införskaffa den 

kunskapen på annat sätt för att den nya designen skulle behålla de likheter med det 

ursprungliga verktyget vilket var viktigt att behålla. Att designerna själva hade deltagit i 

utvärderingarna kan ha bidragit till att ge dem en utökad förståelse för varför problemen 

som hittats var problem. En förståelse som kunde utnyttjas för att hitta lämpliga alternativa 

lösningar. 

6.2.3 OMDESIGN 

När en ny design ska göras av en tidigare version finns det en risk att designern tar för 

mycket inspiration av den gamla versionen i arbetet med den nya och på så sätt inte kommer 

fram till nya innovativa lösningar. Genom att ha ett material att arbeta med som inte är för 

detaljerat är det lättare att undvika att det händer. Även om designerna i det här 

designprojektet själva hade tittat en del på den gamla versionen av TendSign när de startade 

skissarbetet var ändå rapporten, som låg till grund för beskrivningen av designproblemet, 

allmänt skriven med få detaljer. Detta borde ha hjälpt till att förhindra designerna från att 

fastna i designen av den tidigare versionen.  

 

Att göra en ny design av ett existerande verktyg innebär att designern på i alla fall något sätt 

kommer att begränsas i sitt arbete. Om det finns befintliga användare bör designern vara 

medveten om att de finns och tänka över om det finns något som gör att de behöver tas extra 

hänsyn till. Beroende på hur många användare det finns och hur viktiga de anses vara, är 

behovet av att ha dem i åtanke olika stort. I det här projektet fanns inte mycket data som 

talade om vad användarna ansåg om verktyget eftersom endast en expertutvärdering hade 

gjorts. De få intervjuer som gjordes i syfte att stödja arbetet med tjänstepaketeringen var till 

viss hjälp men gav inte något större och mer djupgående information om deras åsikter 

gällande verktyget. Den hänsyn som togs till användare hade sin grund i antaganden som 

projektgruppen från OPIC hade gjort om hur användarna använde verktyget. Det är inte det 

mest idealiska sättet att få information om användarna men vid några tillfällen var 

designerna tvungna att lita på den information som de fått.    
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Till viss del var det viktigt att lösningarna som skapades var innovativa men inte alls lika 

centralt som i det designprojekt som Forlizzi och DiSalvo (2009) beskriver. Det viktigaste i 

det här designprojektet var att åstadkomma en omdesign som var så användarvänlig som 

möjligt eftersom det huvudsakliga problemet med den ursprungliga versionen var att 

verktyget var svårt att använda. OPIC fick ta emot mycket support för saker som den 

normala användaren egentligen själv borde klara av utan några problem. Det som OPIC 

därför ville ha ut av designarbetet var ett drastiskt minskat behov av support, det var inte 

viktigt för dem att skapa nya funktioner. Designerna gjorde en nedskalning av antalet 

funktioner i TendSign och arbetade för att göra de existerande funktionerna lättare att 

använda och lade därför inte mycket tid på att hitta nya innovativa lösningar under 

skissarbetet. Det gjorde att en av fördelarna med microsketching, öka innovationen, inte 

riktigt kom till sin rätta i det här designprojektet.   

 

Microsketching har tidigare visat sig bra för att generera nya idéer och lösningar och det var 

något som var viktigare i designprojektet än att lösningarna var innovativa. Eftersom det var 

flera funktioner som användarna hade problem med behövdes det nya lösningar för att öka 

användbarheten. Designerna behövde finna nya lösningar för funktioner som 

förfrågningsunderlag och hantering av bifogade filer, vilket de också gjorde. 

Förfrågningsunderlaget fick ett nytt utseende med fler funktioner och en förbättrad 

filterfunktion, se figur 6-1 och 6-2, och det blev lättare för användaren att se vilka filer som 

är obligatoriska att bifoga och vilka filer hon redan har bifogat. Även för andra funktioner 

där användbarheten var låg hittades nya lösningar, vissa av dessa skilde sig mer från den 

tidigare versionen än andra.  

 

 
Figur 6-1: Ursprungligt utseende av förfrågningsunderlag 
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Figur 6-2: Ny design av förfrågningsunderlag 

6.2.4 DESIGN AV WEBBASERAT VERKTYG 

För att det skulle vara möjligt att använda microsketchingtekniken i omdesignen av 

TendSign krävdes en anpassning av metoden eftersom det inte gick att följa alla de riktlinjer 

som fanns för hur skissarbetet skulle gå till. 

 

Något som är väldigt viktigt när det är ett webbaserat verktyg som designas är att verktygets 

alla delar hänger ihop och att användaren får en känsla av att det är ett och samma verktyg 

även om hon rör sig mellan olika skilda delar. Detta medförde att designerna i projektet inte 

helt och hållet kunde koppla bort alla andra delar när de under början av designarbetet 

skissade på en specifik del. Om alla delar hade designats helt utan tanke på de andra delarna 

hade troligtvis mer jobb varit tvunget att läggas på att försöka få de olika delarna att passa 

ihop i slutet av projektet. En del som hade varit extra svår att jobba med var navigeringen. 

Om möjligheten att föreställa sig hur de andra delarna i verktyget fungerar tillsammans med 

de olika idéerna för navigeringen inte hade funnits för designerna hade det varit svårt för 

dem att välja ut fungerande alternativ att fortsätta med. Detta eftersom navigeringens 

utseende påverkas av det innehåll som användaren ska navigera mellan.    

 

Det var också viktigt att designen var konsistent rakt igenom eftersom det var ett av de 

större problemen som fanns med den tidigare versionen. Hjälptexter hade olika placeringar 

på olika sidor och länkar hade inte samma utseende rakt igenom hela verktyget. För att 

lyckas med att skapa konsistens måste designern vara medveten om de tidigare delarna som 

har designats och de delar som ännu inte har designats så att element som ska förekomma på 

flera ställen passar in även tillsammans med de andra delarna. För att kunna åstadkomma 
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detta är det inte möjligt att designerna har lika lite kunskaper om materialet för 

designbeskrivningen som designerna i tidigare microsketchingförsök hade. De behöver en 

grundläggande förståelse och en helhetsbild av det som ska designas. 

 

Om det är något nytt och innovativt som ska designas fungerar det säkerligen bättre att helt 

avskärma designern från materialet som ska ligga till grund för designarbetet och bara låta 

henne ta del av enstaka delar i taget för att hon ska ha så stor koncentration som möjligt på 

den del som för tillfället ska designas. Om det däremot är som i detta fall, att det är en 

omdesign som ska göras, fungerar det inte att helt och hållet avskärma designer från 

materialet eftersom det då troligtvis kommer att medföra en hel del merarbete med designen 

vilket inte alltid är önskvärt i ett designprojekt med snäva tidsramar. Det kan dock kanske 

gå att hitta ett mellanting där designern har mindre kunskaper än vad som fanns i detta 

designprojekt, där designerna deltog under hela insamlingen och bearbetningen av 

materialet, men ändå mer än vid tidigare användning av microsketching.  

6.3 ANPASSNING AV MICROSKETCHING FÖR ANVÄNDNING I LIKNANDE PROJEKT 

För att microsketching ska fungera bra att använda vid projekt som liknar det projekt som 

har studerats i den här rapporten skulle vissa förändringar och förtydliganden av metoden 

kunna göras.  

 

Om det är en omdesign som ska göras gäller det att noga tänka över vilken metod som ska 

användas för att samla in material för att beskriva designproblemet och ge designerna ett 

material att arbeta med. Cultural probes är troligtvis inte idealiskt att använda sig av 

eftersom det kan vara svårt att fånga in de existerande problemen som designern vill 

undvika. Expertutvärdering som har använts i detta projekt har vi sett fungerar men det är 

inte en vattentät metod som kan sägas fånga upp all önskvärd information. Det som missas 

helt är hur de faktiska användarna ser på det system som ska omdesignas och vilka 

funktioner de skulle vilja se i ett nytt system. Expertutvärderingen fokuserar mest på att 

fånga upp de problem som existerar och är det möjligt att istället använda sig av 

användbarhetsutvärderingar av systemet skulle det kunna ge en bredare bild där fokus inte 

endast ligger på problem utan även på önskvärd funktionalitet och saker som faktiskt är 

positiva med det gamla systemet.  

 

För att det ska gå att använda sig av microsketchingtekniken vid en omdesign behöver 

designerna ta del av materialet i förväg. Det kanske inte är nödvändigt att de ska deltaga i 

hela insamlingsprocessen som de gjorde i det här designprojektet men att vara helt 

avskärmade som Forlizzi och DiSalvo (2009) föreslog är inget som är lämpligt eftersom det 

krävs en viss kunskap om det som ska omdesignas för att kunna göra en omdesign. Om det 

är ett webbaserat verktyg är det viktigt att de olika delarna i slutändan passar bra ihop med 

varandra och uppfattas som delar av en helhet. Om allt arbete med att anpassa de olika 

delarna efter varandra för att åstadkomma ett helhetsintryck ska ske sist finns det risk att 

resultatet inte blir lika bra som det hade kunnat bli om designern från början ägnade en 

tanke åt hur de olika delarna kan komma att passa ihop.  

 

Än så länge finns det inte tydligt beskrivet i litteraturen exakt hur en skissession av 

microsketching bör se ut för att vara lämplig för en viss sorts projekt. Olika sorters 

designprojekt skulle behöva olika riktlinjer för användandet av metoden. Fokus ska alltid 

ligga på att skisserna ska göras på små delar utan större hänsyn till resterande delar i 

systemet, de ska ha en hög detaljeringsgrad och skapas under en kort tidsperiod. Det som 

sedan kan anpassas är hur många olika alternativ som ska skapas av en del och hur lång tid 
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som kan läggas på att skapa de skisserna. Det skulle även vara bra med riktlinjer för 

designern ska gå vidare från det inledande skissarbetet till förfining av skisserna och 

sammanfogning av skisserna för de olika delarna i systemet. Självklart kommer även samma 

sorts designprojekt inte att se helt lika ut och fungera perfekt med samma 

rekommendationer för tillvägagångssätt. En omdesign kan spänna över betydligt längre tid 

än detta projekt och därför tillåta att längre tid läggs på skissarbetet men finns det 

rekommendationer för hur det är lämpligt att gå tillväga när en omdesign ska göras kan de 

rekommendationerna alltid anpassas efter de aktuella förutsättningarna. Microsketching vid 

en omdesign skulle kunna, efter erfarenheter inhämtade från detta projekt, rekommenderas 

att se ut på följande sätt: 

 

 Tidigt göra en uppdelning av systemet i mindre delar som kan skissas var för sig 

 Börja med de delar som är mest avgränsade och minst komplicerade 

 Skapa tre till fem första skisser för varje del 

 Ägna 30-40 minuter åt de första skisserna 

 Arbeta igenom hela systemet 

 Gå igenom alla skisser igen och välj ut de som ska arbetas vidare med 

 Förfina varje del i 30-40 minuter 

 

Hur arbetet sedan ska fortsätta beror lite på vad designprojektet i sig kräver. Det kan vara 

lämpligt att börja undersöka hur de olika delarna passar ihop och tillsammans kan bilda det 

system som ska designas. Designern måste avgöra om delarna kan användas som de är eller 

om de måste anpassas till varandra för att systemet ska uppfattas som en helhet och inte bara 

osammanhängande delar. Sedan är det inte självklart att alla delar borde ägnas lika lång tid. 

Det kan vara svårt att dela upp systemet så att alla delar är lika stora och lika komplexa och 

designern måste då använda sitt eget omdöme och själv avgöra hur mycket arbete som är 

lämpligt att lägga på enskilda delar. 

6.4 SKISSTEKNIKENS PÅVERKAN PÅ SLUTRESULTATET 

För den här uppsatsen är det microsketching som har använts som skissteknik men det kan 

vara intressant att fundera över hur projektet hade sett ut om en annan skissteknik hade 

använts och om resultatet i sådana fall hade sett annorlunda ut. 

 

En metod där skissarbetet skiljer sig till stor del ifrån microsketching är goal-directed 

design. Den metoden förespråkar att designern startar skissarbetet med att se systemet som 

helhet och till en början helt strunta i detaljerna vilket helt går emot microsketchingtekniken 

där det är enskilda delar och detaljer som är viktigt i början av skissarbetet. Goal-directed 

design är en så kallad top-down metod medan microsketching är en bottom-up, där den ena 

angriper designproblemet från helheten och sedan arbetar sig nedåt en mer detaljerad nivå 

och den andra börjar med detaljerna och sammanfogar det till en helhet i slutet. 

 

Om resultatet hade sett annorlunda ut är svårt att säga utan att faktiskt ha testat de olika 

teknikerna i samma designprojekt. Till viss del borde den teknik som används för att skapa 

skisserna också påverka resultatet, för vore så inte fallet vore det nog dags att börja fundera 

över vilken nytta de olika skissteknikerna har. Visst kan olika tekniker passa olika personer 

olika bra men om resultatet av dem alla blir det samma kanske det inte går att prata om de 

som olika tekniker på samma sätt som nu görs.  
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Det som är gemensamt för olika skisstekniker för interaktionsdesign är att de alla syftar till 

att åstadkomma en design som är anpassad efter användarna. Det här fokuset på användarna 

kan också bidraga till att resultaten av skissarbete med olika skisstekniker också kommer att 

likna varandra. 

 

Något som till stor del kan komma att påverka resultatet av skissarbetet är hur själva 

underlaget för skissarbetet har samlats in. För den här uppsatsen användes 

expertutvärderingar och i samband med tidigare användande av microsketching har cultural 

probes använts, för goal-directed design rekommenderas att användare och beställare på 

något sätt används för att reda ut vad designen ska syfta till. Vilken metod som används för 

att samla in materialet kommer också att påverka hur materialet i sig ser ut. Materialet i sig 

kommer sedan troligtvis att påverka hur designen i slutändan blir. Det kan tänkas att själva 

metoden för materialinsamlingen har större påverkan på den slutgiltiga designen än vad 

själva metoden för skissarbetet har.  
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7 SLUTSATSER OCH RESULTAT 
Här presenteras de slutsatser och resultat som har framkommit under arbetets gång. Arbetets 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras och till sist ges förslag på framtida 

forskning. 

7.1 SLUTSATS 

Nedan finns en sammanställning av de resultat som framkommit vid undersökningen av 

frågeställningen. 

7.1.1 HUR VÄL FUNGERAR MICROSKETCHING I DET AKTUELLA DESIGNPROJEKTET? 

Med vissa förändringar fungerade det bra att använda microsketching vid omdesignen av 

TendSign. Det var svårt att veta exakt hur tekniken skulle användas i början och 

anpassningarna av tekniken fick ske under tiden som arbetet fortskred i och med att nya 

problem uppstod. Aktionsforskningen gjorde det möjligt att arbeta på detta sätt med 

anpassning och förändring under arbetets gång. Skissarbetet drevs hela tiden framåt och 

resulterade i en design som överlag uppskattades av beställarna.  

7.1.1.1 GÅR DET ATT ANVÄNDA MICROSKETCHING I ETT DESIGNPROJEKT DÄR BESKRIVNINGEN AV 

DESIGNPROBLEMET BASERAS PÅ EXPERTUTVÄRDERINGAR? 

Att använda sig av expertutvärdering som underlag för en omdesign med hjälp av 

microsketching fungerar, men det är inte den mest idealiska metoden eftersom en viktig 

aspekt missas, nämligen de riktiga användarnas åsikter. Fokus hamnar även på problemen 

med systemet vilket inte alltid är önskvärt. Microsketching ska vara en metod som ska 

främja innovation och nyskapande och just de aspekterna främjas inte vid användningen av 

expertutvärdering. Vid den här omdesignen var fokus inte på innovation utan på att förbättra 

användbarheten vilket också medförde att expertutvärderingar lämpade sig bättre. 

7.1.1.2 HUR PÅVERKAR DET MICROSKETCHINGTEKNIKEN ATT DESIGNERNA DELTAR I INSAMLINGEN AV 

MATERIALET FÖR BESKRIVNINGEN AV DESIGNPROBLEMET? 

Det faktum att designerna deltog i insamlandet av designmaterialet påverkade också hur 

skissarbetet kom att utformas. De hade från början kunskaper om problemen med systemet 

och hur det fungerade vilket helt och hållet skilde sig ifrån designerna som tidigare använt 

microsketching, vilka helt saknat kunskap om det som skulle designas. Designernas 

deltagande under materialinsamlingen medförde att det blev svårare för dem att avskärma 

sig från de andra delarna i verktyget och endast koncentrera sig på den del som de just då 

arbetade med. 

7.1.1.3 HUR LÄMPAD ÄR METODEN FÖR DESIGN AV ETT WEBBASERAT VERKTYG? 

Att det var ett webbaserat verktyg som skulle omdesignas ställde krav på designerna som 

inte har funnits vid tidigare användning av microsketching. För att kunna åstadkomma en 

sammanhängande och konsekvent design krävs det att designerna har kunskaper i hur 

systemet som helhet är tänkt att fungera, vilket designerna fick genom att delta i 

expertutvärderingen. 

7.1.1.4 HUR LÄMPAD ÄR METODEN VID EN OMDESIGN? 

Mycket av den kunskap som inhämtades under expertutvärderingen var nödvändigt för 

designerna att ha när de startade skissarbetet. Det hade aldrig gått att åstadkomma en 
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omdesign av TendSign om designerna inte hade haft kunskaper i tidigare problem och hur 

systemet som helhet var tänkt att fungera. Microsketching tillsammans med 

expertutvärderingar gjorde det möjligt att genomföra en omdesign av verktyget. 

7.2 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

Med förutsättning att hur microsketchingtekniken fungerar har tolkats på rätt sätt kan 

undersökningen av metoden avgöras vara valid. Det som har studerats är hur designarbetet, 

och då främst användandet av microsketching, har gått till och det är också det som krävs 

för att besvara frågeställningarna.   

 

Reliabilitet är svårt att uppnå när man använder sig av aktionsforskning eftersom varje 

forskningssituation kommer att vara unik. De personer som deltar har under 

aktionsforskningen kunskaper och erfarenheter som samtidigt som forskningen pågår också 

förändras eftersom de upplever saker under tiden. Själva situationen med miljön som de 

befinner sig i och de oförutsedda händelser som sker går inte att exakt återskapa. Dock 

behöver det inte betyda att det inte går att använda det resultat som har framkommit under 

aktionscykeln. Det kan fortfarande finnas element som skulle, trots förändrade 

förutsättningar, fortsätta att vara de samma och göra att resultaten av användandet av 

microsketching i en liknande situation skulle bli det samma. Det som kan stärka 

reliabiliteten för aktionsforskning är om förfarandet är tydligt beskrivet eftersom det ger 

andra forskare möjlighet att själva bedöma resultaten. Strävan i den här uppsatsen har varit 

att tydligt dokumentera de olika steg i aktionscykeln som har gåtts igenom, vad som har 

skett på de olika stegen och hur designarbetet har gått tillväga för att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt.  

 

Även generaliserbarheten blir sämre för aktionsforskning men om forskningen kan ses som 

valid borde även resultaten vara generaliserbara. Aktionsforskning utförs på situationer i 

verkligheten och är inte fabricerade experiment vilket betyder att det aldrig kommer att 

finnas en situation som är den andra helt lik. För aktionsforskningen innebär detta att samma 

regler för generaliserbarhet inte kan gälla som för traditionell forskning i laboratoriemiljö.  

7.3 FRAMTIDA FORSKNING 

För framtiden skulle det vara intressant att undersöka hur microsketching fungerar i flera 

andra varierande designprojekt där förutsättningarna skiljer sig från de projekt där tekniken 

tidigare har testats. I det här projektet har ett webbaserat verktyg designas men det finns 

väldigt många fler saker som potentiellt skulle kunna designas med hjälp av microsketching. 

 

Det skulle vara intressant att se vilka andra metoder som kan användas tillsammans med 

microsketching för att inhämta material som designern kan arbeta med. Till exempel skulle 

det gå att testa hur användbarhetsutvärdering av ett system som ska omdesignas skulle 

fungera tillsammans med tekniken. 

 

Microsketching skulle vinna på att få en mer genomgående instruktion. Det skulle behövas 

göras en tydlig beskrivning av hur metoden kan tillämpas inom olika sorters designprojekt 

så att det blir lättare för designers att ta till sig och använda tekniken. Genom att undersöka 

tekniken inom flera olika designprojekt skulle en sådan beskrivning lättare kunna skapas 

eftersom det ännu inte finns så många dokumenterade användningar att basera en 

beskrivning på. 
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