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Abstract 
 
The e-Me project is an innovative project where the method of co-design has 
been used in order to create an electronic assistant. The main objective for the 
assistant is to help students in their everyday life, especially with administrative 
work. The main objective of this study was to increase the knowledge about the 
main idea of co-design, to determine the principles of co-design and to sum up 
the most important roles in a co-design project. This paper is of interest for 
anyone who wants to learn more about co-design and/or e-Me. We have 
conducted a case study to see how a co-design project works in real life. We 
collected information about co-design and e-Me through reading articles and 
other published work. We also interviewed some of the frontline researchers 
within co-design and key persons in the e-Me project. By doing this we have 
been able to find out more about co-design. We reached the conclusion that 
when these roles and work procedures are used together they make a good work 
method for systems development. Through our analysis of theory and 
empiricism we have identified two main features in co-design: roles and 
working methods. The roles identified through our co-design study are maestro 
and stakeholders. However we have noted that a project leader is vital to conduct 
a co-design project. Another result of our study is the categorization of 
stakeholders into users, programmers, financier and corporations. The main 
working methods are design language, metaphors, workshops, scenarios and 
storyboards. Through our case study we have noted that a specification of 
requirements would make the work of the programmers a lot easier and therefore 
should be added to the co-design model. The result that we found concerning the 
use of co-design in the e-Me project was that the model of co-design has been 
used correctly and that the project would probably not have been as successful if 
another systems development method had been used. Some of the involved 
partners/stakeholders were not thrilled about how co-design had been used, but 
the over all picture is that it was a good model to use. The other part that we 
have accomplished with this study is that we have created a complete summary 
of co-design.  
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Sammanfattning 
 
e-Me projektet är ett innovativt forskningsprojekt där tillvägagångssättet co-
design använts för att framställa en elektronisk assistent. e-Me realiserades i 
januari 2007 som ett pilotprojekt vid Högskolan i Borås. Den elektroniska 
assistenten är en artefakt som ska förenkla det administrativa och elektroniska 
livet för studenter. Målet med den här uppsatsen var att öka förståelsen kring co-
designs grundidé, praktiska moment samt de kritiska roller som kan urskiljas i 
co-designprojekt. Studien är av intresse för alla som vill utvidga sin kunskapsbas 
inom både co-design samt e-Me. Vi har genomfört en fallstudie av e-Me projektet 
för att se hur ett co-designprojekt fungerar i praktiken. Vi valde att studera 
forskningsartiklar samt göra intervjuer med relevanta personer kopplade till både 
co-design och e-Me projektet. Genom analys av teori och empiri har vi 
identifierat två huvudmoment inom co-design; roller och arbetssätt. De tydliga 
roller vi främst identifierat är maestro och intressenter. Dock har vi upptäckt en 
saknad av projektledare och uppdelning av intressentgrupper. Den indelningen 
kan enligt vår analys ske i: utvecklare, användare, finansiärer och 
företag/organisationer. De huvudsakliga arbetssätten vi identifierat är 
designspråk, metaforer, workshops, scenarier och storyboards, där vi ser en 
avsaknad av kravspecifikation. Efter genomförd studie kan co-design beskrivas 
enligt följande: Maestron, projektledaren och intressenterna ska med ett 
gemensamt designspråk och med hjälp av metaforer kommunicera med varandra 
genom workshops och möten. Det här görs för att skapa scenarier som sedan kan 
användas för att ta fram storyboards. Med ett arbetssätt där grundidén bevaras 
och användaren står i centrum får alla yttra sina tankar och idéer och gemensamt 
framställs således en artefakt genom co-design. Slutligen har vi framställt en 
komplett sammanställning av co-design och dess moment. Alla parter inom e-Me 
projektet har inte varit nöjda med genomförandet av co-design, men helheten tyder 
på att tillvägagångssättet har fungerat bra inom projektet. Vi har funnit att co-
design har använts på ett bra sätt och har passat projektets genomförande. 
 
Nyckelord: Co-design, samskapande, e-Me projektet, intressenter 
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- INLEDNING - 
 

1 Inledning 
I kapitlet beskriver vi bakgrunden och problematiseringen för ämnesområdet co-
design. Vi ger en kortfattad förklaring till systemutvecklingens början, vårt 
intresse för co-design samt e-Me projektet. Syftet med uppsatsen är att öka 
förståelsen för co-design, vilket vi beskriver i kapitel 2. Härnäst följer vår 
problematisering kring co-design och fortsättningsvis vilken kunskap som vi ska 
bidra med. Även identifierade intressenter och uppsatsens disposition behandlas 
i det här kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Från systemutvecklingens början har mängden modeller och tillvägagångssätt 
förändrats avsevärt. I systemutvecklingens början ansågs ett bra program vara ett 
effektivt program där prydlighet, dokumentering och lättförståeligt inte 
betraktades med samma betydelse. Det fanns inte heller någon formell träning 
eller utbildning för utvecklare, det enda sättet att lära sig programmering var 
genom självstudier eller med hjälp av andra. De som kunde programmera 
programmerade och försökte skapa program utifrån sina egna tankar och 
tolkningar från vad kunden ville ha. (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002 s.21)  
 
Senare uppkom nya modeller och metoder där kravspecifikationen styrde 
utrymmet för användarinvolvering, som då varit mycket begränsat. Många 
använde sig av vattenfallsmetoden för att få en bättre och striktare struktur på 
utvecklingen. Modellen är en seriell utvecklingsmodell där artefakten/produkten 
framställs stegvis. Det här skapade en klarare bild av de olika delmomenten 
vilket underlättade för utvecklarna genom att kunna se när olika delarna var 
färdiga. (Lind & Lönn, 2002)  
 
Sedan persondatorernas framtagande har det skett en markant skiftning i fokus 
för utveckling. Utvecklare kan inte längre fokusera på att konstruera 
system/applikationer efter eget huvud, utan har betydligt högre krav på sig från 
olika intressenter, exempelvis uppdragsgivare, slutanvändare och finansiärer. Ett 
tillvägagångssätt för införande av samskapande och användarinvolvering är just 
co-design. (Albinsson & Forsgren, 2005a)  
 
Enligt C. West Churchman är co-design en utveckling av ett systemtänkande 
som börjar först när du ser på världen genom någon annans ögon. (Churchman, 
1968) Genom att se på världen genom andras ögon skapas en klarare bild av 
verkligheten. Vid utveckling av system kan samskapande ge en tydligare vision 
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av hur en slutgiltig produkt ska se ut och användas. Som ensam person kan det 
bli svårt att få en fullkomlig bild av hur ett system ska se ut i slutändan, men 
genom att arbeta med andra kan diskussioner uppkomma och ge de inblandade 
chansen att se på situationen från olika perspektiv. Därigenom kan en gemensam 
prototyp/kravspecifikation utvecklas. Om inte alla inblandade får chansen att 
påverka inputen så kan vitala bidrag förläggas och således kommer inte alla 
delar och önskemål med i systemet. Det är här som tillvägagångssättet co-design 
passar in i bilden. Co-design bygger på att representanter för alla 
intressentgrupper ska vara involverade och gemensamt arbeta för att få fram ett 
system som i slutändan är skräddarsytt efter vad kunden och alla involverade vill 
ha. Vår fokus i den här uppsatsen är att studera co-design som tillvägagångssätt i 
systemutvecklingsprojekt, vilka arbetssätt som används och vilka olika roller 
som är viktiga. 
 
Vårt intresse för ämnet kommer från vår delaktighet i e-Me projektet1 vid 
Högskolan i Borås, där de arbetar genom co-design. Målet med det här projektet 
är enligt projektbeskrivningen vid Vinnova (2007-05): 
 

”Detta projekt, som bygger på en tidig och omfattande forskning kring 
utveckling av e-tjänster, vill utveckla nästa generations gräns-
överskridande e-tjänst. Här skall medborgaren erbjudas sin egen 
’elektroniska representant’ en så kallad ’e-Me’.” 

 
Grundläggande bygger all utveckling inom projektet på scenarier och 
storyboards2 med verklighetsanknytning, som är framtagna i samarbete med 
representanter för framtida slutanvändare/målgrupp samt andra 
samarbetspartners. (Albinsson, Forsgren & Lind, 2006) 

                                                      
1 Utförligare beskrivning av författarnas delaktighet i e-Me projektet beskrivs i avsnitt 
2.6.1 
2 Fredrik Nordin, intervju den 3 maj 2007 
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1.2 Problematisering 
På 80-talet höll C. West Churchman en föreläsning om samskapande. En av 
deltagarna ställde efter ett tag frågan:  
 

”Now you have been preaching for more than fifteen years about these 
ideas, can you mention any example of how these ideas have been used in 
practice, or is it, as many of us think – just empty talk”? (Forsgren, 2005)  

 
Tiden har gått och intresset för co-design har ökat, speciellt inom forskningen 
där det nu finns exempel på projekt som genomförts efter co-design, exempelvis 
Avanti projektet (Albinsson & Forsgren, 2004) och e-Me projektet (e-Me 
projektet, 2005-09-01). Dock har vi efter genomsökning av material inte hittat 
någon sammanställning över tankesätt, praktiska moment samt roller som 
identifierats för projektgenomförande med hjälp av co-design. Vi ämnar därför 
göra en sammanställning av teorin samt genom vår empiri, e-Me projektet, visa 
på hur ett co-designprojekt genomförts i praktiken.  
 
De frågeställningar som vi ämnar besvara i den här uppsatsen är:  

• Vad är grundtanken inom co-design och hur ska du tänka för att vara en 
co-designer?  

• Hur fungerar co-design i praktiken?  
• Vilka olika roller finns i co-designprojekt och vilka ansvarsområden har 

de? 
• Hur skulle en modell över alla de olika faserna i co-design kunna se ut? 

1.3 Syfte 
Målet är att genom en fördjupad studie av e-Me projektet öka förståelsen kring 
co-designs grundidé, praktiska moment samt de kritiska roller som kan urskiljas 
i co-designprojekt. I vår mening bör en förståelse för co-design inspirera fler 
inom systemutveckling att se till de olika intressenternas behov och önskemål.  

1.4 Intressenter 
Vi anser att vår uppsats är av intresse för de flesta som arbetar med 
systemutveckling, då det ändå ligger i allas intresse att slutprodukten matchar de 
förväntningar som finns hos olika intressenter.  
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Då vår fallstudie, e-Me projektet, är högst aktuell ser vi även det projektets 
intressenter som potentiella intressenter av resultatet på den här uppsatsen.  

1.5 Disposition 
Dispositionen ska underlätta läsarens förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd 
och beskriva det flöde som finns mellan de olika kapitlen.  
 
1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till co-design och vårt intresse för 
ämnet. Problematiseringen behandlar den frågeställning vi har som 
utgångspunkt för att uppfylla det senare formulerade syftet. Inledningen 
innehåller slutligen också en förklaring av vilka intressenter vi identifierat samt 
en disposition över uppsatsens uppbyggnad. 

 
2. Metod och genomförande 
I metodkapitlet förklarar vi hur vi ser på den insamlade teorin, hur vi tagit del av 
den samt hur vi ämnar gå tillväga för att samla in den och senare bearbeta den. 
Vi klargör även hur vi genomfört vår empiriska studie. Slutligen görs en 
beskrivning av vårt ställningstagande till synsätt på kunskap, vår 
forskningsstrategi, studiens process, samt metoder vi använder oss av i studien. 

 
3. Co-design 
I litteraturstudien sammanfattar vi tankesätt, projektroller samt de praktiska 
moment som är karaktäristiska för co-design. Här lyfter vi således fram en 
helhetsbild av co-design och en sammanfattning på ett sätt som gör att läsaren 
kan få en djupare förståelse för co-design.  
 
4. e-Me projektet 
Den empiriska studien behandlar e-Me projektet, mer specifikt genomförandet 
av projektet, och hur det har följt co-design.  
 
5. Analys och diskussion 
Empirin, tillsammans med litteraturstudien, är grunden för analysen som 
genomförs för att se hur co-design genomförts i praktiken. 

 
6. Slutsats och rekommendationer 
Slutsatserna och rekommendationerna är baserade på vår analys samt den 
kunskap vi erhållit under våra studier. 
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7. Ordlista 
Ordlistan ska underlätta för läsaren genom att förklara hur vi som författare ser 
på olika ord och begrepp som används i uppsatsen.  
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- METOD OCH GENOMFÖRANDE - 

2 Metod och genomförande 
I metodkapitlet ska vi förklara hur vi ser på den insamlade teorin, hur vi tagit 
del av den samt hur vi gått tillväga för att införskaffa och senare bearbeta den 
valda teorin. Vi kommer även att beskriva hur vi har för avsikt att genomföra 
vår empiriska studie. Vi beskriver vårt ställningstagande till synsätt på kunskap, 
vår forskningsstrategi, studiens process, samt metoder vi använder oss av i 
studien.  

2.1 Synsätt på kunskap och vetenskap 
Det finns två huvudsakliga synsätt på kunskap; positivism och hermeneutik. 
Wallén nämner i sin bok att ”hermeneutik kan fritt översättas med 
tolkningslära” och att det handlar om ”tolkning av innebörden i texter, symboler, 
handlingar, upplevelser med mera” (Wallén, 1996 s.33). Argument skulle kunna 
framföras om att vi är på gränsen till det hermeneutiska eftersom vi till viss del 
tolkar det våra respondenter berättar och upplevt. Men vi anser oss ändå inte 
tolka det enligt det hermeneutiska synsättet då vi ser till deras kunskap och ser 
till texter samt vår fallstudie för datum och konkreta fakta. Det vi gör blir 
snarare en sammanställning av kunskap och inte tolkning av vad respondenterna 
nämner. 
 
Positivism är enligt Bryman (2006 s.471) ”en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
säger att man ska tillämpa naturvetenskapens metoder på studiet av den sociala 
verkligheten”. Enligt Brymans definition av positivism lutar vi mot det 
positivistiska synsättet, men att det ändå inte passar till hundra procent. 
 
Efter närmade granskning av dessa har vi nått slutsatsen att vi varken är 
positivistiska eller hermeneutiska. Vi anser att den teori som vi finner är levande 
och att all kunskap bör ifrågasättas och att det inte går att acceptera det som 
sanning enbart för att det är en känd person inom ämnet som skrivit texten. I vårt 
fall är det forskare inom co-design och personerna inom e-Me projektet som är 
relevanta för studien. Vi har därför samlat in information och sedan försökt att 
genom ett rationellt sett se vilka källor de använt sig av för att kunna validera 
deras vetenskaplighet.  
 
Vi har läst forskningsartiklar av Albinsson, Forsgren, Lind och Westerlund som 
skrivit om co-design. Vi har även intervjuat nyckelpersoner inom co-design och 
inom vårt fallstudieobjekt, e-Me projektet, där tillvägagångssättet har använts. 
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2.2 Kunskapskaraktärisering 
Enligt Goldkuhl (1998) finns det olika kunskapskaraktärer. Orsaken till 
uppdelningen är att kunskapen ska bli lättare att förstå och kunna få en mer 
fokuserad inriktning i sitt arbete mot att skapa ny kunskap. De kunskapsformer 
som Goldkuhl tar upp i sin bok om kunskapande (1998) är: Kategoriell, 
klassificerande, egenskapsbestämmande (deskriptiv), karaktäriserande 
(förståelseinriktad), historisk-rekonstruktiv, förklarande, förutsägande och 
normativ kunskap samt värdekunskap, kunskap som kritik och kunskap om det 
möjliga. 
 
De olika kunskapskaraktärerna som vi anser att vår frågeställning behandlar är: 
Kategoriell (då den är grundläggande för all annan kunskapskaraktärisering), 
klassificerande (då vi strukturerar upp co-design i olika delmoment), 
karaktäriserande (då vi förklarar hur varje moment är uppbyggt) samt normativ 
kunskap (då vi sammanfattar hur man ska arbeta för att vara en co-designer) och 
kunskap som kritik (då vi kritiskt granskar befintlig information om co-design). 
Det kunskapsbidrag som vi ämnar producera är riktlinjer för co-design och hur 
det fungerar i praktiken. Kunskapskaraktärerna är likartade och överlappar 
delvis, men vi anser ändå att vi bidrar med kunskap inom de fem 
kunskapsområden som kommer främja tillvägagångssättet co-design.  

2.3 Avgränsning 
Vi avgränsar oss genom att enbart använda oss av ett fallstudieobjekt, nämligen 
e-Me projektet. Vidare räknar vi med att intervjua ett axplock bland 
pilotpersonerna i e-Me projektet samt delar av projektgruppen. Vi kommer 
således inte att ta del av alla delaktigas åsikter. Intervjuer ska även genomföras 
med utvecklarna på InnovationLab vid Högskolan i Borås som ligger bakom 
utvecklingen av e-Me. Genom den här avgränsningen kommer vi att kunna 
generera den information som behövs för att framställa kunskap enligt de 
kunskapskaraktärer som vi beskrivit tidigare. 
 
Det finns en begränsning i att vi enbart använt oss av ett fallstudieobjekt, men 
för tillfället finns det inte fler projekt som använder sig av co-design och därmed 
skulle kunna vara av vikt för vår undersökning. Tidsaspekten är även den 
avgörande här och vi är medvetna om den begränsning det innebär att inte kunna 
ha en jämförande analys mellan flera objekt. Vi anser dock att vi genom 
intervjuer med de främsta företrädarna för co-design i Sverige har en tillräckligt 
bra grund för att kunna genomföra en vetenskaplig studie. 
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2.4 Metodansats 
Vid skapandet av kunskap finns det huvudsakligen två principer; deduktion och 
induktion. Deduktion utgår från teori som sedan används för att undersöka ett 
empiriskt undersökningsobjekt. Induktion utgår däremot från empiri för att 
sedan skapa teori. Det betyder att en forskare utgår från ett empiriskt 
undersökningsobjekt för att genom det kunna framställa en teoretisk slutsats. 
Enligt Andersen (1998 s.29-30) är det svårt att urskilja tillvägagångssättet inom 
vetenskapliga studier eftersom de ofta för invävda i varandra.  
 
Vi anser att de här etiketterna inte stämmer överens med vår ansats och anser 
därför att vi är varken induktiva eller deduktiva. Enligt Wallén så har det 
induktiva arbetssättet alltid förekommit som ett första steg på ett nytt område där 
tidigare teori inte är befintlig. (Wallén, 1996 s.90) Med tanke på vår involvering 
i e-Me projektet har vi samlat information under projektets gång men även under 
uppsatsskrivandet. Vi ska skapa teori från insamlad teori men ämnar också 
använda teorin för att se på hur den använts i projektet, därför är vi varken 
induktiva eller deduktiva. Mer om vår involvering finns att tillgå i avsnitt 2.6.1 
”Författarnas delaktighet i e-Me projektet”. 

2.5 Forskningsansats 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier; kvantitativ och kvalitativ. Den 
kvantitativa strategins huvudinriktning ser på vilken roll teorin har i relation till 
forskningen och är oftast deduktiv medan den kvalitativa metoden oftast är 
induktiv (Bryman, 2006 s.34). Den kvantitativa strategin bygger således på att 
generera teori från praktiken. Studierna ska vara mätbara och att 
undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Oftast används enkäter och 
den ontologiska inriktningen är objektivism. Den kvalitativa strategin är inte 
mätbar på samma sätt som den kvantitativa eftersom den grundas mer på 
tolkningar av teori jämfört med konkret data. Varje fenomen anses bestå av en 
unik kombination av egenskaper som då inte är mätbara. Då ett tolkande synsätt 
används blir den ontologiska inriktningen konstruktionism (Bryman, 2006 s.34). 
 
Eftersom vi vill producera en sammanfattning av de roller och arbetssätt som 
finns inom co-design så passar inte enkäter in i informationsinsamlingen. Därför 
blev det logiska valet att använda intervjuer och samla information genom andra 
producerade verk. I den studerade teorin har vi funnit att det finns text skrivet 
om de olika delarna inom co-design men vi har inte funnit någon solid 
sammanfattning över co-design som helhet. Vi har inte funnit någon ”manual” 
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om hur ett projekt kan genomföras med hjälp av co-design. Vi har därför 
intervjuat forskare som använt sig av co-design i olika projekt.  
 
Alternativet mellan en kvantitativ eller kvalitativ studie var för oss ett lätt val. Vi 
var intresserade av personliga åsikter hos respondenterna och det var mer 
intressant att kunna diskutera med respondenterna jämfört med att använda oss 
av en enkät, som inte har den möjligheten; därav valet av kvalitativ studie. Med 
en kvantitativ studie hade vi möjligtvis kunnat framställa statistik, men inte fått 
fram den kunskap som vi skapat med vår kvalitativa inriktning. Med våra 
intervjuer har vi genererat kunskap om de brister och fördelar som finns inom 
co-design som våra respondenter har berättat om.  

2.6 Empiriska överväganden 
Mycket av den data vi har samlat in om fallstudieobjektet har vi genererat via 
intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Vi har läst om olika metoder för att 
utforma våra intervjuer på ett så bra sätt som möjligt för att kunna få ut så 
mycket och bra information som möjligt. Med hjälp av Lundahl och Skärvad 
(1999) kom vi fram till att en semistrukturerad och fri intervjumetod passade oss 
bäst. Vi ville kunna föra en mer naturlig dialog och vinkla om frågor, om så 
behövs, för att få konkreta svar, vilket var orsaken till att vi valt denna form av 
intervju. För att klara av en öppen intervju krävdes det att vi var pålästa och 
kunniga inom området vilket vi gjorde genom att studera teorier kring co-design 
samt genom att vi tog del av information från e-Me projektet innan intervjuerna.  
 
Genom litteraturinsamlingen har vi successivt lärs oss mer om co-design och har 
därför kunnat utveckla intervjufrågor med bättre fokus. Med den nya kunskapen 
har vi då förfinat intervjufrågorna och således kunnat utvinna mer information. 
Innan varje intervju såg vi över våra frågor och anpassade dem efter den person 
vi skulle intervjua för att kunna få så bra svar som möjligt. Intervjuerna ägde 
sedan rum i InnovationLabs mötesrum vid Högskolan i Borås. Vi spelade in 
intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem och på så sätt sammanställa 
informationen. Eftersom vi intervjuat personer som bor i andra delar av Sverige 
har vi valt att genomföra några intervjuer via telefon där vi har använt oss av en 
telefon med högtalarfunktion så att vi båda har kunnat vara delaktiga. Flertalet 
av intervjufrågorna var desamma men i några av intervjuerna användes även 
intressentspecifika frågor för att utvinna bättre och mer informationsrika svar. 
Respondenterna talade även om för oss om det var något som de ansåg att vi 
missförstått.  
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Eftersom vår fallstudie och informationen om den har inhämtats från intervjuer 
samt publicerade artiklar om projektet, så har vi valt att skriva vår empiri i en 
form där vi först berättar vad e-Me är och sedan en förklaring av de olika faserna 
inom projektet. Vi anser det vara mest rättvisande och bästa sättet att få en 
lättöverskådlig bild/förståelse för e-Me och flödet av händelser. Upplägget vi har 
använt är att skriva från den information som vi samlat ihop för att få en så 
precis förklaring som möjligt så att vi själva ska få en klar bild av informationen, 
men även för att de som läser ska få en så hel bild som möjligt. Stora delar av 
empirin är baserad på intervjuer och vi har haft det i åtanke då det blir en 
tolkning av våra intervjuer som vi förklarar i texten.   
 
Ett viktigt övervägande är att vi, Rasmus Smedberg och Madeleine Åkesson har 
varit involverade i e-Me projektet. Vår delaktighet finns närmare förklarad i 
avsnittet nedan i ”2.6.1 Författarnas delaktighet i e-Me projektet” 

2.6.1 Författarnas delaktighet i e-Me projektet 
Vi, författarna av denna uppsats, har båda varit delaktiga i e-Me projektet. På 
grund av det har vi en insikt i projektet som en utomstående person inte skulle 
kunna få på samma sätt. Vi är medvetna om dilemmat med att vår åsikt om 
projektet är färgad av vår involvering och att det kan påverka hur vi skriver; 
framförallt vår empiri, men även analys och slutsats. Då vi är medvetna om det 
här har vi genom uppsatsen försökt att vara så ärliga som möjligt. Resultatet av 
vår involvering blir att vi får en bättre helhetsbild av e-Me projektet, men 
dessvärre med en viss vinkling då vår åsikt är färgade av vår involvering. De 
frågor som ställs till respondenterna kommer självklart att bli påverkade då vi 
kan anpassa dem efter vem det är vi ämnar intervjua på ett annat sätt än någon 
utan tidigare involvering skulle kunna göra.  
 
Inom projektet har vi arbetat som studentkoordinatorer, Madeleine sedan augusti 
2006 och Rasmus sedan januari 2007. Vårt ansvar har även involverat en 
”helpdesk” dit användarna har kunnat vända sig till för support och allmänt 
diskutera e-Me. Som studentkoordinatorer har vi varit länken mellan 
projektgruppen och slutanvändarna/studenterna. Projektgruppen har således 
kunnat kommunicera sina åsikter och information genom oss som kunnat 
vidarebefordra informationen på ett mer informellt vis. Vi har även skött 
kontakten med studentambassadörer som haft ansvar för att fånga användarnas 
tankar och fånga upp det som ”sägs i korridoren” för att sedan föra vidare det till 
oss. Den här uppdelningen gjorde det möjligt för studenterna att naturligt kunna 
prata om e-Me:n med personer de kände, vilket ökade möjligheten för att få fram 
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vad studenterna verkligen tyckte. Utöver denna involvering var vi båda med som 
studenter i studentpanelen som deltog i de tre workshops som hölls i Borås 
under hösten 2005 till våren 2006.  

2.6.2 Respondenter 
Genom vår delaktighet i e-Me projektet har vi haft god tillgång till projektets 
olika intressenter (se figur 1 på nästkommande sida) och därav haft möjligheten 
att välja respondenter från olika intressentgrupper. Vi valde att intervjua 
merparten av projektgruppen, några studentambassadörer, pilotstudenter, en 
representant från en samarbetsorganisation samt programmerarna från 
InnovationLab. Respondenterna fick svara på frågor främst gällande e-Me 
projektet, men frågor fokuserade på co-design ingick också. Urvalet av 
respondenter baserades på delaktigheten i e-Me projektet och på tillhörigheten i 
de olika intressentgrupperna nedan. Eftersom vi hade som mål att sammanställa 
grunderna inom co-design samt hur det har fungerat i praktiken har vi valt 
respondenter som är beresta inom användningen och utvecklingen av 
tillvägagångssättet.  
 

 
Figur 1: Karta över intressenter till e-Me projektet 
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2.6.3 Intervjuade intressenter 
Intervjuerna har genomförts främst enskilt, men vi valde även att genomföra en 
av intervjuerna gruppvis för att få fram en diskussion som således skulle 
resultera i data relevant för vår empiri. Den intervju som genomfördes i grupp 
var intervjun med Charlotte Landestig och Louise Gustavsson. Som tidigare 
nämnts har vi valt olika intressenter till e-Me projektet för att få så många olika 
synvinklar på projektet som möjligt. Vi anser alla vara relevanta för vår empiri 
då de har haft väldigt olika roller genom projektet. 
 
Respondent Företag/Organisation Position Datum Utförande 
Mikael Lind e-Me projektet Projektledare 7/5 (ca 25 min) Telefon 
Olov Forsgren e-Me projektet Forskare 19/4 (ca 25 min) 

26/4 (ca 25 min) 
Möte 
Möte 

Lars Albinsson e-Me projektet Maestro/ Creative 
Director 

25/4 (ca 80 min) Telefon 

Sören Berglund Ladok/e-Me projektet Projektägare 25/4 (ca 25 min) Telefon 
Fredrik Nordin InnovationLab Föreståndare för 

InnovationLab 
3/5 (ca 45 min) Möte 

Anna Mordenfeld InnovationLab Ansvarig system-
utvecklare e-Me  

3/5 (ca 35 min) Möte 

Linus Andrén InnovationLab Systemutvecklare 8/5 (ca 30 min) Möte 
Marcus Mordenfeld InnovationLab Systemutvecklare 9/5 (ca 15 min) Möte 
Mikael Johansson Högskolan i Borås Pilotstudent 20/7 (ca 15 min) Telefon 
Linnea Dahlgren Högskolan i Borås Pilotstudent 10/6 (ca 20 min) Telefon 
Charlotte Landestig Högskolan i Borås Studentambassadör 21/5 (ca 30 min) Möte 
Louise Gustavsson Högskolan i Borås Studentambassadör 21/5 (ca 30 min) Möte 
Hanna Johansson Högskolan i Borås Studentambassadör 15/7 (ca 15 min) Telefon 
Gustaf Lindström TeliaSonera AB Kontaktperson e-Me 

projektet 
16/5 (ca 20 min) Telefon 

Tabell 1: Förteckning över respondenter 

Förutom de intervjuer vi gjort har vi även kontaktat några av representanterna 
vid andra tillfällen, oftast via e-mail, för att få ytterligare information. Vi har 
även konsulterat företrädarna för co-design vid ett antal tillfällen för att 
säkerställa att vi uppfattat informationen rätt. Vårt uppsatsskrivande kan till viss 
utsträckning ses som en co-design process; Vi har gjort arbetet, men haft stort 
inflytande i respondenternas upplevelser och kunskap. 
 
Genom att intervjua personer som Olov Forsgren, Lars Albinsson, Mikael Lind, 
Sören Berglund med flera så har vi kunnat ta del av deras tankar om vad co-
design är. Utifrån intervjuerna har vi sammanställt informationen för att kunna 
få fram en tidslinje som visar på utvecklingssättet och vad som egentligen 
kännetecknar co-design, det vill säga vad co-design står för och vad det är i 
praktiken. 
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På grund av tidsbrist samt svårigheter att få tag på personer har vi inte kunnat 
genomföra intervjuer med alla de intressenter vi önskat. Om tid och möjlighet 
funnits hade vi gärna intervjuat fler samarbetspartners samt finansiärer så som 
VINNOVA, Mecenat, Microsoft och rektorn vid Högskolan i Borås. Det hade 
även varit intressant att intervjua fler pilotstudenter. 

2.6.4 Övrigt empiriskt material 
Vår empiriska undersökning består av, som tidigare sagts, intervjuer och 
publicerade dokument för projektet samt arbetsmaterial som använts under 
projektet. För att få en överblick över det material vi använt i empirin listas 
nedan referensmaterialet.  
 
Författare Titel Datum Media 
Albinsson, L.  Using Cartoons to Engage 

Stakeholders in Innovation and Design 
of IT Artefacts 

2006 Forskningsartikel 

Albinsson, L., 
Forsgren, O. 

The Electronic Assistant e-Me – An 
Important Element in a Design 
Language for Co-Design 

2005 Forskningsartikel 

Albinsson, L., 
Forsgren O., Lind 
M. 

E-Me Stories and Scenarios – The 
Ideal Electronic Galaxy of the Student 

2006 Serietidning/bok 

Baas, D., Metro Lat student får egen sajt 2006-05-29 Internettidning 
Jansson, S. & 
Johansson, M. 

Från serier till framgång - Fungerar 
storyboards för att förmedla krav till 
systemutvecklaren, i ett 
utvecklingsprojekt? 

2007 Studentuppsats 

Jerräng, M., 
ComputerSweden 

Studenter får e-assistent 2007-01-10 Internettidning 

Lindell S., Lind 
M., Forsgren O.  

Students as e-Citizens - Deriving 
Future Needs of e-Services for 
Students 

2006 Forskningsartikel 

Ljungqvist, R., 
Borås Tidning 

e-Me studenternas nya hjälpreda 2007-01-22 Dagstidning 

Mattzon, P. Världsunik elektronisk assistent testas 
på Högskolan i Borås 

2006-12-15 Internetartikel 

Sandblom, T., 
Expressen 

Borås uppfinning håller ordning på 
studenter 

2007-01-09 Internettidning 

Sundeen, J., 
Högskolan i 
Borås,  

Världspremiär i Borås för elektronisk 
betjänt 

2007-01-22 Internet, 
Pressvisning 

Sundeen, J. 
 

120 Boråsstudenter först med att 
använda e-Me 

2007-01-22 Internetartikel 
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Sundeen, J.  
 

3000 studenter: Vi behöver e-Me! 2007-01-09 Internetartikel 

Sundeen, J.  
 

Halvtid för studentens bäste vän 2006-05-31 Internetartikel 

Yavari Molin, P., 
Göteborgs Posten,  

Premiär för e-betjänt 2007-01-22 Internettidning 

Wieselgren E., 
Göteborgs Posten 

En betjänt på nätet 2007-03-30 Internettidning 

    
Källa Titel Datum Media 
Albinsson, L. What if… There was an “electronic 

assistant”…. 
2006-04-24 PowerPoint 

Albinsson, L. e-mail 
Antal: ca 100 

2006-08 
till 
2007-08 

e-mail 

Berglund, S. e-mail 
Antal: ca 60 

2006-08 
till 
2007-08 

e-mail 

e-Me Community Metacommunity för e-Me piloten 2007-08-13 Internetbaserad 
community 

e-Me projektet E-student passport  2005-09-01 Projektbeskrivning 
e-Me projektet e-Me pilot projektbeskrivning 2006-11-30 Arbetsmaterial 
e-Me projektet Samskapande innovativ 

företagsutveckling: Företag, forskare 
och studenter i samverkan 

2006 Arbetsmaterial 

e-Me projektet Avslutsmiddag och prisutdelning 
Deltagare: Mikael Lind, Madeleine 
Åkesson, Rasmus Smedberg, Jonas 
Hedman, Gustaf Lindström 
(TeliaSonera), 10 studenter 

2007-05-29 Middag 

e-Me projektet e-Me projektmöte 
Frekventa deltagare: Mikael Lind, 
Madeleine Åkesson samt Fredrik 
Nordin 
Ca 35 stycken 

2006-08-25 
till  
2007-05-09 

Mötesprotokoll  

e-Me projektet Crescendo 1. Nyrelease kalender 
Deltagare: studenter, 2 deltagare från 
projektgruppen, 2 utvecklare från 
InnovationLab  

2007-03-06 Seminarie 

e-Me projektet Crescendo 2. Nyrelease offers 
Deltagande: 6 studenter, 3 deltagare 
från projektgruppen, ca 10 
representanter från 
partnerorganisationer  

2007-04-03 Seminarie 

e-Me projektet Projektredovisning hos Vinnova 
Deltagare: Lars Albinsson och 
Madeleine Åkesson samt ca 8 
deltagare från externt programråd på 

2007-02-14 Möte 
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Vinnova 
e-Me projektet Ambassadörsmöte 

Ca 7 stycken 
2006-12 till 
2007-05 

Möte 

e-Me projektet e.Me event 
Detlagande: 2 studenter, hela 
projektgruppen, press, 
företagsrepresentanter samt 
internationella intressenter

2006-05-29 Event 

e-Me projektet www.e-me.se 2007-08-13 Hemsida 
eStrategies – 
Central & Eastern 
Europe 

The world revolves around you 2006 Tidskrift 

Forsgren, O. e-mail konversationer 
Antal: ca 120 

2006-08  
till  
2007-08 

e-mail 

InnovationLab e-Me Pilot – Technical and functional 
proposal 

2006-10-17 Arbetsmaterial 

Kunskapskanalen Inslag om e-Me 2007-07-08 TV-inslag 
Lind, M. & 
Berglund, S 

The success of eGovernment research 
in Sweden: The implementation of e-
Me – an student e-passport in Sweden 

2007-03-07 PowerPoint 

Lind, M. & 
Berglund, S. 

E-student passport “e-Me” 2006-11-14 PowerPoint 

Lind, M. e-mail konversationer 
Antal: ca 600 

2006-08  
till  
2007-08 

e-mail 

MixMegapol e-Me intervju 
Deltagande: Mikael Lind och 
Madeleine Åkesson 

2007-01-22 Radiointervju 

Pilotstudenter och 
Student-
ambassadörer 

e-mail konversationer 
Antal: ca 100 

2006-08  
till  
2007-08 

e-mail 

TV4 Göteborg Inslag om e-Me 2007-02-23 TV-inslag 
VINNOVA  E-student passport 2007-05-14 Projektbeskrivning 

hos Vinnova 

Tabell 2: Empiriskt material 
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2.7 Analysmetod 
”Analysen av data handlar om att kategorisera de insamlade informationerna i 
syfte att beskriva vad det är man hittat” (Halvorsen, 1992 s.107). Halvorsen 
(1992 s.133). säger även att ”forskaren måste hela tiden under analysfasen 
kritiskt värdera den insamlade informationen. Det gäller både egen data 
(fältarbetesanteckningar), informantintervjuer och skriftligt material”  
 
Vi började med att studera befintlig teori kring co-design och skrev ner det som 
var relevant för vår undersökning. Utifrån teorin och den kunskap vi tidigare 
tillskansat oss i ämnet genom involvering i e-Me projektet utformade vi frågor 
till valda respondenter. Därefter tolkade vi svaren och gjorde en 
sammanställning av den information som vi fått fram genom de 15 intervjuer 
som vi gjort. Genomförda intervjuer transkriberades till cirka 20 sidor, vilket var 
tidsödande, men eftersom vi har valt en kvalitativ strategi var det relevant för att 
göra intervjuerna mer lättåtkomliga. Genom att dra paralleller mellan den text vi 
behandlat och våra intervjuer anser vi att vi har analyserat datan på ett 
vetenskapligt sätt. Utifrån det här ska vi jämföra den information som vi funnit 
om co-design med det som vi har funnit om e-Me för att slutligen komma fram 
till ett svar på våra problemformuleringar. 

2.8 Utvärderingsmetod 
Vi använder en utvärderingsmetod som är grundad på kriterier från Bryman 
(2006) och från vår institutions riktlinjer, de som presenteras på Institutionen för 
Data- och Affärsvetenskaps hemsida (2003). Enligt de här källorna finns det ett 
antal kriterier som kan användas vid utvärdering av både forskningsprocessen 
och resultatet. De olika kriterierna är: giltighet, kongruens, generaliserbarhet, 
relevans, kommunicerbarhet, kumulativitet och originalitet. 
 
Giltighet innebär att forskningen ska innehålla goda grunder både teoretiskt och 
empiriskt samt att de fungerar som bevis för slutsatserna. Kongruens betyder att 
de olika delarna i uppsatsen ska vara sammanlänkade och att det ska finnas en 
röd tråd som är lätt att följa. Generaliserbarhet ser till om resultatet är 
användbart även vid andra sammanhang eller om det enbart passar in i den 
gjorda studien. Relevans innebär att forskningen och dess resultat ska vara inom 
ämnesgränserna, i vårt fall informatik. Med relevans menas att resultatet som 
framställs ska granskas för att se hur relevant det är för området, om det stärker 
en tidigare teori eller som det är ett nytt kunskapsbidrag som skapats. 
Kommunicerbarhet behandlar om uppsatsen är skriven på ett lämpligt sätt för 
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målgruppen och om det är en bra struktur. Den tilltänkta läsaren ska kunna läsa 
uppsatsen och förstå de olika delarna, därför måste otydliga begrepp identifieras 
och förklaras på ett korrekt och lättåtkomligt sätt. Kumulativitet innebär att 
kopplingar ska göras till annan kunskap och att den egna undersökningen 
relateras till andras tidigare forskning och resultat. Slutligen ska uppsatsen 
utvärderas genom originalitet vilket betyder att ny kunskap ska skapas. Det är 
därför viktigt att visa på den nya kunskapen som skapats när resultatet och 
slutsatserna presenteras. (Institutionen för Data- och Affärsvetenskaps hemsida, 
2003) 

2.9 Presentationsmetod 
Goldkuhl (1998) skriver om vikten att presentera sina resultat på ett sätt som 
tilltalar målgruppen och att det ska visas på ett så rättvisande sätt som möjligt. 
Eftersom det är en uppsats på kandidatnivå finns det en viss struktur som ska 
användas och den har vi också följt. Vi presenterar vår uppsats enligt riktlinjerna 
från Institutionen för Data- och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås i både 
textuell och muntlig presentation. Slutsatserna och resultatet av uppsatsen 
presenteras i text, i modifierade modeller och modeller som vi skapat själva för 
att förtydliga och göra resultatet mer lättåtkomligt för läsaren.  
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3 Co-design 
Baserat på det material vi studerat har vi funnit att det finns en hel del skrivet 
om co-design, men inget verk sammanfattar tankesätt, projektroller samt de 
praktiska moment som är karaktäristiska för co-design. Vi ämnar därför 
sammanfatta det som vi anser vara co-design i teori och praktik, samt senare 
genom fallstudien visa på hur co-design använts i ett innovativt 
utvecklingsprojekt. Nedan i introduktionen har vi beskrivit grundtanken bakom 
co-design samt några av de företrädare som finns. Vidare beskriver vi de 
värderingar som finns inom co-design och hur arbetet kan utgå från dem. 

3.1 Introduktion till Co-design 
Inom systemutveckling har det skett en gradvis ökning avseende vikten av 
samskapande vid framtagning av nya informationssystem (IS). På 60- och 70-
talet låg designarbetet hos analytiker, men allt eftersom persondatorerna har fått 
en betydligt viktigare roll har användarcentrerad utveckling blivit allt vanligare 
(Albinsson & Forsgren, 2005a). I dagsläget råder det stor konkurrens på IT-
marknaden och det ställs allt högre krav på företagen att tillhandahålla den bästa 
servicen och ta fram den bästa slutprodukten. Ökade krav ger upphov till nya 
tillvägagångssätt inom systemutvecklingen, däribland co-design. 
 
Huvudidén inom co-design är att det finns en stark koppling mellan innovativa 
tjänster/produkter och det kunskapsbidrag som ges genom processen (Lind et al., 
2007). Co-design baseras på en tanke om att alla intressenter ska kunna vara 
med i processen för framtagande av en artefakt/applikation. Organisationer och 
företag försöker ständigt få grepp om situationer som reflekterar vad deras 
kunder vill ha för att se om behovet matchas mot den kompetens och de resurser 
som finns på företaget. Samtidigt försöker kunder/medborgare finna sina egna 
ideala situationer och vilka förfaranden som behövs för att ta sig dit. (Lindell et 
al., 2006 s.101) Genom att sammanföra alla intressenter i ett co-designprojekt 
kan de således komma fram till scenarier som passar alla parter. 
 
Enligt Forsgren (2005) kan C. West Churchman ses som den första co-
designern. Hans idé var att det finns en oändlighet av syner på verkligheten, en 
del överblickbara och andra detaljerade. Han sa dock att det inte var tillräckligt 
att se på världen på olika sätt, utan en kalibrering av urvalsinstrumentet bör tas i 
bruk för att bestämma vilken av situationerna som passar bäst för 
implementering. Churchman var dock kritiserad för brist i praktisk koppling till 
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teorierna. Forsgren deltog på ett seminarium i början av 80-talet och efter att 
Churchman pratat länge kring co-design och nödvändigt tankesätt frågade en i 
publiken:  
 

”Now you have been preaching for more than fifteen years about these 
ideas, can you mention any example of how these ideas have been used 
in practice, or is it, as many of us think – just empty talk?”.  
 
Churchmans svar på frågan var:  
 
”There are many examples, but the closest to you all is the American 
constitution. This is a really good example because it has been in use for 
a while and many of us would agree that it works.” (Forsgren, 2005 s.2)  

 
Vidare beskriver Forsgren (2005) hur salen tystnade. Alla insåg hur rätt 
Churchman hade. Dock noterade han sedan att frågan som åhöraren ställt var 
bra. Vid detta tillfälle hade inte många projekt utförts efter co-design, men å 
andra sidan så var detta väldigt tidigt i co-designs utveckling.  
 
Forsgren (2005) nämner dock att det sedan 80-talet genomförts en hel del 
projekt genom co-design. Pionjärer inom området är bland annat Ackoff (1981), 
Checkland (1988) samt Mitroff och Mason (1981). Antalet förespråkare för co-
design ökar ständigt inom forskningen och orsaken sammanfattas väl av 
filosofen von Wright: ”the analytic thinking of knowledge is dead in the 
philosophical convention; instead we can see growing co-evolutionary thinking 
approaches”. (Forsgren, 2005)  

3.2 Roller inom co-design 
Forsgren (2005) anser att Churchman har formulerat det bästa uttrycket för vad 
som beskriver en co-designer  
 

”When for the first time you can see the world from the view of someone 
else you have started to be a co-designer”.  
 

Forsgren har arbetat vidare inom området och beskriver vikten av interaktion 
med intressenter i bland annat Co-Design Metaphors and Scenarios (Albinsson 
& Forsgren, 2005a). Även vikten av ett tydligt språk nämns av de två 
förespråkarna för co-design. Nedan beskrivs de centrala värderingarna inom co-
design gällande vikten av användarinvolvering, styrning av designprocess via en 
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maestro samt hur kommunikation med intressenter bör ske för att nå det 
gemensamma målet genom designspråk och metaforer. 

3.2.1 Intressenter 
I co-designprocessen är intressenterna det viktigaste att ta hänsyn till. Albinsson 
och Forsgren (2004) kallar det för ”hjärtat av co-design”. Med intressenter 
menas inte bara slutanvändare utan alla inblandade, såsom företag, 
organisationer, medborgare, slutanvändare och utvecklare. Tillsammans med 
intressenterna anordnas exempelvis workshops för att ta fram 
användningssituationer där applikationen skulle vara till hjälp samt hur den ska 
tas fram för att passa alla givna intressenter. Även scenarier används här för att 
skapa situationer som kan bli förstådda av alla inblandade. Här kan en koppling 
göras till designspråket, som finns närmare beskrivet i kapitel 3.3.1, som måste 
fungera för att skapa total förståelse för alla intressenter. (Albinsson & Forsgren, 
2004) 
 
Då arbete sker med många olika intressenter är meningsskiljaktigheter en 
självklarhet. Inom co-design är det därför viktigt att samla allas tankar och 
åsikter och sedan vid behov göra ett urval där de mest relevanta åsikterna förs 
vidare till de scenarier som skrivs för att beskriva hur applikationen ska fungera 
i intressenternas verklighet (ibid.).  

3.2.2 Maestro 
Enligt Forsgren3 är det i co-designprojekt viktigt att ha någon som leder arbetet 
och tar avgörande beslut. Om alla intressenter skulle få sin vilja igenom hade 
projektet med största sannolikhet aldrig tagit slut och ingen hade blivit helt nöjd. 
Som tidigare nämnt bedrivs inte co-designprojekt enligt klassiska 
projektstandarder. Albinsson4 menar att det i kreativa innovationsprojekt är 
ytterst viktigt att ha en person som är specifikt ansvarig för designprocessen och 
som övervakar bevarandet av grundidén under utvecklingen. Den här personen 
kallas maestro. Begreppet är dock enligt Albinsson inte allmänt känt, så i många 
projekt ändras benämningen till något som intressenterna kan relatera till, 
exempelvis creative director. Maestron är i grunden inte en projektledare. En 
projektledare är normalt sett den person som tar de slutgiltiga besluten i ett 
projekt, men även den som förmedlar projektgruppens vilja vidare till de andra 
som är involverade i det. 

                                                      
3 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
4 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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I sitt arbete ska maestron bevaka utvecklingen och se till att resten av 
projektgruppen och intressenterna inte tar beslut om strider mot grundidén. Det 
ligger även i maestrons ansvar att få de olika intressenterna att prata med 
varandra, bland annat genom workshops. Det är även viktigt för maestron att 
tillsammans med projektgruppen hitta en metafor som bäst beskriver den 
innovativa idén.  
 
En annan person som pratar om maestron är Hargrove (1997). I Mastering the 
Art of Creative Collaboration skriver han om att det sker ett skifte inom 
ledarskapsrollen till att bli en organiserande maestro. Han menar med det här att 
människan ska se sig själv som någon som kan samla ihop en enastående 
kombination av människor; en samling människor som tillsammans kan skapa 
något värdefullt, istället för att enbart se sig själv som en manager, chef, 
direktör, medarbetare eller administratör som bara vill klättra på karriärstrappan. 
Enligt Hargrove bör människor föreställa sig själva som en ”team player”; en 
stöttande kollega som är nyfiken på vad andra har för åsikter, istället för att se 
sig som en individuell aktör. Människan ska inte visa sig som någon som är 
väldigt säker på sig själv och sina idéer och tenderar att ta sig friheten att veta 
hur andra ser och reagerar på världen.  
 
Att vara en samarbetande/samskapande person är att se sig som en del av ett 
levande nätverk där något skapas tillsammans med andra. Karaktäristiskt för en 
maestro är att det är en person som verkligen är närvarande och som lyssnar på 
andra med stort intresse. De visar sig vara organiserande maestros genom att 
samla personer med skiljaktiga meningar och bakgrund med målet att se 
möjligheter, lösa problem eller skapa värde. En maestro ska vara ”chief 
negotiator”. (Hargrove, 1997) 
 
Hargrove (1997) har formulerat ett antal påståenden som styrker tanken om att 
vara en maestro: 
 

“Being an expert in your field may lead you to develop a know-it-all 
attitude that prevents you from thinking or working with others. 

 
Reaching a level of authority may allow you to make arbitrary decisions 
but does not guarantee that these decisions will be implemented. 
 
Pursuing you own agenda can often result in your overlooking the big 
picture and leave you sorry in the end. 
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Using force of argument or pressure to get others to accept your views 
often makes capturing the collective intelligence of the group 
impossible.” 

 
Baserat på ovanstående påståenden kan vi alltså urskilja vikten av att maestron 
är professionell nog för att kunna uppmärksamma andras idéer och att kunna 
kommunicera på ett sätt så att alla förstår. Vidare kommer vi att behandla 
designspråk och hur den kommunikationen sker på bästa sätt. 

3.3 Arbetssätt inom co-design 
Kopplat till filosofin för co-design menar Forsgren5 att det finns en arsenal av 
verktyg som kan användas som hjälpmedel för att utföra ett projekt genom co-
design. Då filosofin menar att intressenter och slutanvändare ska vara 
involverade under hela projektet kan olika arbetssätt användas, som här är 
representerade genom två uttrycksformer (designspråk och metaforer) samt 
några praktiska moment (workshops, scenarier, och storyboards). Användning 
av verktygen gör det möjligt att få fram den verklighet som är ”idealscenariet” 
för användarna av applikationen/artefakten. Resultatet av de här momenten blir 
illustrationer i form av scenarier och/eller storyboards som enligt Albinsson & 
Forsgren (2005a) ska vara så pass lättförståeliga att alla ska kunna förstå dem.  

3.3.1 Designspråk 
Enligt Lars Albinsson6 är det i designprocesser ytterst viktigt att förmedla 
designen på ett sådant sätt att alla intressenter förstår vad som menas. 
Benämningen för det här är att varje enskild designprocess har ett ”designspråk”. 
Designspråk finns överallt i vårt vardagliga liv men är något som de flesta inte 
tänker på. Exempelvis så används ritningar av arkitekter som ett slags språk för 
att förmedla en tanke, en design, för hur en byggnad ska se ut, och storyboards 
av filmskapare för att överskådligt designa filmens händelseförlopp. Inom 
systemutveckling används bland annat datamodeller såsom UML-diagram för att 
visa på vilka funktioner som det framtida systemet ska innehålla.  
 
Inom co-design uppmanas de olika intressenterna att aktivt delta i 
designprocessen och för att det ska fungera smärtfritt krävs ett gemensamt språk 
för att alla deltagare ska kunna diskutera, presentera och tänka på samma sätt. 

                                                      
5 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
6 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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Det är därför viktigt att designspråket inom co-design inte fordrar träning eller 
utbildning. Grundförutsättningarna för intressenterna ska vara så få som möjligt. 
Två element som vanligtvis används inom co-design för att skapa förståelse hos 
alla, samt inleda till diskussion, är metaforer och scenarier. (Albinsson & 
Forsgren, 2005a) 
 
Nedan visas en bild som beskriver hur projekt kan urarta om kommunikationen 
mellan beställare/intressent och utvecklare inte fungerar. Det här är ytterligare 
ett exempel på varför ett tydligt designspråk är viktigt i alla projekt. 

 
Figur 2: Hur ska beställare få vad de vill ha, till rätt pris på rätt tid? (The Project 
Cartoon.com) 

Bilden ovan (figur 2) illustrerar varför många projekt fallerar på grund av bland 
annat bristande kommunikation mellan uppdragsgivare och projektledare samt 
inom projektgruppen. Den beskriver även hur andra essentiella delar av projektet 
hanteras. Exempelvis är det viktigt att dokumentera allt som händer under 
projektet, speciellt händelser och beslut som ligger till grund för den fortsatta 
utvecklingen. Vidare är specifikation över det ekonomiska en av de mest vitala 
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delarna i alla projekt. Det är viktigt att ha uppsatta ramar för vad som ska 
utvecklas och hur mycket det kommer att kosta uppdragsgivaren. 
 
Baserat på den bristande kommunikationen vi identifierat ovan är det viktigt att 
hitta ett sätt att kommunicera uppdraget så att alla parter uppfattar det på samma 
sätt. Det här kan kopplas till det som vi tidigare beskrivit som designspråk. Vi 
kan även göra kopplingar till det som kommer härnäst, det vill säga användning 
av metaforer för att förmedla vad som ska tas fram i projektet. 

3.3.2 Metaforer 
”Vi brukar betrakta ’metafor’ som något vi bara tar till för att förgylla våra 
samtal, men dess betydelse går betydligt djupare. Användningen av metaforer 
innebär ett sätt att tänka och ett sätt att uppfatta människor som genomsyrar 
hela vår världsbild och livssyn.” Så skriver Gareth Morgan (1999) i inledningen 
till sin bok Organisationsmetaforer. Vidare förklarar han med exemplet 
”mannen är ett lejon” effekten metaforer har på förståelse när någonting nytt vill 
uppnås.  
 

”Vi använder oss av metaforer närhelst vi försöker förstå en viss 
erfarenhet i termer av en annan erfarenhet.” (Morgan, 1999) 

 
Morgan beskriver sedan hur metaforer kan göra att människor fastnar i 
likheterna men bortser från skillnaderna. Med ”mannen som lejon” ses mannen 
som stark, modig och rovlysten och bortser från skillnaderna, som det faktum att 
lejon har päls, svans och fyra ben. För att beskriva det nya ”fenomenet” är det 
därför viktigt att tydligt beskriva vilka likheter som fokuserats på i metaforen när 
den används. (Morgan, 1999) 
 
När någonting nytt skapas krävs ofta metaforer för att kunna förklara exakt vad 
det är som ämnas skapas. Albinsson och Forsgren (2005a) använder i sin studie 
exempel från Avanti projektet. I det här projektet skulle äldre personer 
introduceras till datorer och de tjänster som olika myndigheter skulle kunna 
erbjuda, samt även visa hur de äldre skulle kunna kommunicera med omvärlden 
via en applikation i datorn. I början av projektet tillfrågades de äldre vilken sorts 
datorsupport de skulle vilja ha. Tillbaka fick projektgruppen en frågande min 
samt svaret ”vi är för gamla för det här”. När sedan projektgruppen började prata 
om applikationen som en assistent kunde de äldre lättare relatera, då de många 
gånger interagerat med olika assistenter. Detta visar alltså att även intressenter 
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som inte är insatta i ämnet kan förstå sammanhanget genom metaforer. 
(Albinsson & Forsgren, 2005a) 
 
Ovan har vi redogjort för olika värderingar inom co-design och saker som bör 
tänkas på då ett projekt ska genomföras genom co-design. Nedan kommer vi nu 
att beskriva de praktiska moment som kan användas genom projektet kopplat till 
sättet att tänka som en co-designer. 

3.3.3 Workshops 
Workshops är ett av de praktiska momenten inom co-design. Innan en workshop 
kan genomföras så finns det förberedelser som måste göras. Till exempel måste 
projektgruppen ta fram egna frågor samt göra andra förberedelser för att kunna 
svara på andras eventuella frågor och kunna guida deltagarna. Vid en workshop 
sitter användarna och diskuterar i mindre grupper vilka användningssituationer 
som är relevanta samt vilka funktioner som de anser att applikationen/artefakten 
ska innehålla samt i vilka lägen som de olika delarna behövs. Genom att sitta i 
mindre grupper och diskutera kan allas åsikter komma fram för att sedan 
gemensamt sammanställa en helhetsbild av alla delar som användarna anser vara 
de viktiga delarna i applikationen och vad som faktiskt önskas. Självklart är det 
lätt att delar och idéer som inte kommer att gå vidare och därmed finnas med i 
den slutgiltiga produkten dyker upp, men de är ändå bra att ta upp då de kan leda 
till nya idéer. I workshops är det viktigt att ta tillvara på alla åsikter och sedan 
bestämma vilka som är relevanta för slutprodukten. (Westerlund, 2007) 
 
Inom området finns det forskare, exempelvis Westerlund (2007), som skrivit om 
workshops. Hans workshops kan anpassas till co-design då han har samma tanke 
om att låta användarna involveras och att de får uttrycka sig fritt. Utifrån 
Westerlunds arbete ser vi att standarden innebär användande av flera workshops 
för att få en mer rättvisande bild av användarsituationerna. Vidare ser vi att de 
olika workshopmomenten bör ha olika upplägg. Under den första workshopen 
får användarna tala om hur deras situation ser ut och vad som skulle underlätta 
deras arbete i form av olika funktioner i applikationen. Ur det här skapas en lång 
lista på olika delar och moment som hade varit bra att implementera. Dock 
behöver inte alla vara idéer som senare realiseras, men de kan skapa en 
diskussion som kan resultera i nya idéer och/eller funktioner.  
 
Den andra workshopen går ut på att presentera hur den nya 
applikationen/artefakten skulle kunna hjälpa användaren. Under den andra 
workshopen börjar scenarios att skissas på för att få en visuell bild av 
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användarsituationer. Mängden workshops varierar från projekt till projekt, men 
det är relevant att utföra ett antal, då det är ett effektivt sätt att får in den mängd 
data som behövs för att kunna genomföra utvecklingen. (Albinsson, 2006)  
 
Enligt Albinsson7 finns det en mängd olika workshoptekniker runt om i världen. 
Framförallt är metoden känd i västvärlden och det är allmänt känt att deltagarna 
under mötena får leva ut och framföra sina idéer oavsett vilken status de har. Det 
är dock viktigt att för den aktuella situationen hitta den metod som fungerar bäst 
för att få fram de idéer som är relevanta för den fortsatta utvecklingen. 
Baserat på de workshops som genomförts sammanställs intrycken i text, 
exempelvis scenarier, som vi härnäst beskriver som ett verktyg för att förmedla 
exempelvis hur ett system ska fungera i framtiden.  

3.3.4 Scenarier 
I Från serier till framgång beskriver Jansson och Johansson (2007) scenarier 
som en teknik för att beskriva krav. Genom att beskriva kraven i textform är de 
tillgängliga och förståeliga för alla parter och ger en inblick i slutproduktens 
utformande och användning. Scenarier är en flexibel teknik som bland annat 
tillåter olika nivåer av detaljrikedom beroende på omfattning och tidpunkt i 
projektet.  
 
Två aktuella huvudpersoner inom co-design, Albinsson och Forsgren (2005a), 
beskriver co-design scenarier som historier om användning av specifika 
artefakter eller applikationer vid ett specifikt tillfälle. Scenarierna ser till det 
artificiella systemet, alltså både artefakten och människorna/verksamheten. 
Eftersom co-design och scenarier kan användas i både systemutveckling och 
utveckling av produkter så behöver artefakten inte alltid vara ett system utan den 
kan även vara en produkt. Ett scenario förklarar hur samspelet mellan användare 
och applikation sker och skapar därför en verklighetsbaserad förutsättning för 
systemet. Scenarierna ska således inkludera interaktioner, service och anställda 
som är en del av organisationens respons. Genom att utforma scenarier kan allas 
perspektiv på situationen komma med. Oftast bör påhittade personer (personas) 
användas i scenarierna då det därigenom blir mer lättförståeligt och fler kan 
känna igen sig i scenarierna. Att skriva med utgångspunkt i olika personas ger 
möjligheten att beskriva hur olika intressenter är relaterade till slutprodukten och 
därigenom kan en övergripande bild skapas. Friheten med att använda sig av 
scenarier är att det skapar en samling av moment som användarna vill kunna få 

                                                      
7 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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ut av systemet, men inte behöver skapa en exakt modell av hur systemet ska se 
ut. Eftersom fokus inte läggs på hur det ska se ut, kan bilder lättare fås fram som 
förmedlar känslan av att använda varan och hur det i nuläget är ett tomrum som 
den slutgiltiga produkten ska fylla. (Albinsson & Forsgren, 2005a) De scenarier 
som skapas behöver inte vara sammankopplade utan kan vara lösa delar som 
senare pusslas ihop då exempelvis storyboards skapas.  
 
Albinsson8 menar att scenarier och metaforer båda är stora delar av 
designspråket och för att ytterligare utrycka vad det är som skapas används inom 
co-designprojekt yttrycksformer så som storyboards, film, framtagning av 
prototyp som sedan får testas av slutanvändare etcetera. Härnäst kommer vi 
beskriva yttrycksformen storyboards närmare för att se hur de kan användas för 
att förmedla en känsla av framtiden.  

3.3.5 Storyboards  
Storyboards beskrivs av Löwgren och Stolterman (2004) som en kombination av 
scenarier och gränssnittskisser där en serie som beskriver användningen av den 
färdiga applikationen ritas upp. Fördelen med att använda sig av storyboards är 
att de är lätta att sätta sig in i för i princip vem som helst och de uttrycker ett 
flöde där det är lätt att förstå vilken betydelse som den slutgiltiga produkten ska 
ha. Enligt Albinsson (2006) är det positivt att använda sig av storyboards jämfört 
med ett dokument som beskriver systemet då det blir mer överskådligt och 
skapar även större intresse. De här kan även användas för att kommunicera 
visionen med alla intressenter, då storyborden bör vara lättförståeliga och 
verklighetstrogna. 
 
Albinsson (2006) tar upp fyra spännande delar som han anser hör ihop med 
användandet av scenarier och storyboards. De fyra är: Kontexten som IT-
artefakten kommer att användas i, interaktionen mellan användare och 
instrument som inte är delar av själva produkten, interaktionen med multipla 
organisationer och förvaltningar samt slutligen hur scenarierna illustrerar 
svårigheten att implementera alla delar i en helhet. Det som Albinsson menar är 
att genom att visualisera applikationens användningsområde och interaktion med 
användarna skapas en klarare bild av helheten. Eftersom bilder används kan 
även saker målas som i framtiden önskas ses som en funktion i applikationer och 
således skapa ett forum där framtida möjligheter kan diskuteras. Självklart är 
storyboards ett bra sätt att sälja in idén till andra och en bra metod för att 

                                                      
8 Lars Albinsson, e-mail 14 maj, 2007 
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involvera fler intressenter, men framförallt är det ett bra sätt att framställa 
styrkor och svagheter i en form som alla kan ta del av och förstå.  
 
Exempel på en storyboard kan vara en serie teckningar som visar ett flöde i en 
kommande film (se figur 3), men kan också vara jämförelser mellan foton tagna 
i verkligheten och teckningar som beskriver hur en plats kommer att se ut efter 
en ombyggnation (jämför figur 4 och figur 5). Vid utveckling av IT-system kan 
storyboards se ut på olika sätt. Inom utvecklingsprojekt där alla i gruppen är 
insatta i systemutveckling kan exempelvis UML-diagram användas som 
specifikation. Inom co-design är det viktigt att alla kan förstå vad som ska 
förmedlas och då kan det vara lämpligt att använda sig av serier. Vilket sätt som 
i slutändan väljs hänger mycket på vilka som är intressenterna och hur insatta de 
är i utvecklingen. 
 

 
Figur 3: Exempel på storyboard (Silvertonfilms, 2007-05-02) 
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Figur 4: Malmö central innan ombyggnation för Citytunneln, taget: 2004-03 
(Citytunnelprojektet9) 

 
Figur 5: Skiss över Malmö central i framtiden då Citytunneln är färdig 
(Citytunnelprojektet10) 

                                                      
9 Per Åkesson, e-mail den 2 maj 2007 
10 (ibid.) 
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3.4 Källkritik 
Inom alla delavsnitt i det här kapitlet ser vi återkommande källor så som Olov 
Forsgren, Lars Albinsson samt Mikael Lind. De här tre personerna är de främsta 
förespråkarna för co-design i Sverige och de implementerar tillvägagångssättet i 
merparten av de projekt de deltar i. Huvuddelen av de källor vi använt är 
projektdokument från olika projekt samt forskningsrapporter. Det är alltså främst 
genom material från de här företrädarna som vi har kunnat göra 
sammanställningen av co-designs olika moment. Vi har dock försökt styrka de 
olika delmomenten genom att hitta andra källor som behandlar dem.  
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4 e-Me Projektet  
I följande kapitel ämnar vi skriva om vårt fallstudieobjekt e-Me, från 
originaltanke, till projektstart och vidare till pilotprojektet. Vår berättelse 
kommer att ta slut vid pilotprojektets slut i maj 2007, med en liten skrivelse 
kring framtidsvisionerna för den elektroniska assistenten. Men först ska vi ge en 
snabb inblick i projektet och vad e-Me är. 

4.1 Introduktion till e-Me 
Vad är e-Me? Det är en fråga som många ställer sig när de hör namnet eller då 
de ser den blå gubben för första gången (se figur 8). e-Me är en elektronisk 
assistent som ska förenkla det administrativa och elektroniska livet för 

studenter/medborgaren11. Idag tvingas studenter som 
läser högre utbildning använda flertalet e-tjänster 
under studietiden, både lokala och nationella. Det kan 
vara allt ifrån lokala e-mail klienter, läroplattformar, 
schemasajter, till kommunikation med CSN eller 
företag som erbjuder studentrabatter. Användningen 
av multipla e-tjänster tvingar även studenter att 
komma ihåg olika inloggningsuppgifter.  

Figur 6: e-Me (e-Me projektet) 

e-Me fungerar som en personlig assistent som hjälper ”sin ägare” med det 
administrativa och elektroniska livet. Beroende på användarens inställningar 
arbetar e-Me:n med olika uppgifter, vilket underlättar för användaren. Det ska 
vara lätt och smidigt att använda, men under ytan ska det finnas fullt med 
funktioner som arbetar och kommunicerar med alla de tjänster som e-Me:n är 
kopplad till.  
 
Projektet började under 2004 med ansökan om forskningsmedel. Efter 
klartecken från finansiärer, under sommaren 2005, påbörjades forskningsarbetet 
kring den elektroniska assistenten. Studenter och samarbetspartners engagerades 
i workshops för att leda projektet i ”rätt” riktning. Hösten 2006 bestämdes att ett 
pilotprojekt skulle genomföras, så efter design, utveckling och testing lanserades 
i januari 2007 e-Me till studenter vid Högskolan i Borås. Forskningsperiodens 
slut var den 30 juni 2007, och nu väntar alla med spänning på vad som ska 
hända härnäst. 
                                                      
11 Mikael Lind, telefonintervju den 7 maj 2007 
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För att förstå hur det hela började, från idé till genomförande av pilotprojekt, 
kommer vi genom detta kapitel utförligt beskriva de olika faserna i projektet, för 
att sedan sammanfatta projektet samt ge en tidslinje för projektet.  

4.2 Start av någonting nytt 
I början av 80-talet började Lars Albinsson12 och Olov Forsgren13 på varsitt håll 
tänka på hur det skulle vara att ha en elektronisk assistent. Mer specifikt började 
de tänka på hur datorer fungerar när de gör saker på egen hand – autonoma 
utföranden. Hur detta skulle realiseras visste dock ingen av dem vid detta 
tillfälle. 
 
Arbetet med e-Me började under 2004 då Olov Forsgren och Lars Albinsson var 
inblandade i Avanti projektet (Albinsson & Forsgren 2004). Vid slutet av Avanti 
projektet involverades också Sören Berglund14 från Ladokenheten i Umeå i detta 
projekt. Detta skedde i samband med att Olov, tillsammans med Sören, 
involverades i en internationell ”tänkargrupp” kring framtidens IT-lösningar. 
©Intel Corporation, som då var inblandade, ville arbeta fram framtida mobila 
tjänster kopplade till studenter. Då de här workshopparna genomfördes var 
deltagarna främst män över 40, ”kostymnissar”, och till slut insåg Intel att det 
inte var tillräckligt. Lars15 menade att ”stupid white men” inte kan sitta och 
fundera ut hur studenters liv fungerar och vilka tjänster de skulle vilja ha. 
Intressenter, framförallt slutanvändare, måste involveras i processen och få 
möjlighet att influera arbetet mot slutprodukten.  
 
En idé som Olov16 hade haft sedan många år tillbaka kom tillbaka i samband 
med sammanträdena, någonting som han kallar för ”noble mode”. Det här 
innebär att skapa en applikation som är enkel och stilren på ytan men besitter 
mycket kraft under ytan. Med detta menas exempelvis att användaren ska kunna 
välja om den vill ha kontakt med sitt elektroniska liv eller inte. Ett exempel på 
noble mode är exempelvis att schemat till en kurs automatiskt läggs till i 
studentens personliga kalender då den registreras på en kurs. 
 

                                                      
12 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
13 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
14 Sören Berglund, telefonintervju den 25 april 2007 
15 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
16 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
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I samband med arbetet kring framtidens IT-tjänster utlyste Vinnova (Verket för 
innovationssystem) den 1 september 2004 att de var intresserade av innovativa 
IT-projekt17. I utlysningen står det: 
  

”Utlysningen ska stödja utveckling av nya innovativa och 
gränsöverskridande, generiska, offentliga e-tjänster. Tjänste-
utvecklingen ska utgå från tydliga användarbehov och efterfrågan samt 
kunna påvisa mätbara effekter. Tjänsterna ska vara sådana att de är av 
intresse även för annan offentlig verksamhet antingen genom att de ska 
lämpa sig för samverkan mellan olika myndigheter eller genom att de, 
efter smärre anpassning, kan användas av andra”. (VINNOVA, 2004-
09) 

 
Strax därefter skapades en projektgrupp, innehållande Sören Berglund 
(projektägare), Lars Albinsson, Olov Forsgren (forskningsansvarig), Svein-Arne 
Östervik (projektledare) samt Oscar Laurin. Sista ansökningsdatum var den 27 
oktober 2004 och till dess hade projektgruppen genomfört ett antal workshops 
att basera ansökan på, innehållande idéerna kring den elektroniska assistenten. 
Av de totalt 150 projekten som ansökte var det endast 20 projekt som fick medel 
i form av 200 000 kronor för att ta fram en ansökan för ytterligare 
forskningsmedel. Denna ansökan skulle senast vara inne senast 1 maj, 2005. 
Under våren 2005 togs en ansökan fram där projektet sökte fyra miljoner för 
forskning och framtagning av en prototyp för den elektroniska assistenten e-Me. 
Denna ansökan byggde på de grundidéer som fanns i projektgruppen samt på 
studentworkshops som genomfördes för att se hur studenter tänker.  
 
De sex projekt som till slut förvärvde ytterligare forskningsmedel kallades på 
Vinnova för innovativ utveckling av ”gränsöverskridande offentliga e-tjänster” 
(GRO). Den 30 maj 2005 fick projektgruppen slutligen beskedet – tre miljoner 
för forskning kring en e-Me för studenter, som skulle motfinansieras av 
partnerorganisationer. Den utsatta projektperioden för e-Me projektet var 2005-
07-01 till 2007-06-30. Vid detta tillfälle blev Håkan Ozan projektledare och 
Mikael Lind biträdande projektledare samt PR-ansvarig. Efter beskedet om 
givna forskningsmedel omvärderades projektbeskrivningen (e-Me projektet, 
2005-09-01) för att passa den givna summan på tre miljoner18, där bland annat 
pilotprojektet togs bort. 

                                                      
17 Sören Berglund, telefonintervju den 25 april 2007 
18 Mikael Lind, telefonintervju den 7 maj 2007 
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I inledningen på projektbeskrivningen (2005-04-18) står det: 
 

Utveckling av e-tjänster sker nu i en allt snabbare 
takt vilket är bra. Från den enskilde medborgarens 
synpunkt ökar dock behovet att kunna sovra i ett allt 
större utbud av tjänster. Även mängden seriösa 
tjänsteerbjudanden kan snabbt närma sig en 
omfattning som vi nu beskriver i termer av spam. Till 
denna flod av erbjudanden kommer även information, 
krav eller förfrågningar från myndigheter och 
offentliga organisationer som man som medborgare 
är mer eller mindre skyldig att känna till eller 
besvara. 

 

Figur 7: Studenten och hans e-Me (e-Me projektet) 

 
Detta projekt, som bygger på en tidig och omfattande forskning kring utveckling 
av e-tjänster, vill utveckla prototyper av nästa generations gränsöverskridande 
e-tjänst.  
 
Här skall medborgaren erbjudas sin egen ”elektroniska representant” en så 
kallad ”e-Me”. Denna e-Me tar emot, sorterar och hanterar erbjudanden, 
frågor, information etc. allt efter medborgarens preferenser. e-Me blir alltså 
som en sorts brevlåda med en assistent. 
 
Perspektivet är således i huvudsak det omvända mot det perspektiv där 
medborgaren söker efter tjänster som passar dennes problem eller livssituation. 
 
En sådan e-Me tjänst interagerar med såväl offentliga som privata, lokala och 
nationella serviceproducenter – på medborgarens villkor, därmed skapas en 
effektiv infrastruktur för konsumtion av elektroniska tjänster. 

4.2.1 Visionen för e-Me 
Kopplat till projektbeskrivningen har projektgruppen formulerat en vision som 
är uppdelad i tre delar:  
 

- Om myndigheter och organisationer vill få elektronisk kontakt med 
studenten måste de anpassa sig efter hans/hennes preferenser. 
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- Studenten kommer att kunna vinna tid och vara mer effektiv i sitt 
administrativa liv. 

- Organisationer kommer att vinna på att ha fördefinierade sätt att 
kontakta studenter.  

 
I olika projektdokument och vid presentationer av projektet används följande 
bild (figur 10), tillsammans med ovanstående påståenden, för att illustrera den 
vision som finns för assistenten. Med denna bild menas att det finns en mängd 
organisationer och myndigheter som vill ha kontakt med studenter, men genom 
att studenten har en e-Me så ska interaktion med det elektroniska livet göras på 
studentens premisser. Budskapet kan även kopplas ihop med bilden till det som 
Olov Forsgren beskriver som noble mode – det vill säga att det ligger en 
enkelhet på ytan som studenten kommer i kontakt med, men under ytan ligger 
stor komplexitet och kopplingar till många olika tjänsteleverantörer.  

 
Figur 8: Vision för e-Me (Lind & Berglund., 2006-11-14) 

4.3 Faser i projektet 
Efter den bestämda projekttiden sattes planeringen för arbetet upp i ett antal 
faser19, där fokus låg på olika saker och olika personer fick olika roller, 1) 
Involvering av Intressenter, 2) Verifiering av scenarier och idé, 3) Design, 
utveckling och testing, samt 4) Go Live - Integrerad vidareutveckling, 
användning och utvärdering. De olika faserna kommer i mer detaljerad form 
beskrivas under fortsättningen av detta kapitel.  

4.3.1 Involvering av Intressenter 
Under projektets början identifierade projektgruppen fyra olika grupper av 
intressenter; studenter, universitet, företag och myndigheter. Studenterna sågs 
som den viktigaste målgruppen i form av användning, men även som den 
                                                      
19 Mikael Lind, e-mail den 7 juli 2007 
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svåraste målgruppen då där är en stor skillnad i attityd hos olika studenter 
gällande användning av nya e-tjänster, integritet och säkerhet. Universiteten såg 
projektet som en viktig del i att utveckla servicen mot studenterna samt att 
sammanlänka mängden e-tjänster som de tillhandahåller under studietiden. En 
del företag har studenter som sin främsta marknad och såg därför en stor 
möjlighet i en tjänst som riktas direkt mot studenter. Andra företag var mycket 
intresserade av att lägga in tjänster i e-Me:n för att bygga på sitt varumärke. De 
involverade företagen varierade från små lokala företag till stora internationella 
företag. Den sista gruppen intressenter, myndigheter, behövde bra sätt att 
kommunicera med studenter. Exempelvis myndigheter så som CSN 
kommunicerar med studenter vid ett fåtal tillfällen per år, och detta skulle kunna 
göras via en tjänst så som e-Me. (Albinsson, 2006) 
 
Redan under början av projektet, i samband med framtagningen av ansökan till 
Vinnova, arrangerades workshops med studenter för att få en idé om vad 
studenter upplever som problematiskt i sin vardag. Även interaktion med 
samarbetspartners bidrog till den ansökan som skickades in.  
 
Under hösten 2005 arrangerades workshops med både studenter och 
samarbetspartners. Ansvarig för studentworkshopparna var Lars Albinsson, som 
fungerade som maestro under projektet, medan mötena med samarbetspartners 
genomfördes av hela projektgruppen. Det utfördes tre studentworkshops med 
studerade i Borås och Stockholm, samt ett antal workshops med 
samarbetspartners. Projektgruppen valde studenter vid olika lärosäten för att få 
olika anfallsvinklar20. Studenter från storstan och från en mindre Högskola lever 
till viss del efter samma premisser, men olikheter förekommer självklart. Det var 
även viktigt att välja de olika studenterna efter olika kriterier. Förutom 
selekteringen mellan studerande från stor stad och mindre stad gjordes även 
urval av studenter baserat på ålder mellan 20-35 år samt att uppdelningen skulle 
vara 50 % kvinnor och 50 % män. (Lindell, Lind & Forsgren, 2006)  
 
Vid första workshopen fick studenterna diskutera i grupper deras livssituation i 
förhållande till skolan, vänner, intressen, företag, myndigheter, privatliv, 
mobiltelefoner etcetera. Syftet med denna workshop var främst att säkerställa att 
projektet var på rätt väg och att e-Me var riktad mot att lösa relevanta problem. 
Vid detta tillfälle togs e-Me:n som elektronisk assistent inte upp, då 
projektgruppen inte ville leda studenterna till att komma på coola idéer för 
betydelselösa tjänster. Genom diskussionerna kunde projektgruppen urskilja 
                                                      
20 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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vilka problem i studenternas vardag som kunde lösas med framtidens e-tjänster. 
Ett exempel som Albinsson (2006) tar upp är svårigheten för studenter i 
storstäder att skaffa boende. Det här är ett stort problem som beror på 
bostadsbristen samt studenternas dåliga ekonomi. Problemet kan tyvärr inte 
lösas med hjälp av e-tjänster men andra relaterade problem som uppkom under 
diskussionerna sågs som möjliga. Studenterna fick vid workshopens slut 
uppdraget att till följande workshop tänka ut situationer i deras vardag som sågs 
som problematiska. (Albinsson, 2006) 
 

 
Figur 9: Bild från workshop i Stockholm (Albinsson) 

 
I oktober hade projektgruppen sitt första möte med samarbetspartners. Partnerna 
bestod av representanter från bland annat TeliaSonera, Mecenat, Visa, Tria, och 
VM-Data (se bilaga 9.1). Vid detta tillfälle introducerades visionen för projektet 
samt resultatet från den första workshopen med studenterna. Vidare fick 
representanterna komma med förslag på hur deras företag/organisation skulle 
kunna integreras med projektidén och vilka tjänster de var intresserade av att 
sprida till studenter via en elektronisk assistent21. Exempelvis kom Mecenats 
representant med förslag på att göra en gemensam satsning för studentrabatter 
genom e-Me:n och Liber ville arbeta vidare med läromedelsresurser via digitala 
medel. 
 
Senare under hösten hölls workshop nummer två med studenterna på respektive 
lärosäte. Vid de här tillfällena introducerades idén och visionen bakom e-Me. 
Workshopen fokuserade på hur studenternas föregående vecka hade kunnat 
förbättras med hjälp av en elektronisk assistent. (Albinsson, 2006) Studenterna 
                                                      
21 Mikael Lind, e-mail den 5 augusti 2007 
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kom med exempel så som integrerad tidtabell med väckarklockan, notifiering 
om föreläsningen blir inställd, få SMS om ett viktigt e-mail inkommer, 
integrerad trafikinformation för att inte komma sent till föreläsningen, 
påminnelser om utgångsdatum på olika tjänster etcetera.  
 
Som andra moment vid det 

aserat på de scenarier och 

ner som var i störst behov av förändring. Till 

                                                     

här tillfället delades 
studenterna upp i små 
grupper, där de skulle 
diskutera vidare kring nya 
tjänster för studenter, samt 
rita upp storyboards som 
beskrev dem. De storyboards 
som ritades på blädderblock 
användes senare vid slutet av 
mötet då alla gemensamt 
diskuterade vilka tjänster de 
såg som mest attraktiva och 
diskuterade vidare kring 
varandras förslag. Det är 
enligt Albinsson22 viktigt att 
ta till sig vad de olika 
intressenterna tycker, för att 
senare göra en selektering 
över prioriteringsordning för 
de olika förslagen.  
 
B
storyboards som studenterna tog 
fram skrev projektgruppen tio 
scenarier, fokuserade på de situatio
de här scenarierna ritades även bilder och serier som skulle beskriva de olika 
scenarierna. För att ta fram professionella bilder anlitades Art Director Lotta 
Grönkvist. För att förmedla vad e-Me skulle kunna göra skapade Lotta enkla 
bilder där e-Me visades som en blå gubbe (se figur 13 & 14 på följande sida). 
Vidare togs även serier fram för att stödja de tio scenarier som projektgruppen 
skrivit.   
 

Figur 10: Scenario från workshop med studenter 
i Borås (Albinsson) 

 
22 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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Figur 11: e-Me fyller i formulär, © eStudent Passport roject 2005 

 

 P

 
Figur 12: SMS-påminnelse, © eStudent Passport Projec 2005 

 
ilderna ovan visar hur en storyboard kan användas för att förklara ett scenario. 

februari 2006 hölls nästa partnermöte, där projektet diskuterades vidare. Även 

t 

B
Figur 13 beskriver hur e-Me erhåller ett e-mail från CSN gällande studielånet. e-
Me fyller, utan interaktion med användaren, i formuläret och skickar in det, 
baserat på användarens tidigare ifyllda preferenser. Följande bild förklarar hur e-
Me påminner studenten via SMS om dagens schema. Även detta är en 
fördefinierad åtgärd. (Albinsson, 2006) 
 
I 
vid detta tillfälle fick representanterna veta resultatet från studentworkshopen 
och vad studenter ser som mest attraktivt bland nya IT-tjänster. Det mest 
intressanta under detta möte var för projektgruppen självklart vilka tjänster som 
företagen kunde tänka sig implementera i en testapplikation, i ett pilotprojekt. 
Även intressant var vilket lärosäte som skulle väljas för den eventuella piloten. 
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Trots tidigare ”nerbantning” av projektet från fyra till tre miljoner fanns alltså 
planer på att köra ett mindre pilotprojekt23.   
 
Sista workshopen för studenterna innebar ytterligare diskussioner. De fick ta del 
av scenarierna, skrivna av projektgruppen, och blev tillfrågade att verifiera dem 
samt att ytterligare förbättra dem. Baserat på en del av scenarierna hade 
projektgruppen skapat serier vilka studenterna fick ta del av och diskutera. 
Exempel på en sådan storyboard är figur 15 nedan som beskriver hur personan 
Nya väcks på morgonen av e-Me. Där är förseningar i trafiken och om hon vill 
hinna till föreläsningen i tid så måste hon ta en tidigare buss. (Albinsson, 2006) 
 

 
Figur 13: Måndag morgon, © eStudent Passport Project 2005 

esultatet från workshopen var klart. Merparten av studenterna ansåg 

                                                     

 
R
användningen av serier som det bästa alternativet, istället för text24. Även de 
studenter som föredrog textversionen ansåg att serierna var ett bra komplement 

 
23 Mikael Lind, e-mail 5 augusti, 2007 
24 Madeleine Åkesson, baserat på medverkan vid workshop 
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till texten. Enligt projektgruppen kan serierna användas som ett sätt att ”sälja” e-
Me konceptet, visa på svagheter samt uppmuntra till diskussion tidigt i projektet. 
(ibid.) 
 
Serierna fungerade framöver i projektet för att kommunicera med partners och 

4.3.2 Verifiering av scenarier och idé 
våren 2006 en vidare 

enom samarbetet med Mecenat fick projektet möjligheten att skicka ut en 

ör att säkerställa möjligheten till implementering utomlands genomfördes även 

aserat på det material och de erfarenheter som projektgruppen samlat på sig 

andra intressenter. De tio scenarierna, med tillhörande storyboards, användes för 
att skapa en ”serietidning”, E-Me Stories and Scenarios – The Ideal Electronic 
Galaxy of the Student (Albinsson, Forsgren & Lind, 2006). De användes även 
för att ta fram rollups och liknande marknadsföringsmaterial som användes vid 
olika forskarkonferenser, såsom e-challenges 2006, WESPA-2006, ALOIS-2006 
samt diverse nätverksträffar. Då serierna inte bara fokuserade på studenter 
användes de också för att ta fram affärsmodeller för vad som krävdes för att 
realisera e-Me. (Albinsson, 2006) 

Baserat på scenarierna och serierna gjordes under 
undersökning för att verifiera att projektet strävade i rätt riktning samt att en e-
Me skulle fungera i olika länder. (Lindell, Lind & Forsgren, 2006) 
 
G
enkätundersökning till 16000 studenter i Sverige. Huvudsyftet med denna 
kvantitativa undersökning var att verifiera de antaganden som gjorts vid 
framtagningen av scenarierna. I undersökningen användes scenarierna med 
tillhörande storyboard vilket gjorde det möjligt för alla att förstå, även om de 
inte vanligtvis var intresserade av e-tjänster. Av de totalt 16000 studenter som 
fick e-mailet, så svarade 3221 på enkäten och det visade att ett intresse för en 
elektronisk assistent fanns.(ibid.) 
 
F
två workshops med studenter vid EUPMt Engineering University Mataró i 
Barcelona. Slutsatserna från de genomförda workshopsen påvisade att många av 
scenarierna, identifierade genom workshops med svenska studenter, fungerade 
även i utlandet. Dock fanns några som inte alls fungerade, så som exempelvis 
kopplingen till CSN, då liknande system med studielån inte finns i Spanien. 
(ibid.) 
 
B
under hösten 2005 och våren 2006 genomfördes den 29 maj 2006 en lansering 
av e-Me konceptet. e-Me eventet hölls på Stockholms Kulturhus, där bland 
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annat beskrivning av visionen gjordes. Det hölls även en paneldebatt där 
representanter från stora företag så som Microsoft deltog samt en 
studentrepresentant från Högskolan i Borås, Madeleine Åkesson25. Deltagarna 
vid eventet var både press, företagsrepresentanter samt intressenter på den 
internationella marknaden.  
 
Efter eventet hanterades projektet internt inom projektgruppen och möten hölls 

4.3.3 Design, utveckling och testing 
en att den elektroniska 

”Med serietidningen så har vi fått en vision som vi sedan skulle 

 
rioriteringen för delarna i systemet och beslut gällande vad som skulle 

utvecklas gjordes av den tillsatta projektgruppen för pilotprojektet, där Mikael 
                                                     

angående framtiden för projektet. Trots att forskningsmedlen för projektet hade 
sänkts från fyra till tre miljoner exklusive motfinansiering fanns stort intresse 
från partners, studenter samt projektgruppen att genomföra en mindre 
testapplikation26. 

Under hösten 2006 fick InnovationLab klarteck
assistenten e-Me skulle skapas och att de var utvalda att konstruera det logiska 
för applikationen. Kravspecifikation de mottog var i form av boken, E-Me 
Stories and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the Student (Albinsson, 
Forsgren & Lind, 2006) som var framtagen av projektgruppen, baserat på de 
workshops som genomfördes med studenter och samarbetspartners. Utifrån 
denna bok med serier, som beskrev olika scenarion som applikationen skulle 
kunna uppfylla, fick utvecklarna skriva ihop en intern kravspecifikation. 
Kravspecifikationen och de mikroscenarier som skrevs användes för att kunna 
pricka av vad som blivit gjort samt för att kunna visa projektgruppen statusen i 
utvecklingen. Systemutvecklare vid InnovationLab, Anna Mordenfeld27, sa 
följande: 
 

verklighetsställa och där brister det i kommunikationen lite. En mer 
detaljerad kravspecifikation hade varit bättre. En som vi skulle kunna 
gjort tillsammans med beställarna hade varit bättre. Storyboards och 
scenarier är jättebra i sådana här stora innovationsprojekt och 
troligtvis ett måste, men det som saknas är den här mellanperioden där 
alla kan komma in och gå in lite mer på detaljnivå.” 

P

 
25 egna erfarenheter från deltagande vid e-Me eventet 
26 Mikael Lind, telefonintervju den 7 maj 2007 
27 intervju den 3 maj 2007 
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Lind var projektledare, Fredrik Nordin var representant för utvecklarna och 
Madeleine Åkesson var representant för studenterna/målgruppen. Från början 
var tanken att InnovationLab endast skulle stå för den logiska delen av 
utvecklingen, men senare blev det ändrat till att de även skulle stå för det 
grafiska28. Eftersom det inte fanns en kravspecifikation som specificerade de 
olika delarna som skulle vara med och dess utseende så blev resultatet att 
utvecklarna fick ganska fria händer för att sköta utvecklingen. Som underlag 
hade utvecklarna serierna och några skisser samt att det grafiska skulle utvecklas 
med Flash™29. Enligt utvecklarna Marcus Mordenfeld30 och Linus Andrén31 var 
det både positivt och negativt att få fria händer. Det positiva var att kunna 
komma med förslag på funktioner och utveckla kreativt. Dock utryckte bland 
annat Marcus att han tyckte det var svårt att vara ”påhittig” då detta oftast inte 
ligger inom ramen för vad utvecklarna gör. 
 
Då personalen på InnovationLab inte hade större erfarenhet av Flash™ blev de 

ungna att ta in en konsult för programmering av gränssnittet. Enligt Anna 

 InnovationLab hade på sig att utforma applikationen 
åde logiskt och designmässigt så utförde de ett bra jobb33, men det blev snålt 

                                                     

tv
Mordenfeld32 fungerade det bra att ta in en konsult, men det är självklart svårare 
och mer omständligt att ta in en annan utvecklare. Resultatet av att ta in någon 
ny blir även att tid försvinner för introducering i projektet samt när konsulten 
ska sätta sig in i den redan skapade logiska koden. Enligt alla utvecklarna var det 
ett problem att Flash™ skulle användas som utvecklingsspråk eftersom alla inte 
kunde Flash™ samt att de ansåg att det fanns andra sätt som skulle vara lättare 
och bättre att göra applikationen med, dock hade den inte kunnat få samma 
gränssnitt och utseende.  
 
Med tanke på den tid som
b
om tid och vid lanseringen var det tyvärr en del buggar i systemet. Eftersom de 
från början bara skulle ansvara för den logiska delen så var den mer 
genomarbetad och till det stora hela klar. Men när de fick reda på att de även 
skulle stå för den grafiska delen så blev det ont om tid och utvecklingen blev 
lidande. Enligt respondenterna hade det varit bättre om de fått reda på att de 

 
28 Fredrik Nordin, intervju den 3 maj 2007 
29 Flash™ är ett systemutvecklingsspråk som används främst vid utveckling av 
Internetsidor. 
30 intervju den 9 maj 2007 
31 intervju den 9 maj 2007 
32 intervju den 9 maj 2007 
33 Linus Andrén, intervju den 9 maj 2007 
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skulle sköta all kodning vid ett tidigare skede. Som det blev nu fick de bilder 
och skisser på hur det grafiska skulle se ut och sedan fick de arbeta för att få 
fram en applikation som liknande dem. Med mer tid hade de således kunnat 
skapa en slutprodukt som hade varit mer fullfjädrad och med färre buggar. 
 
Eftersom förarbetet och utvecklingen drog över tiden och det blev en flaskhals 

id kodningen i Flash™, blev det inte lika mycket tid kvar för testning. Det här 

gen pågick hölls kontinuerligt 
öten mellan framförallt Mikael Lind, Fredrik Nordin och Madeleine Åkesson.  

ågick blev 
pplikationen mer och mer bearbetad och närmade sig slutet. Eftersom tiden, 

v
gjorde att inte lika mycket hann testas som var planerat och därför hittades inte 
många av de buggar som fanns vid lanseringen.  
 
Under hösten 2006 då utvecklingen och testin
m
Vid några tillfällen var även Gustaf Lindström från TeliaSonera med då de 
skulle vara med och sponsra kopplingen till SMS i e-Me:n. Gemensamt för 
mötena var diskussioner gällande det aktuella läget, status för utvecklingen, 
vilka studenter som skulle tas med i projektet, hur e-Me skulle kunna gynna 
både studenter och företag, hur intresse skulle kunna skapas bland användarna 
samt hur studenter skulle kunna kommunicera med sina lärare via e-Me. Under 
det här skedet i projektet var Mikael Lind projektledare och representant för 
styrgruppen vid mötena, Fredrik var med som representant för InnovationLab 
och Madeleine var med som representant för studentgruppen. Under mötena 
diskuterades mycket och ett flertal perspektiv lyftes fram. Mikael var tydlig vid 
varje möte med att få fram tidsaspekter för utvecklingen av de olika delarna i 
systemet. Fredrik tvingades därför kontinuerligt uppskatta tiden för varje 
moment med hjälp av de andra utvecklarna. Madeleine och Gustaf, som 
representanter för olika intressentgrupper, fick lyfta fram idéer och tankar som 
de kände var relevanta. Fredrik företrädde utvecklarna i mötesgruppen med 
förslag på lösningar som var rimliga för den tidsperiod och budget som var 
tillhandahållen, baserat på önskemål som kom från styrgruppen samt de olika 
intressenterna. En av de viktigaste frågorna som diskuterades, framförallt av 
Mikael och Madeleine, var valet av studenter för piloten. De som slutligen 
valdes var data-, civil- och textilekonomer som studerade andra året.  
 
Med tiden då de här mötena hölls och utveckling och testning p
a
som vi tidigare har nämnt, var knapp, blev testningen lidande. De sista dagarna 
innan lanseringen hjälpte Mikael Lind, Madeleine Åkesson, och Rasmus 
Smedberg till som extra testare och det gjorde att vissa av buggarna kunde lösas 
inför lanseringen och de som inte hanns med då, kunde arbetas med senare så att 
de skulle kunna bli lösta inom de första dagarna efter lanseringen. 
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4.3.4 GO Live – Integrerad vidareutveckling, 
användning och utvärdering 

GO live 
Måndagen den 22 januari 2007 lanserades e-Me pilotprojekt där

jligheten att hämta ut sin inloggningsinfo
 120 personer 

fick mö rmation för att kunna börja 
in alldeles egna e-Me. Pilotpersonerna var från Högskolan i Borås och använda s

studerade andra året på civilekonom-, dataekonom- och 
textilekonomprogrammet. Varje användare fick möjligheten att använda e-Me 
från den 22 januari 2007 till den 30 maj 2007. Efter de hämtat ut 
inloggningsuppgifterna kunde användarna göra sin första inloggning och möta 
sin personliga elektroniska assistent.  
 

 
Figur 14: Bild på färdig e-Me (www.e-Me.se/pilot, 2007-08-13) 

 
r skoj och spännande 
 klass. Första gången 

m användarna fick se hur e-Me:n såg ut så fick den många olika reaktioner. 

Det första intrycket som många förmedlade var att det va
att få vara en meddesigner i ett forskningsprojekt av denna
so
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Vissa reagerade främst på att den såg så annorlunda ut jämfört med många andra 
webbapplikationer. Eftersom gränssnittet var nyskapande blev reaktionen från 
många att det såg spännande och interaktivt ut. Det fanns även de som ansåg att 
det såg lite för barnsligt ut för att vara en så pass avancerad applikation. (e-Me 
Community, 2007) Exempel på kommentarer från pilotstudenter från 
Communityn:  
 

”Jag hörde att designen skulle vara av lite "lekfull" karaktär, men jag 
tycker den känns för plottrig och barnslig, oavsett vart man väljer att 
navigera.  Blir irriterande efter en stund...” (pilotstudent, 2007-01-23) 

l 
är det händer saker på skärmen. Enda nackdelen är att det är segt på 

 och dit, och att man får 
formation om förändringar. Väldigt behövligt! Samtidigt tycker jag att 

 
Student
drog igång rejält. Användarna kopplade sina e-mailkonton till e-Me:n så att de 

unde samla alla sina e-mail på ett och samma ställe. Kalendrarna fylldes med 

m de ville 
amföra eller ha hjälp med. I helpdesken arbetade Madeleine och Rasmus som 

 
”Kan verkligen inte hålla med. Jag vill ha en rolig assistent. Visst 
tilltalar inte designen alla, men det är bara ett pilotprojekt. Det är ku
n
datorerna i skolan!”(pilotstudent, 2007-01-24) 
 
”Tycker först och främst att det är på tiden att ett fungerande verktyg 
finns för att hantera alla ändringar i schema hit
in
funktionen med Ladok är kanon, och tycker att det är en toppenidé att 
man kan se alla moment i kurserna och att det förhoppningsvis fungerar 
att få SMS när det tillkommer betyg så man får reda på det direkt.” 
(pilotstudent, 2007-03-07) 

erna hämtade ut sin e-Me successivt och informationsflödet på servrarna 

k
möten, schema och andra kalenderposter.  
 
För att användarna skulle kunna kommunicera med utvecklarna fanns det en 
helpdesk dit de kunde gå med tankar/idéer/problem eller annat so
fr
studentkoordinatorer och fungerade som en länk mellan studenterna och 
utvecklarna och projektgruppen. För att förstärka möjligheten för användarna att 
framföra sina åsikter skapades även en Community där nya trådar om problem, 
buggar, idéer på nya funktioner och så vidare kundes skapas. På Communityn 
kunde alla kommunicera med alla. Studenter kunde skriva en tråd om något 
problem som de funnit och den som svarade på tråden var inte tvungen att vara 
en av utvecklarna. Om student A hade stött på ett problem som student B redan 
funnit en lösning till kunde student B lätt hjälpa student A med det. Den här 
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formen av kommunikation gjorde att alla kunde kommunicera med varandra och 
således även hjälpa varandra på ett enklare sätt. Communityn blev även en bra 
metod för utvecklarna och projektgruppen att kommunicera med studenterna 
genom att ha en tråd där de kunde skriva och berätta vad som har uppdaterats 
och vad som skulle uppdateras under den kommande veckan.  
 

 
Figur 15: Utdrag från e-Me Community (2007-08-13) 

 
många klagade på kalenderns 
ebar mer problem än nytta. 

alendern innebar nytänkande och hade ett utseende som inte var som vi är vana 

Efter bara några dagar så uppmärksammades att 
utformning. Den var svår att använda och inn
K
vid, det vill säga veckovy/månadsvy. Istället visades en treveckorsvy med 
dagens datum i mitten. Utöver möjligheten att se de tre veckorna så var 
bläddringen mellan dagarna svårnavigerad och otymplig. När det här problemet 
uppmärksammades så togs beslutet att omarbeta kalendern för att få fram en 
kalender som fungerade bättre. Därför gick information ut till användarna att ett 
nytt gränssnitt skulle skapas och att de skulle komma med idéer och förslag på 
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hur kalendern skulle se ut. En av de återkommande kommentarerna var att 
många ville ha en klarare dagsvy och att de ville ha den klassiska månadsvyn där 
det är enkelt att se hela månaden och vilka dagar som det finns en kalenderpost 
på. Madeleine höll ett möte med studentambassadörerna den 25 januari för att 
diskutera hur allt fungerade med e-Me. Vid mötet pratade de bland annat om 
kalendern och vilka buggar som fanns samt önskemål. Efter ett flertal förslag 
och önskemål inkommit skapades en ny kalenderfunktion som innebar en klar 
förbättring. (e-Me projektet, mötesprotokoll, 2007-01-25) Den nya kalendern 
lanserades den 6 mars och innebar även en vidare inbjudan av studenter till 
projektet34. Efter lanseringen inkom kommentarer från studenter så som; "Måste 
berömma över hur bra kalendern blev. Det stora urvalet av färger, lätthanterlig 
m.m." (Catrin Nilsson, pilotstudent, 2007-03-08) 

 
Figur 16: Skiss gammal kalender35

Figur 17: Bild på slutgiltig kalender (2007-08-13) 

ngerade och vilka problem som uppmärksammades. De problem som hittats 

                                                     

 
Under pilotperioden anordnades cirka sju möten mellan studentambassadörerna 
och studentkoordinatorerna för att diskutera hur användningen av e-Me:n 
fu
skickades sedan vidare antingen direkt av användarna via e-mail, Community 
eller via kommunikation med koordinatorerna som sedan framförde 

 
34 Madeleine Åkesson, e-mail till studenter den 28 februari 2007 
35 Anna Mordenfeld, e-mail den 12 juli 2007 
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problem/önskemålen till utvecklarna. Under de här mötena kunde de fritt 
diskutera och ofta kom det fram nya idéer som skapades genom den 
gemensamma diskussionen. Totalt anordnades tre möten av denna typ med 
ambassadörerna och koordinatorerna; den 25/1, den 13/2, och den 19/4. Utöver 
de här mötena blev det många informella möten där e-Me diskuterades och 
åsikter framfördes till studentkoordinatorerna som i sin tur förde åsikterna vidare 
till projektgruppen. Genom denna form av öppen kontakt skapades en starkare 
känsla av samverkan där alla studenter hade möjlighet att konfrontera en 
ambassadör, koordinator eller någon annan ur projektgruppen. 
 
Eftersom alla användare inte kunde hämta ut sin e-Me de första dagarna på 
grund av tidsbrist eller liknande så ökade antalet personer som använde e-Me 

nder de första veckorna. Användningen märktes att den var som mest intensiv 

ad som skett 
nder veckan, vilka ändringar som gjorts, vad som skulle utföras i 

 
                                                     

u
de första dagarna eftersom alla ville prova alla funktioner och klicka runt och se 
vad e-Me:n egentligen kunde göra. Tyvärr hade det varit ett glapp i 
kommunikationen och många av användarna hade förväntat sig att få en helt 
färdig applikation. I själva verket var det mer av en betaversion som släpptes för 
att gemensamt kunna få fram en slutlig applikation som skulle formas efter 
önskemål. Det här ledde till att ett flertal av pilotpersonerna använda 
applikationen mindre än väntat eftersom de ansåg att det fanns för många buggar 
och att produkten inte var tillräckligt utformad från start. Om kommunikationen 
varit klarare om att det inte var en helt färdigutvecklad applikation som 
lanserades hade bortfallet av användare förmodligen varit mindre. 
 
Projektledaren, utvecklarna, studentkoordinatorerna samt andra inblandade hade 
möten var/varannan vecka för att kontinuerligt sammanställa v
u
nästkommande vecka samt vad som skulle genomföras framöver. Genom möten 
kunde intressenterna som var inblandade i de olika momenten samlas för att 
diskutera och se till så att alla var informerade gällande det aktuella läget samt 
vad som var planerat framöver. Ett exempel på detta är telefonmötena som 
genomfördes med representanten från TeliaSonera, Gustaf Lindström36. Även 
här kan vi se tydligt hur kommunikationen mellan projektgruppen och 
intressenter var öppen och genomfördes på en nivå där alla gemensamt kunde 
arbeta för att samskapa och utveckla nya delar och moment som skulle 
genomföras.  
 

 
36 Gustaf Lindström, samarbetspartner från TeliaSonera, telefonintervju den 16 maj 2007 
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Exponering av e-Me 
e-Me projektet har fått mycket medial uppmärksamhet inom radio, TV och 

dsskrifter. Normalt sett brukar forskning på den här nivån inte synas i många 
assmedior utan uppmärksammas enbart av ett fåtal, oftast mindre tidningar. e-

at ComputerSweden, GöteborgsPosten, 

der för att tala om e-Me 
rojektet. Exempelvis deltog Mikael Lind och Sören Berglund i en eGovernet 

uerlig uppdatering av 
stemet utan att ha några större uppdateringar/nyreleaser fanns en risk att 

e sjunka och därför var det en bra metod för att bibehålla intresset 

jorts. Vid det första 
rescendot, som ägde rum den 6 mars, släpptes e-Me med en ny omarbetad 

                                                     

ti
m
Me har funnits med i bland ann
Expressen, Metro, kunskapskanalen, TV4 Göteborg och radiokanalen 
MixMegapol. En komplett lista finns på www.e-me.se  
 
Eftersom e-Me fick mycket medial uppmärksamhet skapades ett större intresse 
kring studien. Fler ville veta vad som hände i projektet och projektmedlemmar 
har därifrån även blivit inbjudna till möten i andra län
p
konferens i Prag den 7 mars 2007 (Lind & Berglund, 2007-03-07). 
Representanter för e-Me projektet har även blivit inbjudna till ”4th Minestral 
eGovernment Conference” i Lissabon den 19-21 september 200737 för att 
presentera e-Me. Medieuppmärksamheten kring e-Me har varit bra eftersom fler 
har kunnat ta del av projektet. Med det har även fler intressenter lockats, vilket 
är bra för e-Me:s framtid eftersom den i nuläget är oviss. 
 
Crescendon 
En av anledningarna att använda sig av crescendon var att skapa och höja 
intresset bland intressenter och användarna. Vid kontin
sy
intresset skull
på en hög nivå. (Lind et al., 2007) Med ett nytt crescendo ökar intresset samt att 
det skapar en känsla av att ha kommit över en backe och kan släppa taget om 
bromsarna och köra igång på ”ny kula” med nya funktioner. 
 
Under pilotperioden genomfördes två crescendon. Vid varje crescendo 
lanserades en nyare versioner av e-Me där det antingen fanns nya delar som 
hade blivit implementerade eller att några större ändringar g
c
kalender som var skapad med hjälp av studenter och deras önskemål. Även ett 
antal mindre buggar hade blivit omhändertagna. Portarna öppnades även för 
övriga studenter som studerade informatik vid Institutionen för Data- och 
Affärsvetenskap. Alla som var nyfikna på e-Me och ville ta del av projektet fick 
då möjligheten att skaffa en e-Me och använda den under den resterande tiden 
av piloten. Tyvärr blev det ingen markant ökning med användare, men två 

 
37 e-Gov 2007, e-mail från Helder Carvalho den 7 augusti 2007.  
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personer som studerade fjärde året på dataekonomutbildningen samt några andra 
valde att ta tillfället i akt och gå med som co-designers38.  
 
Den 3 april ägde det andra crescendot rum och vid detta tillfälle lanserades den 
nya funktionen med ”offers”. Detta innebar att användarna kunde fylla i sina 
preferenser gällande rabatter och få meddelande när ett sådant erbjudande var 
ktuellt. Med de inställningar som användarna gjorde skulle e-Me:n agera som 

dörer och studentkoordinatorerna hur de såg på e-Me 
ch vilka visioner som fanns. En av studentrepresentanterna gav under debatten 

nställt. Detta hände mig 
en morgon, då jag inte hann med mitt morgonkaffe och jag fick mitt 

 
Det här
varandr
dagen v

e tyckte och tänkte om läget och e-Me. Eftersom det fanns representanter från 

                                                     

a
ett filter och då bara presentera de erbjudanden som användaren ville ha. De 
andra erbjudanden som användaren inte valt eller kryssat för att han/hon ville ha 
kom då inte igenom. Med detta filter slipper användaren sortera all reklam och 
får då enbart reklamerbjudanden som är relevanta. Det här var en mycket bra idé 
och många av användarna gillade funktionen. Dessvärre fanns det inte så mycket 
tid för att lägga in nya reklamerbjudanden och de uppdaterades inte under den 
korta tiden som var kvar på piloten och därför fanns det inte så mycket utrymme 
att testa denna funktion39.  
 
I samband med crescendo två anordnades en träff med ett flertal av 
intressenterna. Vid det här mötet fick de olika intressenterna chansen att fråga ett 
urval av studenter, ambassa
o
ett exempel på när offers-funktionen hade hjälpt henne: 
 

”Eftersom jag pendlar mellan Göteborg och Borås händer det ibland att 
man inte hinner med sitt morgonkaffe. e-Me har en funktion där den 
skickar iväg ett erbjudande till mig som jag föri

första erbjudande av min e-Me. Det var ett erbjudande av Expresso 
House där jag fick 10-20% rabatt. Inte nog att det var precis lägligt 
eftersom jag befann mig rätt nära Expresso House men även att mitt 
kaffe sug äntligen kunde stillas. Tack E-me!” (pilotstudent, 2007-04-03) 

 var ett tillfälle då alla inblandade kunde ”bolla idéer och tankar” med 
a och få igång en diskussion för att gemensamt få fram nya idéer. Den 
ar ett ypperligt exempel på co-design där alla fick chansen att berätta vad 

d
alla ”läger” fick det som sades direkt verkan. Ett exempel på detta var en 
diskussion om studenterna ville ha en koppling till sin bank och hur den 

 
38 Louise Gustafsson & Charlotte Landestig, intervju den 21 maj 2007 
39 egna erfarenheter från projektet 
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kopplingen skulle kunna skapas. Många tyckte att det skulle vara smidigt att till 
exempel ha en länk till CSN så att studenter inte skulle behöva gå in på 
ytterligare en sida och logga in, utan att den kopplingen skulle finnas direkt från 
e-Me. Ur det här skapades en diskussion där en representant från en bank 
förklarade ur en banks perspektiv vilka möjligheter som finns och vad som finns 
i nuläget på deras egna hemsidor. Representanter från InnovationLab fanns med 
och kunde berätta vad deras syn på det var och vilka plus och minus de kunde se 
med en sådan implementation. Genom den öppna och simulerade diskussion 
som uppstod framkom det många nya idéer och tankar om vad som skulle kunna 
genomföras i en framtida e-Me.  
 
Mot slutet av pilottiden utlystes en tävling för alla studenter40. Tävlingen gick ut 
på att studenterna skulle skriva om användningssituationer både när det har 
hjälpt och när set skulle kunna hjälpt att ha en egen e-Me. Ett exempel på en 

dan situation den här som Catrin Nilsson41 skrev: 

en passade alla, till och med 
Britt! Vet inte än vart vi ska äta, men kolla bara upp din e-Me till på 

 
I bidrag
sina ko  
som all ånga bidrag som Catrin lämnade 

 till tävlingen. 

ssadörer, där delar av projektgruppen var med och fick tacka 
lla som bidragit med användningssituationer. Vinnarna av tävlingen fick varsin 

                                                     

så
 

”Hej Anna Jag har lite ont om tid, därför blir det ett kortfattad e-mail. 
Tjejmiddan blir kl 19 på fredag om du inte sett det i kalendern. Jag 
kollade upp allas kalendrar igår och den tid

fredag, för jag uppdaterar alla tjejer i kalendern vart vi ska träffas då.  
Kram Carola - kul att du hänger på!” 

et beskriver Catrin hur användbart det är att kunna dela sin kalender med 
mpisar för att med hjälp av det lättare kunna bestämma träffar på en tid
a kunde komma på. Det här var ett av m

in
 
Efter alla bidrag inkommit fick projektgruppen läsa dem för att sedan välja ut de 
som skulle vinna. En middag anordnades för dem som vunnit i tävlingen, samt 
alla studentamba
a
mobiltelefon som samarbetspartnern TeliaSonera bidrog med. Vid det här 
tillfället delades även diplom ut där en närmare förklaring till deras delaktighet 
inom e-Me projektet och vad den innebar. Alla pilotstudenter som använt e-Me 
under pilottiden kunde senare hämta ut diplom som beskrev deras deltagande i 
forskningsprojektet. 

 
40 Madeleine Åkesson, e-mail till pilotstudenter den 31 mars 2007. 
41 e-mail 26 april 2007. 

- 52 - 



- E-ME PROJEKTET - 
 

4.4 Framtiden för e-Me 
Då projekttiden för e-Me är slut vet vi för närvarande inte vad som väntar i 
framtiden. Om du som läsare vill hållas uppdaterad, vänligen se projektets 
hemsida, www.e-me.se.  

 en sammanfattning 

v 3 miljoner i forskningsmedel förutsatt att projektet 

gen hade kunnat bli bättre för en student, med 
jälp av en elektronisk assistent. Till scenarierna ritades storyboards och 

tant från 
marbetspartnern TeliaSonera.  

tt; genom studentkoordinatorer, Helpdesk i 
edialab (datorsal på Högskolan i Borås), studentambassadörer samt 

4.5 e-Me på 2 minuter –
År 2004 började arbetet med e-Me projektet. En projektgrupp skapades och en 
ansökan till Vinnova skickades in, där 4 miljoner i forskningsmedel söktes. 
Resultatet av ansökan ble
blev motfinansierat av partners.  
 
Hösten 2005 anordnades workshops med studenter och samarbetspartners. 
Ansvarig för workshopsen var maestron i projektet, Lars Albinsson. Baserat på 
den information som projektgruppen erhöll från workshopsen skrevs tio 
scenarier som skildrade hur varda
h
serietidningen/boken E-Me Stories and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy 
of the Student. Efter en kvantitativ och kvalitativ undersökning hos studenter i 
Sverige samt workshops i Barcelona bestämde sig projektgruppen för att ge 
testapplikationen en chans, trots mindre forskningsmedel än beräknat.  
 
Hösten 2006 innebar design, utveckling och testing för utvecklarna på 
InnovationLab. För att involvera olika intressenter i processen ordnades 
veckomöten där representant från projektgruppen, utvecklarna samt studenterna 
medverkade. Vid ett antal tillfällen medverkade även en represen
sa
 
Den 22 januari 2007 lanserades e-Me pilotprojekt vid Högskolan i Borås. 120 
studenter bjöds in för att medverka som co-designers i forskningsprojektet fram 
till den 30 maj 2007. Projektet gav studenterna möjligheter att utrycka sina 
synpunkter på många olika sä
M
Internetbaserad Community. Projektet fick stor medial uppmärksamhet och 
syntes både i TV, dagspress, Internetartiklar samt hördes på radion.  
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Projekttiden är slut och ingen vet säkert vad som är framtiden för e-Me. Säkert 
är dock att projektgruppen inte kommer överge sin vision i första taget. ”Målet 
är att alla medborgare ska ha en egen e-Me”42. 
 
 

 
Figur 18: Tidslinje över e-Me projektet 

                                                     

 
 

 
42 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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5 Analys 
I det här kapitlet ämnar vi genomföra en analys av hur co-design använts i e-Me 
projektet. Baserat på vår litteraturstudie har en modell tagits fram över vilka 
roller och arbetssätt som co-design innehåller. Vi avser här få fram vilka 
likheter och skillnader som finns mellan teori och praktik. 

5.1 Co-design genom e-Me projektet 
e-Me projektet genomfördes med målet att använda sig av co-design, där 
flertalet intressenter var involverade och genom samskapande tog fram en 
prototyp av en elektronisk assistent, som även realiserades och blev ett 
pilotprojekt. Nedan följer en mer detaljerad syn på de roller och arbetssätt som 
använts och en jämförelse mellan vår insamlade teori och hur den stämmer 
överens med användningen av co-design i e-Me projektet.  
 
Intressenter 
Enligt Albinsson och Forsgren (2004) är intressenter en av de viktigaste delarna 
inom co-design. För att genomföra ett projekt med co-design ska arbetet ske 
gemensamt och därför blir intressenterna en vital del. Med fler intressenter så 
blir önskemålen fler och oftast skiljer sig idéer och tankar om vad som ska 
implementeras och hur slutprodukten ska se ut och fungera. Som vi nämnt i 
litteraturstudien menar Forsgren43 att det behövs en person som tar kommandot 
och tar de avgörande besluten. Eftersom det handlar om att samskapa måste allas 
åsikter samlas in för att sedan filtrera fram de idéer som faktiskt överensstämmer 
med slutprodukten som ska skapas. För att alla ska kunna framföra sina åsikter 
används olika workshopsmetoder. Genom workshops kan alla intressenters idéer 
komma fram som kan ligga till grund för framtagning av scenarier. När scenarier 
och storyboards arbetats fram finns det en enhetlig bild som alla gemensamt har 
skapat. Allt bygger på ”teamwork” där alla samarbetar för att nå ett och samma 
mål.  
 
Om vi ser till e-Me projektet har de använt samma flöde med samma moment. 
Vid framtagningen av ansökan för projektet hölls workshops där de olika 
inblandade fick framföra sina åsikter om vad som skulle tas fram i projektet. När 
ansökan gick igenom så hölls fler workshops där fler intressenter involverades. I 
det aktuella projektet anordnades workshops i Borås, Stockholm och Barcelona, 
för att få en bredare bild av hur studenter skulle se på en potentiell e-Me och vad 
                                                      
43 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
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de hade för tankar och idéer om det. Tre workshops genomfördes i vardera 
Borås och Stockholm över några månaders tid för att se vilka reaktioner som 
uppstod. Det anordnades även två workshops i Barcelona för att se huruvida en 
e-Me skulle kunna vara anpassningsbar och fungera även internationellt. Det 
som kom fram under de här workshopparna användes senare av projektgruppen 
för att skapa scenarier och storyboards som senare blev grunden för 
utvecklingen av e-Me.  
 
Projektgruppen anordnade workshops även med andra intressenter, så som 
representanter från olika företag och sponsorer för att få in deras tankar och vad 
de såg för potential i en elektronisk assistent. Genom att involvera fler 
intressenter i projektet skapades en produkt där mångas åsikter hade haft 
inflytande på slutresultatet.  
 
Maestron 
Albinsson44 säger att maestro inte är ett välkänt begrepp och att det därför är 
extra viktigt att de inblandade vet vem det är och vad han/hon har för roll. En 
maestro är en person som ska vara professionell och kan uppmärksamma andras 
idéer, kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår och kan hålla fokus så att 
grundidén bevaras. Det är viktigt att inte tappa bort visionen som arbetet är riktat 
mot och det är därför maestron ska skapa diskussion mellan de olika 
intressenterna, men samtidigt se till så att grunderna inte blir ändrade. Maestrons 
huvuduppgifter är att skydda projektets visioner och grundidé.  
 
Under e-Me projektet har Lars Albinsson varit maestro och har varit mer eller 
mindre involverad under hela projektets gång. Under de första workshopparna, 
som vi skrev om i intressenter ovan, var Albinsson den som såg till att mötena 
hölls inom ramarna för vad som skulle ske. Självklart ligger det i det 
gemensamma intresset att bevara projektets grundidé och vision intakt, men det 
händer att gruppen ”svävar ut” på andra områden och då har det varit Albinssons 
ansvar att se till så att diskussionen har kommit tillbaka till ämnet.  
 
Albinsson agerade även som en organiserade maestro vid studentworkshopparna 
som hölls i Borås, Stockholm och Barcelona. Han var behjälplig i arbetet med 
att se till att det skulle finnas folk från olika bakgrund och därför hade olika sätt 
att hantera situationer närvarande vid dem. Tanken om en organiserande maestro 
tar Hargrove (1997) upp och hans förklaring stämmer väl in på Albinsson och 
hans roll under e-Me projektet.  
                                                      
44 Lars Albinsson, telefonintervju den 25 april 2007 
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En del som inte fungerade hundraprocentigt i e-Me projektet var maestrons 
involvering med alla intressenter. Under studentworkshopparna var Albinsson 
aktiv, men under pilotperioden sinade kontakten med 
studenterna/slutanvändarna. Mot företagsintressenter/finansiärer bibehölls 
kontakten medan kommunikationen med studenter under pilotperioden var 
bristfällig.  
 
Designspråk 
I teorikapitlet tog vi upp vikten av ett designspråk. Under e-Me projektet har det 
funnits intressenter med olika nationaliteter och därför har kommunikationen 
skett på både engelska, spanska och svenska. Det här har gjort att de inblandade 
inte alltid har kunnat tala sitt modersmål. Det innebär en begränsning att inte 
kunna tala sitt modersmål och risken för misstolkningar och missförstånd är 
relativt stor. Genom att använda sig av ett gemensamt designspråk undviks 
kommunikationsproblem. Användandet av scenarier och storyboards är ett sätt 
att minska kommunikationssvårigheterna, då de förmedlar en situation genom 
bilder istället för text. Figur 2 i kapitel 3.3.1 är ett klassiskt exempel på vad ett 
dåligt designspråk kan bidra till. Bilden visar hur en beställare har beställt en 
gunga och sedan hur projektledaren, analytikerna, programmerarna och 
affärskonsulter misstolkar situationen på olika sätt. En länk kan göras till vårt 
synsätt på kunskap, nämligen kritisk realism då den menar att det finns fler sätt 
att se på en situation. Att endast muntligt förklara sina önskemål om hur en 
produkt ska fungera och se ut kan skapa en avsevärd skillnad i önskemål och 
slutresultat. Med en tydlig illustration kan alla förstå vad som behövs och hur 
arbetet för att skapa en produkt som uppfyller kriterierna ska gå till.  
 
Albinsson och Forsgren (2005a) skriver att ett designspråk ska vara 
lättförståeligt och inte kräva träning eller utbildning. Under e-Me projektet har 
de flitigt använt sig av skisser, scenarier och storyboards för att kommunicera 
sina tankar och idéer vilket har gjort att alla har kunnat relatera till bilderna och 
därmed förstå varandra. Ett gemensamt designspråk gör det möjligt för en bättre 
kommunikation, men dessvärre måste en viss nivå uppnås för att det ska 
fungera. Även om den som skapat en skiss tycker den är simpel och lättförståelig 
är det inte säkert att en läsare av den förstår. Ett annat problem kan vara att 
språket inte förklarar specifikt nog. Det vill säga att kraven inte är tillräckligt 
exakta för att kommunicera allt som behövs. Under e-Me projektet användes 
boken E-Me Stories and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the Student 
som en del av designspråket. Den var bra för att förmedla vad e-Me var och hur 
den skulle fungera, men för utvecklarna var den inte tillräckligt detaljerad att 
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använda som kravspecifikation. De behövde därför komplettera med 
mikroscenarier för att få en klarare bild av vilken input och output som behövdes 
vid den specifika delen av applikationen (Jansson & Johansson, 2007). En annan 
metod för att komplettera med information är att använda metaforer för att 
beskriva ett delmoment om det behövs mer förklaring för att öka förståelsen. En 
av delarna i ett designspråk blir således metaforer och användningen av dem.  
 
Metaforer 
Metaforer används ofta för att underlätta förståelse för något. Morgan (1999) 
skriver hur metaforer kan underlätta för personer och göra det möjligt för dem 
att relatera till något de lättare förstår. Albinsson och Forsgren (2005a) använde 
metaforer i Avantiprojektet (Albinsson & Forsgren, 2004) för att få äldre 
medborgare att kunna relatera till ämnet. Projektet innebar att äldre skulle 
introduceras till datorer för att kunna ta del av tjänster som olika myndigheter 
har digitalt. Även en introduktion till hur kommunikation sker med andra via 
datorerna genom att använda en applikation på datorn skulle genomföras. 
Eftersom många av de äldre medborgarna inte kunde relatera till hur en dator 
fungerar så blev det en stor tröskel att komma över för att förstå vad de 
egentligen skulle göra. När projektgruppen då omformulerade sig och talade om 
applikationen i form av en assistent kunde de plötsligt förstå.  
 
Under e-Me projektet har den använda metaforen personlig elektronisk assistent 
använts för e-Me. De flesta vet vad en assistent är och det har därför varit en bra 
metafor för att förklara vad e-Me är. Det har även talats om e-Me som ett filter 
mot all information som finns på Internet. Vad gäller metaforer stämmer även att 
många vet vad ett filter är. I e-Me:s fall var det upplagt genom att användaren 
kunde sätta vilket ”mood”, humör, han/hon var på, vilket filtrerade exempelvis 
vilka e-mail som gick fram, vilka SMS som skickades etcetera.. Användaren 
kunde genom filtreringen välja om han/hon ville filtrera bort viss information för 
att inte bli störd, exempelvis om det är en viktig dag fylld med möten.  
 
Workshops 
Enligt Westerlund (2007) och Albinsson (2006) är workshops ett bra moment 
där alla i gruppen får en chans att yttra sina idéer och berätta vad de anser vara 
viktigt oavsett vilken status personen har i gruppen. Genom att använda sig av 
den här metoden uppstår en diskussionsmöjlighet som ofta är svår att uppnå i 
andra forum. Med en uppdelning i mindre grupper känner personer sig friare och 
vågar prata mer jämfört med i större grupper där en individ ofta blir nervös och 
rädd för att säga något som kan tolkas som ”fel”. Således är mindre grupper en 
superb idé där alla får dela med sig av sina tankar och idéer vilket föder fram 
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ännu fler idéer som skapats ur den gemensamma diskussionen. Om person A 
lägger fram en tanke kan det leda till att person B kommer på en ny idé baserad 
på den första personens tanke, och så vidare. 
 
Under e-Me projektet anordnades, som tidigare sagt, workshops i Borås, 
Stockolm och Barcelona. På det första mötet fick projektgruppen presentera vad 
det handlade om och studenterna fick berätta om sin vardag som student. Allt 
från att vakna och hinna till skolan i tid till att hämta ut tentor och studiemedel 
diskuterades. Till den andra workshopen fick alla studenter i uppdrag att skriva 
ner och fundera på tillfällen där en e-Me skulle vara bra att ha som student. Vid 
detta tillfälle fick studenterna gå igenom några scenarier som projektgruppen 
ställt samman baserat på de diskussioner som genomförts med studenter och 
samarbetspartners. Sedan fick studenterna diskutera i mindre grupper vilka 
situationer en e-Me hade varit bra, samt rita storyboards som förklarade dem. 
Vid den tredje och slutliga workshopen fortsatte diskussionen om hur deltagarna 
i sin vardag som student skulle ha användning av en elektronisk assistent. Från 
varje workshop samlades idéer och skisser in av deltagarna från projektgruppen. 
Studenternas idéer låg sedan till grund för de scenarier och storyboards som 
skapades för projektet.  
 
Scenarier 
Scenarier används för att beskriva en specifik situation där någon använder en 
artefakt/applikation (Albinsson & Forsgren 2005a). Genom användning av 
scenarier förmedlas en tanke på ett universellt språk om hur en artefakt kan 
underlätta/användas vid ett specifikt tillfälle. Jansson och Johansson (2007) 
skriver om scenarier som en form av kravspecifikation. Genom scenarier kan 
krav ställas på artefakten. Det blir således en flexibel teknik som kan 
kombineras med en klassisk kravspecifikation i text.  
 
I e-Me projektet har många scenarion använts för att beskriva och förklara 
projektets slutgiltiga mål. Under workshops har olika scenarier producerats men 
det har även använts internt för att förmedla nya tankar. Under e-Me projektet 
användes scenarierna bland annat för att ge utvecklarna en bild av vad som 
behövdes programmeras. Som Jansson och Johansson (2007) skrev i sin uppsats 
så var scenariona inte tillräckliga som en kravspecifikation. InnovationLab var 
tvungna att skapa mikroscenarier för att få en klarare bild av vad de skulle 
utveckla. Med mikroscenarier kan en djupare förståelse kring ett visst scenario 
skapas genom att den förklarar mer på detaljnivå. Samma nivå som en klassist 
kravspecifikation blir det inte, men med många mikroscenarion som utarbetats 
från ett större scenario ges en klarare och mer specifik bild av hur artefakten 
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används. De mer detaljerade scenariona var något som InnovationLab använde, 
men de andra scenariona användes för att sammanställa och ta fram olika 
storyboards. 
 
Storyboards 
Storyboards kan ses som en serie som används för att visualisera användningen 
av en artefakt. Dessa baseras ofta på scenarier som i textuell form beskriver en 
specifik situation och ett specifikt användningsområde. Löwgren och Stolterman 
(2004) talar om hur en storyboard kan kombinera scenarier och gränssnittskisser 
för att förmedla hur användningen av den färdiga artefakten ska gå till.  
 
Om vi ser till e-Me projektet så tog projektgruppen fram E-Me Stories and 
Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the Student som skrevs av 
Albinsson, Forsgren och Lind. Det är en serietidning/bok med ett antal olika 
storyboards där vi kan se den fiktiva personen ”Nya” som i olika situationer får 
användning av sin elektroniska assistent, e-Me. Boken fungerar som ett 
universellt verktyg för att förmedla hur en student kan använda e-Me och i vilka 
situationer den skulle kunna underlätta vardagen. Nästintill alla har läst en 
serietidning någon gång under sitt liv vilket gör en storyboard lätt att förstå. 
Även om läsaren inte förstår språket som serien är skriven på kan han/hon 
fortfarande förstå mycket av handlingen genom att iaktta bilderna. 
  
Vid en jämförelse mellan en konventionell klassisk kravspecifikation och en 
storyboard så är skillnaderna stora. En kravspecifikation har allt uppstaplat om 
vad systemet ska innehålla och hur det ska fungera. En storyboard blir en lite 
mer flexibel förklaring på hur systemet ska användas. Definitionerna om vad 
som ska ingå i systemet är inte lika strikta och det blir en del av utvecklarens 
uppgift att förstå kunden rätt.  
 
Analys av co-design modeller enligt teori 
Sammanfattningsvis har litteraturstudien givit oss en överblick över idén bakom 
co-design, vilka roller som är kritiska samt hur man genom olika arbetssätt kan 
arbeta som en co-designer. Den centrala idén bygger på samskapande och att 
alla intressenter ska vara delaktiga genom hela utvecklingsprocessen samt 
genom vidareutvecklingen. Co-designprojekt har oftast inte ett ”färdig-datum” 
utan vidareutvecklas kontinuerligt. 
 
Uppdelningen vi identifierat görs först i roller och arbetssätt. De tydliga roller vi 
främst identifierat genom litteraturstudien är maestro och intressenter. Maestrons 
arbete går främst ut på att bevaka bevarandet av grundidén. Intressenter är alla 
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som på något sätt är kopplade till projektet eller eventuellt slutprodukten. Det är 
viktigt i co-designprojekt att ta del av alla intressenters åsikter och upplevelser 
för att sträva mot ett system/applikation som i slutändan är så optimalt som 
möjligt för alla inblandade.  
 
För att optimera kommunikationen mellan bland annat maestron och 
intressenterna så används inom co-design designspråk. Då co-design används 
mycket inom innovationsprojekt kan visionen och idén vara svår att förklara. 
Genom användning av exempelvis metaforer kan intressenterna i utgångsläget 
lättare förstå visionen och därmed uttrycka sina förväntningar.  
 
Maestron har en nyckelroll i att få de olika intressenterna att prata med varandra 
och det kan göras genom exempelvis workshops. Det finns olika sätt att bedriva 
workshops på och det finns inget sätt som är ”det rätta” utan metoden anpassas 
efter situationen. Ytterligare praktiska moment som kan användas för att skapa 
förståelse är scenarier och storyboards. Både scenarier och storyboards beskriver 
användandet av artefakten/applikationen i en verklighetsnära situation där de 
olika intressenternas roller och involvering kan visas.  
 

 
Figur 19: Modell över co-design 

I figur 7 nedan har vi ritat upp livscykelmodellen så som Andersen (1994) visar 
den. Därefter har vi ritat ut delarna i co-design för att jämföra vad som sker när i 
projektet. Självklart är det, som tidigare nämnt, inte definitivt bestämt när varje 
fas sker, men det naturliga flödet visas. I projektets början genomförs workshops 
med de olika intressenterna för att senare kunna ta fram scenarier som reflekterar 
det som kommit fram under mötet. Scenarierna fungerar senare, tillsammans 
med storyboards, som en slags kravspecifikation för systemet. Det är sedan upp 
till utvecklarna att tillsammans med projektgruppen överföra scenarierna till 
tekniskt tänkande för att kunna genomföra realiseringen. Att genomföra ett 
utvecklingsprojekt genom co-design ställer dock högre krav på utvecklarnas 
kreativitet. Precis som andra intressenter bör utvecklarna, genom både förarbete 
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och realisering, vara med för att redan där kunna sätta tekniska begränsningar 
och komma med rekommendationer för hur slutprodukten kan se ut baserat på 
de förutsättningar som finns. Vidare under alla faser genomförs möten med 
grupper av intressenter för att fastställa att projektet är på väg i rätt riktning och 
att slutprodukten blir som förväntat. Vid implementeringsfasen tas användare till 
hjälp för att göra användartester, vilket är ytterligare ett moment för att fastställa 
att slutprodukten motsvarar förväntningarna. Då det i co-designprojekt är av 
ytterst vikt att alla intressenter är nöjda, sker det under förvaltnings- och 
driftsfasen ytterligare modifiering och utveckling. Därför behövs kontinuerlig 
kontakt med intressenterna för att säkerställa optimal användning och 
utveckling. Det här kan göras genom att ”bygga in delar av co-design processen 
i systemet”45, exempelvis genom ett forum eller liknande där användarna kan 
reflektera över användningen och komma med förslag för vidare utveckling. 
 

 
Figur 20: Faserna i livscykelmodellen jämförd med co-design (baserad på Andersen 
1994) 

Nu har vi behandlat de olika momenten för co-design, både tankesätt och 
praktik. Som vi sagt tidigare finns det en del skrivet om co-design, men det som 
vi nu sammanfattat anser vi vara den första totala överblick över co-design som 
en helhet som finns. Då några av våra källor i det här kapitlet är återkommande 
vill vi härnäst beskriva kortfattat valet av källor och hur det påverkat resultatet. 
 
 

                                                      
45 Lars Albinsson, e-mail 14 maj 2007 
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6 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att öka förståelsen kring co-designs 
grundidé, praktiska moment samt de kritiska roller som kan urskiljas i co-
designprojekt. För att kunna uppnå syftet formulerade vi i det inledande kapitlet 
tre frågeställningar. I det här kapitlet redovisas de slutsatser vi nått och de svar 
vi funnit på problemen. För att underlätta för läsaren har vi svarat på frågorna 
del för del.  

6.1 Slutsatser 
Vad är grundtanken inom co-design och hur ska du tänka för att vara en 
co-designer?  
Utifrån vår litteraturstudie och informationen från vår fallstudie har vi nått 
slutsatsen att grundtanken inom co-design är att samarbeta och se på situationen 
utifrån olika perspektiv samt att genomgående involvera intressenter under hela 
projektet. För att vara en co-designer ska varje individ försöka se på 
världen/situationen genom andras ögon, det vill säga att för en stund bortse från 
sina egna värderingar och se på situationen från en annan sida.  
 
Hur fungerar co-design i praktiken? 
Under våra intervjuer ställde vi den frågan till våra respondenter. Svaren vi fick 
var olika där de flesta svarade att det fungerade bra, men ofta fanns det ett 
”men” och sedan en liten extra förklaring. Summan av det hela är att co-design 
som helhet fungerar bra, men för att utveckla det ytterligare så finns det några 
saker som vi anser bör ses över. Utvecklarna i projektet var eniga om att e-Me 
var ett roligt och innovativt projekt att arbeta med, men de saknade en mer exakt 
kravspecifikation. Användningen av storyboards och olika scenarier visar på hur 
användningen ska gå till, men utvecklarna önskade att det hade funnits mer 
strikta krav. Det hade underlättat med klarare riktlinjer.  
 
Under e-Me projektet har styrningen och de främsta besluten tagits av 
styrgruppen. De olika personerna i denna grupp har haft olika roller och olika 
ansvarsområden, som exempelvis projektledare, forskningsansvarig, maestro 
och projektägare. Det har genom projektet alltid funnits en projektledare, men 
denna har varit olika personer i olika delar av projektet. Projektledaren har haft 
möjligheten att fatta snabba beslut gällande utvecklingen, medan maestron har 
haft som huvuduppgift att bevara grundidén och ha det övergripande 
designansvaret. Vår uppfattning är att samarbetet mellan maestron och 
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projektledaren i e-Me projektet har fungerat väl. Det är en styrka inom projektet 
att maestron och projektledaren har samarbetat effektivt.  
 
Som vi visade i analysen så finns det inga direkta riktlinjer för realiseringen. Det 
hade underlättat att ha det, men även utan dem så har realiseringen fungerat. 
Dock hade det troligtvis varit enklare om riktlinjer funnits. 
 
Vår slutsats är att co-design fungerar i praktiken, men vi frågar oss, var e-Me ett 
co-design projekt? Vi anser att de har använt sig av co-design men under vissa 
delar så hade det kunnat vara bättre fokus på användarna än vad det har varit. 
Under vissa delar av projektet har det verkat viktigare att se vad finansiärerna 
tyckt jämfört med vad studenterna/användarna ville. Exempelvis var kontakten 
mellan maestron och användarna nästintill obefintlig under realiseringen av 
pilotprojektet. Innan piloten var maestron mer aktiv mot studenterna genom 
exempelvis workshops. Slutsatsen av det hela blir att co-design har använts i 
projektet, men utrymme för förbättring har funnits. Med vår analys har vi 
identifierat delar som vi anser vara viktiga att inkorporera i co-designprojekt. Vi 
anser att det bli lättare att genomföra ett co-designprojekt genom att följa de 
uppsatta momenten, eftersom de skapar en sammanfattad bild av 
tillvägagångssättet. 
 
Vilka olika roller finns i co-designprojekt och vilka ansvarsområden har 
de? 
De roller som vi identifierat genom litteraturstudien visar att de etablerade 
rollerna är maestro samt intressenter. Efter vår analys av teori samt empiri har vi 
tagit fram förslag om att en styrgrupp ska introduceras och att intressenterna bör 
delas in i mindre grupper för att kunna framhäva en klarare definition inom 
intressenter. 
 
Styrgruppen ska vara det organ som gemensamt tar de slutliga besluten. I 
gruppen ska maestro och projektledare ingå, samt andra roller som passar för det 
specifika projektet.  
 
Intressenter är en samlingsroll där många inblandade inkluderas. Med 
intressenter menas inte bara slutanvändare utan alla inblandade, såsom företag, 
organisationer, medborgare, slutanvändare, utvecklare, finansiärer med flera. 
Med vår uppdelning menar vi att kategorierna utvecklare, användare, finansiärer 
och företag/organisation bör inkluderas i co-designmodellen. Det här tydliggör 
att det finns subgrupper bland intressenterna. Det är intressenterna som 
gemensamt tar fram grundera till artefakten som ska skapas med hjälp av 
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projektgruppen. Utifrån workshops där alla får yttra sina åsikter skapas senare 
scenarion och storyboards med grund i det som tagits upp under mötet/mötena.  
 
Maestron har en viktig roll som innebär att vara ansvarig för designprocessen 
och övervakar bevarandet av grundidén under projektets gång. Personens roll är 
att se till att intressenterna pratar med varandra genom exempelvis workshops. 
Slutligen ska han/hon se till så att projektgruppen och intressenterna inte fattar 
beslut som strider mot grundidén. 
 
Enligt Forsgren46 ska maestron ta delar av den roll som en projektledare 
vanligtvis har, där han/hon är den som tar de slutgiltiga besluten. Vi anser 
däremot att projektledarrollen är så pass viktig att den bör inkorporeras som en 
egen roll. Vid mindre projekt kan maestron och projektledaren vara en och 
samma person, men vid ett större projekt anser vi att det behövs både en maestro 
och en projektledare. Genom att använda två personer som fattar beslut 
angående olika delar av projektet anser vi att en klarare bild skapas och det blir 
lättare att nå det slutliga målet. Maestron kan fokusera mer på designprocessen 
och att bevara grundidén medan projektledaren ser till utvecklingens framgång 
och vad som måste göras i nästa steg.  
 
Maestron, projektledaren och intressenterna ska med ett gemensamt designspråk 
och med hjälp av metaforer kommunicera med varandra genom workshops och 
möten. Det här görs för att skapa scenarier som sedan kan användas för att ta 
fram storyboards. Med ett arbetssätt där grundidén bevaras och användaren står i 
centrum får alla yttra sina tankar och idéer och gemensamt framställs således en 
artefakt genom co-design. 
 
Hur skulle en modell över alla de olika faserna i co-design kunna se ut? 
Under arbetets gång insåg vi att två separata modeller behövdes för att förklara 
hela processen. Först skapades en modell över co-design och de olika delar som 
ingår i ramverket, den andra visar utvecklingsprocessen inom co-design i 
jämförelse med livscykelmodellen.  
 
e-Me i jämförelse med vår co-designmodell 
I analysen har vi ritat en modell som innefattar de begrepp vi ovan har gått 
igenom steg för steg. Efter analys av de olika delarna bestämde vi oss för att 
även göra en analys av vår egenskapade modell för att se om den fortfarande var 

                                                      
46 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
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giltig. Som Forsgren47 berättade under vår intervju så kan alla moment inom co-
design ses som en arsenal av verktyg som kan användas vid behov. De fem 
arbetssätten har nyttjats under e-Me projektet och delarna har använts enligt co-
design. Om vi ser till rollerna så anser vi att det saknas någonting. En maestro är 
något som vi anser vara vitalt eftersom han/hon bevarar och försvarar grundidén 
som projektgruppen strävar efter att förverkliga och således hjälper gruppen att 
bibehålla fokus. Intressenter tar sin del, liksom alla de olika deltagarna som är 
involverade i projektet. Definitionen av dem finns närmare förklarad i vårt 
teorikapitel. Vi anser även att användandet av intressenter har utförts korrekt 
inom e-Me projektet.  
 
Genom vår insamlade teori samt empiri har vi funnit några delar som vi saknar 
inom co-design som vi har lagt till i vår reviderade modell (se figur 21) över de 
viktiga begreppen för co design. De delar som vi adderat till modellen är 
styrgrupp, projektledare, utvecklare, användare, finansiärer, företag/organisation 
och slutligen kravspecifikation. 
 

 
Figur 21: Reviderad modell över co-design 

 
Under roller har vi lagt till en styrgrupp som innefattar maestro samt 
projektledare. Styrgruppen anser vi vara viktig eftersom det behövs en ledning 
som styr över vad som ska hända och att det faktiskt finns ett organ som tar de 
slutliga besluten. Genom att ha en projektledare får projektet en extra drivkraft 
som annars saknas. Användandet av både en projektledare och en maestro gör 
att det finns två personer som kan hjälpas åt för att ro skeppet i land. Maestron 
ser till så att grundidén kvarstår medan projektledaren tar de slutgiltiga besluten 
och kan trycka på när så behövs. Det skapar en extra drivkraft när en person kan 
säga ifrån och vara bestämd. Utan en handfast ”chef” för projektet blir det lätt 
stillastående och därför behövs en projektledare. Det kanske är underförstått att 
                                                      
47 Olov Forsgren, intervju den 19 april 2007 
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en projektledare behövs, men då det inte står med som en av delarna inom co-
design så anser vi att det behövs adderas till ”rollerna”. Styrgruppen kan bestå 
och bör bestå av fler personer än maestron och projektledaren, men de här två 
rollerna är de som vi anser vara viktiga inom co-design.  
 
Intressenter har vi som tidigare sagt förklarat i vårt teorikapitel. Den definition 
av intressenter som vi funnit är en generell förklaring att alla involverade är 
intressenter vi ser därför ett behov av att dela in intressenterna i mindre grupper 
för att få en klarare bild av dem. Genom uppdelningen av utvecklare, användare, 
finansiärer och företag/organisation känner vi att en klarare bild visas av vilka 
intressenterna är. Det här betyder inte att det inte kan finnas andra sorters 
intressenter, det visar bara på de delar som vi anser vara viktiga, sedan kan det 
finnas andra intressenter med. Utvecklare bör finnas med eftersom det alltid 
finns någon som ska realisera och utveckla artefakten/produkten, oberoende om 
det är ett system som ska skapas eller om det är en produkt. Samma sak gäller 
användare eftersom det alltid finns en person/grupp som kommer använda det 
som framställs. Finansiär och företag/organisation kan ibland vara samma 
intressent, men kan även vara skilda eftersom det kan finnas andra finansiärer än 
de som faktiskt beställt artefakten/produkten.  
 
Vi fann även att det saknas ett moment i arbetssätt, nämligen en 
kravspecifikation. Under e-Me projektet fick utvecklarna använda sig av 
serieboken E-Me Stories and Scenarios – The Ideal Electronic Galaxy of the 
Student som kravspecifikation. Som vi tidigare nämnt behövde de därför göra ett 
antal mikroscenarier för att kunna få en klarare bild av vad som faktiskt skulle 
utvecklas och de olika delarna som skulle implementeras. Från vår studie samt 
intervjuer ser vi ett tydligt behov av hur en kravspecifikation sak se ut. En 
klarare mer teknisk kravspecifikation behövs för att underlätta för utvecklarna 
eftersom de i nuläget behövde stå för mycket av kreativiteten och därför inte 
kunde lägga fokus på det som de är best på, nämligen själva utvecklingen.  
 
De tillägg som vi gjort till vår modell kan ses som självklara, men trots det har 
vi inte funnit dem i den teori som vi samlat om co-design. Olika grupper inom 
intressenter har diskuterats i texter, exempelvis Who’s at the wheel of user 
driven projects when the user can’t drive? men inte som en sammanfattning av 
vad som bör vara med enligt co-design. Vi ser därför att de här tilläggen är nya 
inslag som bör inkluderas inom co-designtänkande.   
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e-Me i jämförelse med vår livscykelmodell 
I kapitel 5.1 ”Analys av co-design modeller enligt teori” diskuterar vi hur vi 
jämför co-design med Andersens (1994) livscykelmodell. När vi nu granskat och 
analyserat både teori och empiri har vi åter igen sett över vår modell som vi 
presenterade i analysen (se figur 20). Vi har då märkt att det inom co-design inte 
finns några direkta riktlinjer över hur tillvägagångssättet ska ske runt 
förändringsanalys, realisering eller avveckling. Vi har därför reviderat figur 20 
för att visa vilka delar som hamnar i en ”gråzon” vid co-design vilket visas här 
nedan i figur 22. 
 

 
Figur 22: Reviderad livscykelmodell jämförd med co-design (baserad på Andersen 
1994) 

I vår studie har vi inte lyckats finna några riktlinjer för hur förändringsanalysen, 
realiseringen eller avvecklingen ska gå till. Vi ämnar inte komma med förslag 
hur de olika faserna ska genomföras utan lämnar det här som en påminnelse om 
vad som skulle kunna finnas som fortsatt forskning inom området. 

6.2 Generaliserbarhet 
De resultat som vi funnit genom vår uppsats anser vi vara användbart även i 
andra projekt. Främst anser vi att det är användbart i innovativa projekt där en 
applikation eller system ska tas fram, då det är resultatet av denna studie. Dock 
bedömer vi att co-design inte bara fungerar vid framtagande av IT-system och 
applikationer utan även vid framtagande av produkter eller dylikt. 

6.3 Kvalitet i studien 
Med hjälp av vår metod har vi utfört den här undersökningen på ett strukturerat 
sätt för att hålla en genomgående hög standard på forskningen. Genom vårt 
synsätt på kunskap anser vi att det finns fler sätt att tolka en situation. Det här 
har varit en av huvuddelarna då co-design handlar om att se på en situation från 
andra perspektiv. Vi har utgått från att vi ska finna en struktur inom vår teori då 
det innan den här uppsatsen inte fanns en komplett samling av co-design, dess 
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roller och moment. Vår iterativa ansats har hjälpt oss samla mer information och 
skapa en djupare förståelse kring både teori och empiri. 
 
Vår insamling av information har skett genom litteraturstudier av tidigare 
publicerade källor samt intervjuer med nyckelpersoner inom både co-design och 
vår fallstudie e-Me projektet. Intervjuerna har haft en semistrukturerad och fri 
intervjumetod där vi kunnat undvika missförstånd genom att fråga stödfrågor om 
det varit delar vi inte förstått av respondenternas svar. Vi har även haft möjlighet 
till e-mail kontakt med respondenterna för att komplettera med information som 
inte kommit fram under intervjuerna eller om det varit något som vi undrat över. 
Med den här insamlingsmetoden har vi funnit svar/resultat som vi kunnat 
fortsätta arbetet med.  
 
Då många av våra respondenter är involverade i både forskning inom co-design 
och e-Me projektet har vi separerat frågorna inom områdena för att få en klarare 
bild inom vart område. Vi har sedan analyserat teori och empiri, där vi jämfört 
vad teorin uttrycker jämfört med hur fallstudien genomförts. 
 
Som vi förklarat i kapitel 2.6.2 och 2.8 har vi valt respondenter med omsorg. Vi 
har valt personer som är forskare/förespråkare inom co-design för att få en så 
komplett teoriinsamling som möjligt. Vi har analyserat de skriftliga källorna 
genom att granska deras referenser och därigenom bilda en uppfattning om 
huruvida deras källor kan ses som relevanta och korrekta. Vårt mål var att göra 
en sammanfattning av vad co-design är och det har vi åstadkommit genom vår 
insamling av information genom publicerade texter samt intervjuer. Vi anser 
således att vi är inom ramen för ämnet informatik och att vi har genererat goda 
grunder inom både teori samt empiri som stödjer vår slutliga slutsats.    

6.3.1 Utvärdering av studien 
I 2.8 Utvärderingsmetod tog vi upp sju olika kriterier för att kunna utvärdera 
uppsatsen i både genomförande och dess resultat. Nedan ska vi presentera de 
olika kriterierna och skriva om vi anser vi uppfyllt dem eller ej.  
 
De olika kriterierna är: giltighet, kongruens, generaliserbarhet, relevans, 
kommunicerbarhet, kumulativitet och originalitet. 
 
Giltighet- Vi anser att vi har använt oss av både teoretiska och etiska argument 
som stärker vårt resultat. Vi har använt oss av litteratur skriven av erkända 
författare inom området och har intervjuat förespråkare och användare av co-
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design. Den teori som vi funnit har sedan använts för att analysera vår fallstudie 
vilket då hjälpt oss komma fram till ny kunskap som enligt oss kan inkluderas i 
co-design. 
 
Kongruens- Vi anser att vi har en rödtråd genom hela uppsatsen som är lätt att 
följa och att resultatet lyfts fram på ett bra och enkelt sätt för läsaren. VI har 
länkat tillbaks till föregående delar och har beskrivit co-design och e-Me 
projektet i kronologisk ordning för att hjälpa läsaren att förstå.  
 
Generaliserbarhet- Eftersom vi har studerat e-Me projektet som fallstudie kan 
det bli svårt att koppla alla delar till andra projekt, men vi ser inte det som ett 
problem. Vårt bidrag till co-design görs på ett sätt som möjliggör användandet 
av dessa delar även vid andra projekt och därför blir resultatet användbart även 
inom andra områden.  
 
Relevans- Uppsatsen handlar om co-design och hur det har använts under e-Me 
projektet. Vi har studerat co-design som är en relativt ny utvecklings modell och 
vi anser att vi bidragit med kunskap och även skapat möjligheter för framtida 
forskning. Co-design är en inriktning som anammas vid Institutionen för Data 
och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås vilket stärker att vi behandlar ett 
ämne inom informatik. Vi anser att vår studie och uppsats är inom informatikens 
gränser och anser därför att vi genomfört en relevant forskning.  
 
Kommunicerbarhet- Vi har utförligt beskrivit de olika delarna i uppsatsen och 
har följt en tids linje inom fallstudien för att göra det mer lättåtkomligt för 
läsaren. Vi har även inkluderat en ordlista i slutet av uppsatsen för att förtydliga 
några eventuella ord. Vi anser att vi har förklarat de olika momenten på ett bra 
sätt och att ordlistan kan fylla i med mer förståelse om så behövs.    
 
Kumulativitet- Vi har använt oss av tidigare genomförd forskning och anser att 
vår undersökning går att koppla till den tidigare forskning och pågående 
forskning som vi funnit. Vi har analyserat det vi funnit för att skapa ny kunskap 
av det vilket resulterat i ny kunskap inom co-design och en öppning för vidare 
utveckling.  
 
Originalitet- Co-design har haft förespråkare en tid nu, men eftersom det finns 
många andra metoden för utveckling har den inte använts så flitigt. I dagsläget 
har det börjat användas mer och mycket forskning inom området sker, men 
ingen fullständig sammanfattning har gjorts av vad co-design egentligen är. Vi 
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anser därför att vi har originalitet eftersom vi bidrar med ny och ökad kunskap 
inom ämnet informatik och co-design. 

6.3.2 Metodutvärdering 
I metodkapitlet har vi skrivit om hur vi ämnar gå till väga och nu i efterhand kan 
vi se hur vi har använt oss av vår metod och analysera hur vi använt den. Vi har 
använt oss av vårt synsätt på kunskap då vi har försökt att se på informationen 
med ett kritiskt öga då vi analyserat och jämfört vad vi funnit för att se om den 
varit trovärdig eller ej. Det har varit svårt att utvärdera informationen eftersom 
det är en tolkning av de intervjuade personernas tankar som vi haft att behandla. 
Validering och reliabilitet är viktigt vid utvärdering av information, men det har 
varit svårt att ”sätta fingret på”. I beräkningarna fick vi ta med att vi använde oss 
av olika frågor till olika respondenter eftersom vi ansåg det vara bästa metoden 
för att få fylligare svar. Det vi kunnat mäta är hur våra förväntningar stämde 
överens med de fakta som vi tog del av under insamlingen och analys av 
insamlad data. Inom kvantitativa utvärderingar kan resultaten granskas kritiskt 
och således se om det är relevanta svar eller ej. För att fastställa om 
informationen vi samlat in via intervjuer är korrekt och trovärdig eller ej har vi 
jämfört dem med dokument som dokumenterats om både co-design och om e-
Me projektet.  
 
För att utvärdera om vår insamlade data är av god kvalitet eller inte är det viktigt 
att tänka på var informationshämtningen gjorts. Genom att jämföra källorna har 
vi kunnat se om informationen skulle kunna stämma. I vissa fall har det varit 
svårare att finna referenser, men vi har lyckats finna det på all den information 
som varit relevant för vår studie. Vi var även tvungna att beakta våra intervjuer 
och svaren vi fått fram där med utgångspunkt i huruvida vi fått fram den 
information vi sökte. Det fanns även betänkanden att göra angående huruvida vi 
hade intervjuat rätt personer och om våra frågor var relevanta. Med tanke på att 
vi använt oss av kvalitativa öppna intervjuer har intervjupersonerna vid alla 
tillfällen kommit in på sidospår, men i helhet har vi lyckats få svar på våra 
frågor, samt även fått fram ytterligare relevant information. Däremot anser vi att 
vi har lyckts intervjua nyckelpersoner när det gäller att få fram rätt information 
och eftersom anpassning av frågorna gjordes efter vem det var som intervjuades 
anser vi oss ha använt oss av relevanta frågor. 
 
Vi anser att vi har följt vår metod och att den har fungerat bra för vår uppsats 
och vi har med hjälp av den lyckats finna svar till våra frågeställningar. Vi anser 
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därför att våra val som vi tog för metoden har varit bra och att de har främjat 
uppsatsen och möjliggjort genomförandet och skapandet av vår uppsats. 

6.4 Idéer för fortsatt forskning 
Den här studien har fokuserat på att öka förståelsen kring co-designs grundidé, 
praktiska moment samt de vitala roller som kan urskiljas i co-design projekt. 
Den sammanställning som vi gjort i kapitel 3 skapar en helhetsbild över de olika 
moment som kan användas när tillvägagångssättet co-design används. Eftersom 
co-design ännu inte är en beprövad systemutvecklingsmetod finns det mer att 
forska om. I vår analys har vi identifierat några moment som vi inte funnit under 
vår teoriinsamling och som vi anser vara bra delar för fortsatt forskning.  
 
Främst anser vi att moment i systemutvecklingen så som förändringsanalys och 
realisering bör behandlas för att fastställa hur faserna bör genomföras på ett bra, 
effektivt och co-designaktigt sätt. Vi anser även att en tydligare 
kravspecifikation behövs i co-designprojekt, men vidare forskning skulle kunna 
utmynna i ett co-designmässigt sätt att framställa en sådan kravspecifikation. 
Det finns stort utrymme för att skapa en notationsmall över hur en tydligare och 
mer teknisk kravspecifikation kan/bör genomföras. Vidare forskning inom de 
momenten skulle kunna utmynna i en tydligare förklaring av hur de ska 
inkorporeras i co-design. Om en publikation skapas där en komplett 
sammanfattning av vår teori samt våra förslag om fortsattforskning kan co-
design drivas framåt. Om det sedan skulle publiceras och erkännas i högre 
tribunaler kan det resultera i att co-design kan bli erkänd som en ny metod för 
systemutveckling och projektgenomförande. 
 
 

- 72 - 



- ORDLISTA - 
 

7 Ordlista 
Vi kommer här att precisera ett antal begrepp som vi anser vara vitala i vår 
rapport. Det är för läsaren viktigt att förstå hur vi uppfattar de här begreppen 
och hur de kan kopplas till den kunskap vi vill förmedla. Begreppen kommer att 
beskrivas utifrån olika perspektiv, där vissa preciseringar kommer ifrån givna 
källor, medan andra beskrivs av oss författare för att återge vår definition. 
 
Användare är den grupp av slutanvändare som är involverade i utvecklingen.  
 
Beställaren är den ansvarige hos den organisation, företag, myndighet som 
beställer systemet/applikationen.  
 
Co-design är det tillvägagångssätt vi avser studera. Vi anser co-design vara det 
tillvägagångssätt där användaren är med från början till slut i utvecklingen. Det 
som skiljer denna strategi från andra är brist i kravspecifikation och att det 
kontinuerliga arbetet under utvecklingen sker utefter vad användaren vill ha. 
Detta är vad vi anser co-design vara i detta startskede. Vi avser att samla in teori 
för att fastställa vad co-design är och vilka praktiska principer som finns. 
 
e-Me är en elektronisk assistent, framtagen av e-Me projektet i samband med 
InnovationLab vid Högskolan i Borås, våren 2007. Det är en elektronisk 
assistent som är framtagen för att minska och underlätta för det enorma 
elektroniska informationsöverflöd som finns idag.  
 
e-Me projektet är det projekt som ligger bakom forskningen för framtagandet av 
e-Me. (www.e-me.se) 
 
InnovationLab är ett program- och systemutvecklingscenter som syftar till att 
främja god IT-användning och tjäna som inspiratör för den nya typen av IT-
utveckling (InnovationLab, 2007-05-02) 
 
Metod är ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat. (NE.se, 
metod).  
 
Modell är i vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation 
av ett fenomen. (NE.se, modell.) Vi ser co-design som en modell för hur 
systemutveckling kan utföras.  
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Principer är inom filosofin ett begrepp som används bl.a. i metafysiken i 
betydelsen grund, yttersta grundsats eller förutsättning för någots existens. 
(NE.se, princip). De principer som finns kring co-design utgör grundstenarna för 
hur man ska tänka då man genomför ett utvecklingsprojekt genom co-design. 
 
Projektkoordinatorn är den länk som finns mellan användare och utvecklare, 
som ska kunna förmedla användarnas åsikter och se problem, möjligheter 
etcetera från deras perspektiv.  
 
Scenarier tas fram i samarbete med slutanvändaren i förarbetet inför 
systemutvecklingen. De ska spegla hur applikationen till slut ska användas av 
användaren och hur den passar in i verkligheten.  
 
Stakeholders är alla de intressenter som är kopplade till slutprodukten, genom 
användning, som leverantör eller exempelvis finansiär.  
 
Storyboards är de serier som är gjorda för att stödja de scenarier som skapas 
innan framtagning av applikation.  
 
System/applikation är det som ska utvecklas med hjälp av co-design i samfund 
mellan beställare, användare, projektkoordinator samt utvecklare.  
 
Systemutveckling är den aktivitet i vilken man systematiskt utreder 
förutsättningarna för att genom ett datorstött informationssystem (IS) förbättra 
verksamheten i ett företag eller en organisation samt i överensstämmelse med 
resultatet utformar, konstruerar och inför IS i praktisk tillämpning. (NE.se, 
systemutveckling) 
 
Tillvägagångssätt är ett sätt att utföra något av praktisk natur. (NE.se, 
tillvägagångssätt). Vi ser tillvägagångssättet som det sätt man utför utvecklingen 
på, baserat på de principer som finns samt de praktiska moment som bör utföras.
 
Workshops används för att, tillsammans med användaren, komma fram till de 
scenarier som ska spegla verkligheten där systemet/applikationen ska användas.  
 
Utvecklarna är de som tar fram applikationen åt beställaren och som förlitar sig 
på att projektkoordinatorn kan förmedla användarnas åsikter på rätt sätt.  
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9 Bilagor 

9.1 Samarbetspartners i e-Me projektet 
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9.2 Intervjufrågor 
Eftersom vi använt olika intervjufrågor vid intervjuerna redovisar vi här de 
frågor som använts vid de olika intervjutillfällena.  
 
Intervjufrågor som användes vid intervju med Lars Albinsson, Mikael Lind 
och Olof Forsgren. 

1. Kan du berätta lite hur du ser på co-design? 
2. Vad är din syn på designspråk? 
3. Hur ser du på användningen av metaforer inom co-design? 
4. Hur ser du på involveringen av intressenter/stakeholders i co-design? 
5. Vilka är de praktiska moment som man kan utföra inom co-design och 

vad har du för åsikter kring dessa? Exempelvis workshops, scenarier och 
storyboards. 

6. När blev du först involverad i e-Me projektet? 
7. Vad är din roll i e-Me projektet? 
8. Vad är din vision för en elektronisk assistent? 
9. Berätta din historia om e-Me! 
10. Hur ser du på co-design genom e-Me projektet? 
11. Du, som förespråkare för co-design, anser du att e-Me projektet 

genomförts enligt co-design och vad har i så fall varit positivt och 
negativt? 

 
Intervjufrågor som användes vid intervju med Fredrik Nordin, Marcus 
Mordenfeld, Linus Andrén och Anna Mordenfeld. 

1. När blev du först involverad i e-Me projektet? 
2. Vad är din roll i e-Me projektet? 
3. Vad är din vision för en elektronisk assistent? 
4. Berätta din historia om e-Me! 
5. Hur ser du på co-design genom e-Me projektet? 
6. Hur har användningen av scenarier och serier påverkat er arbetssituation 

i projektet? 
7. Hur har förhållandet till projektgruppen varit? Positivt, negativt 
8. Har ni fått tillräckligt med information för att kunna utföra era 

arbetsuppgifter? 
9. Hur ser du som utvecklare på användning av co-design för projekt som 

e-Me projektet? Positivt och negativt 
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Intervjufrågor som användes vid intervju med Gustaf Lindström. 
1. När blev du först involverad i e-Me projektet? 
2. Vad är din roll i e-Me projektet? 
3. Hur ser du på e-Me som ny e-tjänst? 
4. Hur ser du på din involvering i e-Me projektet? 
5. Hur skulle en optimal elektronisk assistent se ut för dig? 
6. Vad tycker du om ”e-Me stories” som kommunikationsmedel för idén? 

 
Intervjufrågor som användes vid intervju med Sören Berglund. 

1. Hur ser du på involveringen av intressenter/stakeholders i co-design? 
2. När blev du först involverad i e-Me projektet? 
3. Vad är din roll i e-Me projektet? 
4. Vad är din vision för en elektronisk assistent? 
5. Berätta din historia om e-Me! 
6. Hur ser du på co-design genom e-Me projektet? 

 
Intervjufrågor som användes vid intervju med Charlotte Landestig, Louise 
Gustavsson, Hanna Johansson, Mikael Johansson och Linnea Dahlgren. 

1. När blev ni involverade i e-Me projektet? 
2. Vad tycker ni om e-Me:n? 
3. Vad tycker ni om att få vara med i utvecklingsprocessen? 
4. Hur skulle den optimala assistenten vara för er? 
5. Hur mycket har ni använt e-Me:n? 
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