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SAMMANFATTNING 
Detta projekt utgör huvudmomentet i en kurs kallad ACPU (Användarcentrerad programutveckling). 
Kursen, som är på sex poäng, ges på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Målet med 
kursen är att tillsammans med en särskild expertgrupp och andra berörda aktörer utveckla en 
applikation eller produkt som på något vis kan stödja den utvalda expertgruppen i deras dagliga 
verksamhet. Årets tema är experter. Vår grupp har valt att fokusera på arkitekter. Vi anser att det finns 
flera faktorer som gör arkitekter intressanta i detta sammanhang. Arkitektyrket har de senaste åren 
genomgått en stor förändring som omfattar både arkitektens roll i stort och arkitektens enskilda 
arbetsmetoder. Från att ha verkat som en drivande och sammanlänkande ledarfigur, är arkitekten 
numera endast en av många aktörer på byggmarknaden. En allt större del av ansvaret har tagits över av 
producenterna. Arkitekten förväntas idag utföra det mesta av arbetet med datorn som främsta verktyg; 
ett arbete som till viss del kan genomföras av andra än arkitekter. Konkurrensen om arbetsuppgifterna 
har därmed hårdnat och produktivitet och effektivitet har hamnat i centrum. Idéutbyte och reflektion 
prioriteras bort.  Ändå är det många aspekter inom arkitektyrket som består. Det är tydligt att 
kommunikation ännu är en central och oumbärlig del av arkitektens dagliga arbete. Kärnan i 
verksamheten är att kommunicera idéer till kollegor, klienter, producenter, och allmänheten så att alla 
kan förstå de idéer och förslag som har arbetats fram.  
 Det huvudsakliga målet i detta projekt har varit att tillsammans med yrkesverksamma arkitekter 
utveckla en teknisk lösning som kan stödja arkitekter i skapandeprocessen. Mer specifikt har vi 
eftersträvat att ta fram en prototyp till ett användarvänligt verktyg eller en applikation som öppnar upp 
för reflektion och en öppen dialog arkitekter emellan. Projektet resulterade i Wallpaper, ett flexibelt 
och mobilt pappersliknande gränssnitt som arkitekten kan använda både för att skapa och visualisera 
idéer.  

ABSTRACT 
This project is the main part of a course in User Centered Interaction Design at the Royal Institute of 
Technology in Stockholm. The theme for 2006 year's class is experts. Thus, the goal of the course is to 
develop an application or product that in some way supports a certain groups of experts in their daily 
activities. The concept is supposed to be developed in cooperation with potential end-users, in our case 
architects, and other related experts and players. Our group has chosen to work with architects. We 
find architects particularly interesting for several reasons. Architecture, as a profession, has changed 
significantly during the last few years. Nowadays, architects are just one of many players in the 
construction industry. The producers, e.g. engineers and constructors, have taken over the role as 
project leaders and coordinators, while architects spend more of their time developing and visualizing 
projects in front of their computers. Since this task, at least to some extent, can be conducted by other 
operators in the IT and graphic design industry, architects often have to compete for new jobs. 
Consequently, time and money are at the centre of attention, whereas reflection and interaction come 
second. Yet, many aspects of architecture as a profession seem to be consistent. Communication is still 
an undependable aspect of the work of an architect. Focus lies on communicating ideas to colleagues, 
clients, producers and the public in ways that attend to their particular interests and competence. 
 The main goal of this project has been to develop a technical tool or application that support 
architects in their creative tasks. More specifically, our aim was to develop a usable interface that 
enables and encourages reflection and cooperation among architects. The concept was developed in 
intimate and continuous cooperation with the target group, and resulted in Wallpaper, a flexible and 
mobile paper-like interface that supports both production and visualization.  
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INTRODUKTION  
Nog finns den där; myten om arkitekten. En kreativ figur med stilren smak som har till uppgift att 
skapa geniala och nydanande idéer som andra sedan förverkligar; nästan alltid svartklädd, kanske med 
ett skissblock i högsta hugg och väggarna fullbelagda med ritningar och kollage. Känns bilden igen? 
 När vi påbörjade detta projekt för drygt två månader sedan tyckte vi oss ha en relativt tydlig och 
verklighetstrogen bild av arkitektyrket; både med avseende på den enskilda arkitekten och hans 
skapande och på arkitektens roll i ett större sammanhang. Då vi i ett tidigt skede bestämde oss för att 
arbeta med arkitekter som expertgrupp baserade vi beslutet på följande föreställningar: 

o Arkitekten verkar som ”spindeln i nätet” i de projekt han är involverad i; 

o Arkitekten utför ett kreativt och multidisciplinärt arbete; 

o Arkitekten måste kommunicera med och koordinera många olika aktörer och intressenter; 

o Arkitektyrket har en lång tradition av manuellt arbete (papper och penna);  

o Arkitekten arbetar idag i större utsträckning med tekniska/maskinella verktyg; 

Flera av dessa idéer kring arkitektyrket bekräftades under projektets gång. Ändå har vi i många 
hänseenden fått revidera den bild vi först hade. Sedan tiotalet år tillbaka har arkitektens roll förändrats 
och till viss del försvagats; både till följd av intern utveckling, såsom införandet av tekniska verktyg 
och applikationer, och externa förändringar, där en allt mer komplex arbetsmarknad i vilken de tydliga 
gränserna mellan olika yrkesgrupper successivt suddas ut har bidragit till ökad konkurrens och ett 
hårdare klimat1. Bilden av arkitekten som ”spindeln i nätet” och ledare är inte längre lika aktuell. 
Istället tar byggproducenter, såsom byggingenjörer och byggprojektledare, ett allt större ansvar i 
processen, medan arkitektens arbete allt mer fokuseras kring visualisering av koncept och byggnader. 
Datorn har blivit många arkitekters främsta arbetsverktyg; med hjälp av olika grafikprogram såsom 
Archicad och Autocad2 skapar man idag sina ritningar, 3D-modeller och animationer. 
 Den bild av arkitektens yrkesroll som vi har valt att lyfta fram i detta projekt präglas starkt av 
detta förändrade arbetssätt. Bilden är komplex i det avseende att den inkluderar både positiva och 
negativa aspekter. Datorn underlättar och effektiviserar arkitektens arbete avsevärt, bland annat tack 
vare att återkommande komponenter lätt kan återanvändas. Samtidigt begränsar datorn 
arbetsprocessen i flera avseenden. De applikationer som finns att tillgå stöder skapande av traditionella 
byggnader och miljöer, men för den arkitekt som vill gå utanför dessa konventionella lösningar 
uppstår ofta problem. Därtill bidrar datorn och de applikationer som används till att göra arbetet mer 
individuellt. Istället för att skissa och rita i timtal kan arbetet med teknikens hjälp idag utföras 
betydligt snabbare. Applikationerna är dessutom relativt nya och komplicerade, vilket medför att inte 
alla kan behärska dem. Det har därför blivit mer ovanligt att man som arkitekt har tid eller möjlighet 
att blanda sig i eller ändrar i någon annans arbete. Det har blivit ”tyst” på kontoren3.               

PROBLEMFORMULERING 
Detta projekt har genomförts som en del av kursen Användarcentrerad Programutveckling (ACPU) vid 
KTH i Stockholm. Kursen anordnas av institutionen NADA och är en central del av 
kompetensinriktningen människa-datorinteraktion. Liksom namnet delvis antyder syftar kursen till att 
ge deltagande studenter möjligheten att tillämpa och utvärdera olika metoder för att involvera 
användare vid programsystemutveckling4.  

Temat för projekten är nytt varje år. Detta år låg fokus på experter, en målgrupp som av 
kursledningen specificerades som ”människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett 

                                                 
1 Harry Klava (2006) 
2 Graphisoft (2006) 
3 Tor Lindstrand (2006) 
4 ACPU (2006) 



ACPU 2006: Wallpaper – ett mobilt verktyg för arkitekter  

 5 

avgränsat område”. Denna kompetens kan enligt specifikationen vara baserad på både utbildning och 
erfarenhet, men det är viktigt ”att ni väljer en grupp där ni själva inte ingår”. 

Målgrupp och avgränsningar 

Valet av målgrupp var för vår del det enklaste och snabbast genomförda momentet i projektet. Alla i 
gruppen ville arbeta med en kreativ och konstnärlig yrkesgrupp och efter vidare diskussion och 
röstning5 bestämde vi oss till slut för att välja arkitekter som målgrupp.  Valet gjordes delvis utifrån 
föreställningen att arkitekter utgör en dynamisk yrkesgrupp som har kunskap inom många skilda 
områden, interagerar med flertalet olika yrkesgrupper och arbetar både manuellt, det vill säga för hand, 
och med diverse tekniska verktyg.  
 Även om ordet arkitekt ofta används som en generell term för någon som planerar och designar 
byggnader innefattar begreppet många olika inriktningar och ansvarsområden. Det finns bland andra 
landskapsarkitekter, arkitekter som ritar miljöer i datorspel, arkitekter som ritar privata hus och 
arkitekter som designar stora köpcentra och bostadsområden. Dessutom finns det arkitektkontor av 
varierande storlek, vilket i vissa fall påverkar arbetssätt och organisation. Stora kontor har i större 
utsträckning råd att investera i avancerade verktyg, såsom exempelvis 3D-printrar6 och programvara 
för 3D-modellering. 
 I detta projekt har tillgången på samarbetsvilliga arkitekter fått styra sammansättningen av 
deltagare i projektet. Vi kontaktade ett stort antal arkitektkontor, men då endast ett fåtal hade möjlighet 
att ställa upp valde vi att involvera alla kontor som vi faktiskt hade fått kontakt med. Lyckligtvis 
visade sig sammansättningen av deltagare vara gynnsam för projektet; deltagargruppen inkluderade 
arkitekter med olika bakgrund, erfarenhet, arbetsmiljö och arbetssätt, vilket bidrog till en spännande 
variation och bredd i designprocessen. Enligt våra egna erfarenheter gäller detta inte minst projektets 
inledande, undersökande, del där det är viktigt att ha ett öppet sinne och ett brett perspektiv.   
 Vad gäller metoder och prototyper gjordes inga inledande avgränsningar. Nedan, i avsnittet 
”Metod”, återfinns en redogörelse för hur urvalet av bland annat metoder, respondenter och problem- 
och möjlighetsområden gick till. 

Syfte 

Utifrån ovanstående specifikation och avgränsningar valde vi att formulera följande syfte: 
 
Genom att med olika metoder och angreppssätt fördjupa oss i arkitekters arbetssätt och arbetsmiljö 
ska vi tillsammans med yrkesverksamma arkitekter och andra berörda parter och intressenter utveckla 
en teknisk lösning som i något avseende stöder arkitekter i deras dagliga verksamhet. Den tekniska 
lösningen ska antingen vara lösningen på ett problem, eller ta tillvara på möjligheter, men ska likväl 
baseras på målgruppens egna önskemål och behov.   

METOD 
Användarcentrerade designprocesser ställer stora krav på de forskare som utför dem. Det är oerhört 
viktigt att man som projektledare och designer har en förståelse för målgruppens behov och önskemål 
och låter dessa faktorer styra arbetet och resultatet. För att detta ska vara möjligt krävs det att man 
tillbringar mycket tid tillsammans med målgruppen för att på så sätt lära känna den kontext i vilken 
målgruppen verkar samt de aktiviteter som målgruppen är involverad i. Det gäller således att vara 
ödmjuk, lyhörd och öppen för nya idéer. Begreppet kill your darlings, som syftar på att (våga) förkasta 
de idéer man tycker om allra mest, är högst aktuellt i detta sammanhang. Det är lätt hänt att man som 
projektledare omedvetet eller medvetet styr deltagarna utifrån egna önskemål och förväntningar. I 
användarcentrerade designprocesser är det istället målgruppen som ska vara den styrande parten. Med 
projektledarnas stöd och handledning ska de ta aktiv del i skapandet av idéer. Samtidigt är det viktigt 
att man som ledare är lyhörd och flexibel nog att anpassa sig till och bemöta målgruppens sätt att 

                                                 
5 För mer information om hur urvalet gick till, se avsnitt Metod. 
6 En printer som, liksom namnet antyder, ”skriver” ut ritningar i 3D. 3D printer (2006). 
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uttrycka sig på, och deras begränsningar och styrkor. Detta är kärnan i användarcentrerad och 
kooperativ design.   
 I detta projekt har vi valt att arbeta med ett flertal olika metoder och angreppssätt: research, 
kontextuella intervjuer och observationer, djupgående intervjuer, prototypworkshops, expertkontakter, 
utvärdering och användartester. Flera faktorer ligger bakom vårt beslut att tillämpa fler än en teknik: 

o Kontext. Miljö och deltagare påverkar valet av metod. Exempelvis kan en respondent vara 
väldigt öppen medan en annan har svårare för att uttrycka sina tankar och idéer. Dessa två 
personer bör rimligtvis hanteras olika.   

o Syfte. Vad som ska åstadkommas och vilka frågor som ska besvaras avgör till stor del vilka 
metoder som är lämpliga. 

o Stadium. Syftar till hur långt framskridet projektet är. I början av projektet vill man ofta ha en 
bredare, mer öppen approach.  

o Triangulering. Innebär att man medvetet använder olika metoder för att belysa ett fenomen 
eller ett problem ur olika synvinklar. Ofta väljer man metoder som kompletterar varandra, det 
vill säga har olika styrkor och svagheter. 

o Kursspecifikation. Syftet med kursen är att prova på olika metoder för att på så vis förstå 
metoderna och deras för- och nackdelar bättre.   

Detta avsnitt innehåller en ingående redogörelse för de metoder som vi valde att tillämpa i 
designprocessen; vad metoderna innebär, deras styrkor och svagheter samt varför vi valde att tillämpa 
dem i projektet. I avsnittet Diskussion återfinns en mer utförlig skildring av våra personliga tankar om 
och erfarenheter av metoderna.  

Val av målgrupp 

I valet av målgrupp använde vi oss av brainstorming i kombination med den så kallade pluppmetoden. 
Brainstorming används i första hand som en metod för att generera idéer och lösningar som ligger 
bortom de mest konventionella och givna lösningarna. Inga alternativ förkastas, hur irrelevant eller 
omöjligt det än verkar. I vårt fall visste vi från början att vi ville arbeta med någon konstnärs- och 
designergrupp och använde därmed brainstorming för att få fram en lista över tänkbara alternativ inom 
denna kategori yrken. Pluppmetoden används därefter för att rangordna de alternativ som finns. 
Metoden går ut på att varje gruppmedlem sätter en eller flera ”pluppar”, det vill säga röster, vid det 
eller de alternativ som känns bäst eller mest angeläget. Det alternativ som i slutet har fått flest pluppar 
accepteras.       

Research 

I enligt med projektspecifikationen valde vi en målgrupp i vilken vi själva inte ingår. Fördelen med 
detta tillvägagångssätt är att vi som projektledare och undersökare kan gå in i projektet med öppna 
ögon och en ödmjuk och nyfiken inställning. I bekanta miljöer och sammanhang är man inte sällan 
hemmablind, vilket syftar till att man ser det man alltid ser och sållar bort sådant man en gång har 
bedömt är irrelevant och ointressant. Valet att arbeta med en tidigare obekant målgrupp medför dock 
att man måste arbeta hårt för att bekanta sig med målgruppens sätt att tänka och agera. Målet är att få 
en både bred och djup förståelse för de interna och externa förutsättningar och regler som råder inom 
gruppen. Vi valde därför inledningsvis att försöka sätta oss in i arkitektbranschen som helhet. Fokus 
låg på att ta reda på var vi kan komma i kontakt med arkitekter av olika slag. Finns det några 
gemensamma forum, såsom hemsidor och tidningar? Finns det arkitekter och arkitektstudenter vid 
Arkitektskolan på KTH som vi kan involvera i projektet? Via en lärare vid Arkitektskolan som några 
av oss tidigare haft som lärare kom vi snabbt i kontakt med ett antal arkitekter som är eller har varit 
aktiva inom både den akademiska och professionella världen.  En av dessa arkitekter, Jonas Runberger 
som arbetar för Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB (SSARK) och Arkitektskolan parallellt, fick 
tidigt rollen som bollplank i projektet. Utöver forskning vid KTH driver Jonas SSARK:s MediaLab7. 

                                                 
7 SSARK (2006) 
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  Via Jonas Runberger kom vi i kontakt med mycket av den forskning som bedrivs kring 
arkitektur idag. Forskningen fokuserar framför allt på att finna metoder som gör datorbaserade verktyg 
mer flexibla8. Enligt Jonas saknas ännu programvara som stöder alla aspekter av arkitektens arbete. 
CAD-baserade program såsom Autocad och Archicad är visserligen anpassade för arkitekter men 
upplevs av vissa arkitekter som begränsande. Arkitekter som designar okonventionella byggnader och 
komponenter använder därför ofta grafikprogram som har utvecklats för andra branscher såsom bil- 
och flygindustri samt för film- och datorspelsindustri. Annan forskning fokuserar på modellering, en 
central aspekt av arkitektens arbete. Modeller skapas i alla faser av designprocessen, dels för att 
arkitekten själv ska förstå sitt arbete bättre, dels för att kunna kommunicera koncept och designbeslut 
till andra parter och intressenter. Inom bilindustrin är det snarast kutym att arbeta utifrån modeller, 
medan arkitekter i första hand tycks använda dem som komplement. Undantaget är den 
kanadensiska/amerikanska arkitekten Frank Gehry som är känd för sina säregna byggnader, 
exempelvis Guggenheimmuséet i Bilbao. Gehry anser att kontinuerlig modellering är en förutsättning 
för bra och flexibel arkitektur9. 
 Därtill hittade vi tidigt hemsidan Svenska Arkitekter10 som fungerar som en guide till svenska 
arkitektföretag och licensierade arkitekter.          

Kontextuella intervjuer och observationer 

Albert France-Lanord; 3dO Arkitekter; Origo Arkitekter; Tallius Myhrman Arkitekter; Gremo’s 
arkitektkontor; SSARK; byggarbetsplats  

Via de kontakter vi knutit till oss samt de internetbaserade forum vi hittat fick vi möjlighet att besöka 
ett antal arkitektkontor för att genomföra kontextuella intervjuer. Kontextuella intervjuer innebär, 
liksom namnet antyder, att man besöker målgruppen i dess rätta miljö och aktivt tar del av deras arbete 
och miljö för att på så vis få en mer konkret och riktig bild av det sammanhang och den kontext som 
målgruppen verkar i. Kontextuella intervjuer syftar också till att fördjupa förståelsen för målgruppens 
sätt att tänka, handla och förhålla sig till denna kontext. Intervjuerna är ofta ostrukturerade i avseendet 
att frågor dyker upp under studiens eller observationens gång; de bygger på ett ömsesidigt förtroende 
och utbyte av idéer. Det är undersökarens ansvar att med respondentens hjälp identifiera vad som är 
viktigt och förankra de tolkningar som görs11. 
 Vi genomförde totalt sex kontextuella intervjuer och valde medvetet att studera kontor av olika 
storlek och med olika inriktning för att på så vis kunna identifiera skillnader och likheter mellan dessa 
kontor. Intervjuerna tog i genomsnitt 45-50 minuter per kontor. Under denna tid observerade vi 
arkitekterna medan de arbetade. När något verkade särskilt intressant eller upplevdes som oklart 
ställde vi specifika frågor. Frågor och kommentarer skrevs ner på papper. Inga ljud- eller 
filminspelningar gjordes, däremot togs bilder.    
 Utöver arkitektkontor fick vi även möjlighet att besöka en byggarbetsplats.  Syftet med detta 
besök var delvis att försöka förstå hur andra parter i byggprocessen förhåller sig till och samarbetar 
med arkitekter.  

Djupgående intervjuer och fokusgrupper 

Jonas Runberger, SSARK och Arkitektskolan KTH; Pablo Miranda Carranza, Arkitektskolan KTH; 
Tor Lindstrand, Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor och Arkitektskolan KTH; Örjan Wikforss, 
Industriell ekonomi, KTH; Pelle Öhlin, SSARK; Morten Bergström, Zenit Design; Jonas Rylander, 
Fish design  

Steg två i designprocessen involverade mer djupgående intervjuer med personer som har någon typ av 
spetskompetens. Vi valde att genomföra dessa intervjuer som ett komplement till det researcharbete 
och de kontextuella intervjuer som föregick intervjuerna. En del av de kommentarer och observationer 
som samlades in under de kontextuella intervjuerna togs upp under de djupgående intervjuerna.  

                                                 
8 Jonas Runberger (2006) 
9 Frank Gehry (2006); Gehry Technologies (2006) 
10 Sveriges arkitekter (2006) 
11 ACPU: Metodövning 1 (2006) 



ACPU 2006: Wallpaper – ett mobilt verktyg för arkitekter  

 8 

  I denna fas av projektet valde vi inledningsvis att diskutera arkitekturens framtid med Jonas 
Runberg och Pablo Miranda Carranza, som båda är legitimerade arkitekter och för tillfället doktorerar 
vid Arkitektskolan på KTH. Jonas och Pablo ansvarade under vårterminen tillsammans för kursen 
Informed Modularity12 som delvis fokuserade på avancerad programvara för parametrisk (flexibel) 
modellering av byggnader och konstruktioner. Vi genomförde dessutom en intervju med Örjan 
Wikforss, legitimerad arkitekt och filosofie doktor, som numera forskar på arkitekturteknologi vid 
institutionen för Industriell ekonomi och informationsteknologi på KTH. Vidare tog vi kontakt med 
Pelle Öhlin, arkitekt och CAD- och IT-ansvarig hos SSARK, för att diskutera teknikens roll i 
arkitektens arbete. Utöver dessa arkitekter valde vi att intervjua två industridesigners för att bredda vår 
bild om professionella designprocesser ytterligare. Morten Bergström, industridesigner hos Zenit 
Design i Malmö, har flera års erfarenhet av att arbeta med arkitekter och kan därför jämföra de båda 
branscherna. 
 Efter att ha genomfört dessa djupgående intervjuer utförde vi en mindre fokusgrupp med Jonas 
Runberger, Pablo Miranda Carranza samt en kollega till dem, Tor Lindstrand, som arbetar med att 
integrera arkitekt- och datorspelsvärldar. En fokusgrupp är i korta drag en gruppdiskussion som 
behandlar ett specifikt ämne. Syftet med metoden är främst att ytterligare fördjupa förståelsen för 
målgruppens önskemål, krav och värderingar, samtidigt som tidigare slutsatser eller observationer kan 
diskuteras och eventuellt bekräftas eller förkastas13. Vi valde att genomföra fokusgruppen med en 
relativt liten och homogena grupp där samtliga deltagare var arkitekter. Även om homogena grupper 
kan öka risken för likriktning, gjorde vi bedömningen att en grupp bestående av arkitekter sannolikt 
skulle uppfylla våra önskemål om fördjupad diskussion och analys allra bäst.   

Prototypworkshops 

(1) Studenter i Kommunikationsdesign; (2) Syntes Design, (3) SSARK; (4) Tallius Myhrman 
arkitekterAB 

Det mest kreativa och kritiska momentet i projektet var de fyra workshops som vi genomförde i slutet 
av projektet. Syftet med prototypworkshops är i första hand att skapa en mer konkret och uttalad 
förståelse av användarnas behov och önskemål genom att diskutera angelägna ämnen utifrån 
prototyperna. Metoden används dock även, liksom namnet antyder, för att skapa specifika 
designförslag och prototyper. Det finns olika sätt att genomföra en prototypworkshop på. Ett av dessa 
möjliga tillvägagångssätt innefattar fyra grundmoment: (1) användarscenarier: berättelser om problem 
och glädjeämnen; (2) idégenerering och designscenarier; (3) idéer till lösningar: designscenarier spelas 
upp och videoprototyper skapas; (4) ”walk through”: generalisering och kritik14. Detta upplägg bygger 
på att deltagarna själva identifierar de problem och möjligheter som de sedan utgår från när de skapar 
prototyperna. Vi valde att genomföra prototypworkshops på ett delvis annorlunda sätt. Tack vare de 
intervjuer, observationer och fokusgrupper som vi hade genomfört tidigare i projektet hade vi redan en 
lista av problem och möjligheter som vi bedömde är särskilt angelägna. Vi valde därför att ersätta det 
första momentet, där deltagarna själva får generera scenarier, glädjeämnen och problemområden, med 
en diskussion kring vår egen lista. Efter att vi hade presenterat de punkter som fanns på listan fick 
deltagarna kommentera och kritisera dem fritt; lägga till och ta bort enskilda detaljer eller hela 
punkter. Deltagarna fick därefter välja en eller två punkter som de ansåg vara särskilt viktiga eller 
inspirerande och förklara för resten av gruppen varför just dessa punkter känns angelägna. Nästa steg 
var sedan att arbeta vidare med dessa punkter i steg två i processen (idégenerering och 
designscenarier). I detta steg skapades de prototyper och skisser som sedan presenterades och 
diskuterades i steg tre och fyra. I vissa enskilda fall, då deltagarna inte kände sig manade att skapa 
egna prototyper användes sessionen istället för att diskutera och utvärdera tidigare prototyper.      
 Vår ursprungliga målsättning var att genomföra en enda workshop tillsammans med ett större 
antal (8-10) deltagare med olika bakgrund och intressen. Det visade sig dock vara svårt för oss att 
sammanföra en så stor grupp individer. Vi utförde därför istället fyra mindre workshops, varav två 
workshops involverade arkitekter.     

                                                 
12 Informed Modularity (2006) 
13 ACPU: Metodövning 2 (2006) 
14 ACPU: Metodövning 3 (2006) 
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Expertkontakter 

Under projektets gång tog vi vid flertalet tillfällen kontakt med andra personer än arkitekter, gällande 
idéer och frågor som dök upp under designprocessen. Detta gäller i synnerhet under den senare delen 
av projektet då vi började få en tydlig bild av den tekniska lösning vi till sist kom att inrikta oss på. Vi 
fick tidigt idén att undersöka om laserprojicering och hologram skulle kunna användas för 
visualisering av ritningar och modeller i 3D och tog därför kontakt med lektor Jens A Tellefsen vid 
institutionen för laserfysik och kvantumoptik på KTH. Jens driver tillsammans med ett antal 
andra fysiker ett laserlaboratorium som kallas Lasergrottan15, där man visar exempel på olika optiska 
illusioner och hologram.  Av olika skäl, såsom att laserprojektioner och hologram kräver särskild 
ljussättning, övergav vi ganska snart idén om 3D-hologram för idén om en mobil display- och ritenhet.  

Prototyputveckling 

Vår slutgiltiga produktprototyp är en direkt vidareutveckling av några av de prototyper som skapades i 
våra prototypworkshops, i kombination med den information som vi inhämtade i tidigare faser i 
projektet. Flera av de arkitekter vi talade med uttryckte en önskan om ett gränssnitt eller verktyg som 
är mer flexibelt än en dator. Ett verktyg som kan vridas och vändas på, som gör det enkelt att ändra det 
man har ritat och kan användas av flera personer samtidigt. Resultatet blev Wallpaper, ett flexibelt och 
mobilt pappersliknande verktyg. Inspirationen till den exakta utformningen av prototypen fick vi från 
existerande tekniker som på olika sätt fokuserar på att digitalisera papper och skrift; tablet-datorer, 
elektroniskt papper (e-papper) och digitalt papper. Medan e-papper möjliggör text som är tryckt på det 
elektroniska pappret att skrivas om och uppdateras, gör digitalt papper och digitala pennor det möjligt 
att spara handskrift i digital form16. För att få mer kunskap om dessa tekniker tog vi kontakt med 
Tidningsutgivarna17, som för tillfället är inblandade i flertalet projekt gällande e-papper och det 
svenska företaget Anoto18, som har utvecklat egen teknik för digitalt papper och digitala pennor.  Via 
Anoto kom vi i kontakt med ett antal forskare som arbetar med digitalt papper: Lars Petterson, 
doktorand på avdelningen för MDI vid Uppsala universitet, som genomförde sitt examensarbete hos 
Anoto, och professor Arnold Pears som för tillfället driver ett projekt vid namn Explanograms19. 
Explanograms är enkelt uttryckt ett digitalt papper som kan utökas med data och media i alla dess 
former. Tack vare att varje punkt på det digitala pappret är unikt kan data, såsom en ljud- eller 
videofilm, kopplas till respektive punkt. På så vis kan skisser och ritningar enkelt utökas med 
exempelvis kommentarer och andra förtydliganden. Anoto arbetar i skrivande stund på ett liknande 
mediegränssnitt.      

Utvärdering av prototypen 

Det sista steget i designprocessen utgjordes av utvärdering. Tillsammans med arkitekt SAR Jonas 
Runberger, som fungerade som handledare genom hela projektet, gick vi igenom produktkonceptet 
Wallpaper och diskuterade konceptets styrkor och svagheter. Mötet började med att vi presenterade 
vår prototyp tillsammans med ett antal skisser på möjliga scenarion. Jonas fick därefter känna på och 
interagera med prototypen. Då Jonas har gedigen kunskap i teknik och arkitektur passade vi samtidigt 
på att resonera kring vilka tekniska lösningar som skulle kunna användas för att realisera prototypen. 
Utvärderingssessionen varade i drygt 45 minuter och genererade både frågor och konkreta förslag till 
förbättring. Dessa frågor och förslag presenteras i avsnittet Resultat. 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenterar vi de mest signifikanta och intressanta resultaten i samtliga av projektets 
faser. Avsnittet fokuserar inte enbart på resultat som har påverkat utformningen av vår slutgiltiga 
prototyp; den utgörs till lika stor del av resultat som hade en inverkan på projektet i stort; synen på och 

                                                 
15 Lasergrottan (2006) 
16 Digital paper (2006) 
17 Tidningsutgivarna (2006) 
18 Anoto (2006) 
19 Explanogram (2006) 
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förståelsen för målgruppen och deras behov och förutsättningar. Vi trodde oss ha en relativt tydlig och 
riktig bild av arkitekter när projektet påbörjades. Under projektets gång kom dock denna bild att 
förändras i flera avseenden.     

Intervjuer och observationer 

Baserat på framförallt projektets inledande kontextuella intervjuer och observationer identifierade vi 
följande villkor och problem: 

o Bilden av arkitekten som en drivande aktör är inte längre lika aktuell. Svenska arkitekter 
har sedan tiotalet år tillbaka, delvis till följd av miljonbyggen, förlorat sin roll som 
projektledare och initiativtagare20. Nya yrkesroller, såsom byggprojektledare, har tillkommit 
på marknaden, varpå allt mer av det ledande och koordinerande arbetet tas över av dessa 
aktörer. Arkitekten förpassas därmed i allt större utsträckning till att under tidspress leverera 
beställningar av ritningar och modeller21. 

o Bristande kommunikation mellan arkitekt och ingenjör. Både arkitekter och 
byggproducenter vittnar om att det ofta uppstår missförstånd mellan arkitekter och 
byggingenjörer. Med olika akademisk bakgrund och approach händer det lätt att problem 
uppstår. Medan arkitekten har sin (konstnärliga) vision, fokuserar ingenjörerna på att försöka 
förstå och realisera denna vision. Ofta är det inte förrän på bygget som byggingenjören 
upptäcker problem varpå arkitekten måste kontaktas och involveras på nytt22.    

o Bristande kommunikation arkitekter emellan. På arkitektbyråer sker kommunikation och 
informationsutbyte inte sällan parallellt i två IT-baserade skikt; informellt och formellt. I det 
informella, mer slumpmässiga, skiktet är informationsutbytet nästintill kaotiskt men effektivt. 
Arkitekterna tar själva initiativet till detta utbyte. I det formella skiktet är utbytet mer stelt och 
improduktivt. Här överförs och sparas information av byråkratiska och organisatoriska skäl; 
exempelvis för dokumentation och framtida bruk. I och med att uppgiften inte anses gynna 
den egna verksamheten känner sig många arkitekter omotiverade till att använda den teknik 
som står till buds22.  

o Det har blivit ”tyst” på kontoren. Idag är datorn ett centralt verktyg för många arkitekter. 
Datorn används för alla aspekter av arbetet; skisser, ritningar och 3D-modeller. Till följd av 
detta är arkitektens arbete numera en mer enskild och ensam verksamhet där man mer sällan 
diskuterar sina verk under arbetets gång. Datorerna inte bara låser arkitekten till datorn, utan 
bidrar även till ett mer effektiviserat arbetssätt som lämnar lite tid och utrymme för eftertanke, 
kritik och utbyte av idéer23.   

o Det har uppstått ett glapp mellan gamla och nya arkitekter. Det datorbaserade arbetet, 
med 3D-modellering i spetsen, har skapat ett glapp mellan olika generationer arkitekter. Då få 
äldre arkitekter behärskar denna teknik, förpassas unga, nyexaminerade arkitekter inte sällan 
helt till 3D-modellerings- och visualiseringsuppgifter8.  

o Modeller och skisser är ibland endast ett nödvändigt ont. Arkitekter skapar under 
projektets gång ett flertal skisser, ritningar, fysiska modeller och 3D-modeller för att på så vis 
kunna förmedla sina visioner och idéer till alla de, oftast väldigt olika, intressenter som är 
involverade i projektet. Ibland gör arkitekten modeller och skisser även för sin egen skull, men 
i förhållande till bildesignindustrin är det relativt sällan modeller används som underlag för 
arbetet. Modellerna och bilderna blir istället ett slags nödvändigt ont som utvecklas vid sidan 
av och kräver extra pengar och tid8. 

o Svårt att ta upp andras arbete. På den tiden då arkitekter använde papper och penna var det 
relativt enkelt att lägga till kommentarer och fotnoter för att förtydliga ritningar och skisser. 
Man var noga med att göra ritningarna begripliga. Idag arbetar arkitekter i första hand med 

                                                 
20 Morten Bergström (2006) 
21 Harry Klava (2006) 
22 Örjan Wikforss (2006), intervju + rapport 
23 Tor Lindstrand (2006) 
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digitala skisser, ritningar och modeller som avslöjar desto mindre om de beslut och idéer som 
ligger till grund för dem. Metadata implementeras sällan, varför den digitala ritningen eller 
modellen är allt man som efterträdare har att tillgå24.     

Fokusgrupper och prototypworkshops 

Under efterföljande fokusgrupp och prototypworkshops identifierade vi ett antal önskemål som de 
arkitekter vi har varit i kontakt med har med avseende på ovanstående punkter. Den största 
utmaningen med avseende på prototyperna var att kunna se bortom de konkreta förslagen. Vi insåg att 
man som forskare eller designer alltid bör sträva efter att identifiera de behov och önskemål som ligger 
bakom målgruppens förslag och kommentarer.    

o Alternativ till datorn. Flera av våra respondenter uttryckte att de kände sig begränsade av att 
arbeta med dator, både beträffande datorn som verktyg och beträffande de applikationer som 
finns tillgängliga för arkitekter. Många av respondenterna skapade prototyper som påminner 
om det gamla sättet att arbeta (papper och penna) genom att möjliggöra skissning och ritning i 
digital form. De efterfrågade dessutom ett gränssnitt som kunde vrida och vändas, ligga ner 
och hängas på väggen, i enlighet med användarens önskemål. 

o Anonymt kommunikationsgränssnitt. Inom arkitektkåren, liksom i de flesta andra 
organisationer, styrs interaktion och idéutbyte av gruppdynamik. Vissa gruppmedlemmar 
förväntas komma med de bra idéerna eftersom de anses ha rätt kompetens. Genom att 
tillämpa ett anonymt kommunikationsgränssnitt kan individer som vanligtvis inte känner sig 
manade att påverka existerande idéer eller generera nya idéer få utlopp för sin kreativitet. 

o Ett offentligt forum. Ett av de viktigaste momenten i arkitektens skapandeprocess är kritik. 
Redan i skolan får arkitektstudenterna lära sig att ställa ut sina skapelser för allmän 
utvärdering. Två av våra respondenter föreslog en lösning där laser eller annat ljus används 
för att projicera det man skapar i 3D direkt i rummet. Till en början såg vi denna idé som en 
möjlig slutgiltig lösning, men insåg så småningom nackdelarna med att låsa sig till en specifik 
idé. Förslaget om 3D-projicering ska troligtvis tolkas som en önskan om ett offentlig forum 
som uppmuntrar till interaktion och idéutbyte, snarare än som ett specifikt behov av just 
laserprojektioner.             

Utvärdering 

En avslutande utvärderingssession tillsammans med arkitekt Jonas Runberger genererade följande 
feedback som omfattar både konkreta designförslag och öppna frågor: 

Designförslag 

o En penna för varje arkitekt. Om Wallpaper ska kunna användas för samarbete mellan 
arkitekter krävs att det finns fler än en penna. Det är frustrerande när någon tar pennan ur ens 
hand; dessutom är det tidskrävande att dela penna. 

o Platt papper. Det är viktigt att pappret kan hållas platt, det vill säga inte förblir i ihoprullat 
läge, och inte är för stort så att det är i vägen. 

o Sammanfogade enheter. Ett viktigt behov är att kunna se ritningar i sin helhet. I 3D-program 
arbetar man ofta med enskilda delar av modellen. Därefter skrivs varje del ut på papper som 
sedan tejpas ihop till en helhet. Därför vore det bra om enskilda Wallpaper på motsvarande vis 
kan byggas samman till en större enhet. De enskilda enheterna bör då kunna känna av 
varandra för att synkronisera bilden.  

o Haptisk panorering. Det skulle vara möjligt att bygga vidare på prototypens haptiska 
gränssnitt genom att göra det möjligt att använda ett och samma papper för att panorera, det 
vill säga för att förflytta sig i och se olika delar av en större bild. När pappret flyttas runt 

                                                 
24 Pelle Öhlin (2006) 
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känner den av vilken del av bilden den för tillfället ska visa. Funktionen kan liknas vid ett 
digitalt ”nyckelhål”. 

o AR-display. Ytterligare en möjlighet är att Wallpaper används som ett AR-verktyg25, där man 
kan hålla pappret framför sig och på så vis se den verkliga miljön, byggnaden eller fasaden 
bakom pappret kombinerat med datorgenererade detaljer.    

o Billigt gränssnitt. Pappret som används bör vara relativt billigt så att varje arkitekt eller 
arkitektkontor kan ha flera papper och ge bort dem till klienter utan att det medför stora 
kostnader. 

Frågor 

o 3D-modellering. En viktig del av arkitektens arbete utgörs av 3D-modellering. Hur är det 
tänkt att denna aktivitet ska stödjas av prototypen? 

o Identifiera användare. Om flertalet arkitekter skissar på samma papper, hur särskiljs deras 
penndrag och ändringar? Markeras dessa på något sätt? Får alla arkitekter sedan med sig 
denna information? 

o Ritverktyg. Vilka typer av pennor ska kunna användas? Bara en specifik penna eller vilken 
penna som helst? Kan andra föremål än pennor användas för att interagera med gränssnittet? 

o Sammanfogning. Hur är det tänkt att varje enskild enhet ska kunna sammanfogas till en 
större enhet? 

o Pin-ups. Hur är det tänkt att pappret ska fästas på väggen? 

SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenterar vi den prototyp, Wallpaper, som är resultatet av projektet. Beskrivningen 
fokuserar på prototypens viktigaste funktioner och avslutas med ett scenario som illustrerar hur den 
skulle användas.  

Wallpaper – prototypbeskrivning 

 

Wallpaper kan användas för att 
rita och skissa på, precis som ett 
vanligt papper. Ritningarna 
överförs direkt till digital form. 

 

Röret som Wallpaper förvaras i 
fungerar både som skydd och 
som laddningsstation. När 
pappret förs ner i röret laddas 
det automatiskt.  

 

Tack vare trådlös kommunikation 
kan bilderna lätt överföras mellan 
olika digitala enheter, till 
exempel från pappret till datorn 
eller mobilen. 

                                                 
25 AR står för Augmented Reality, en teknik som blandar vårt seende av verkligheten med datorgenererade 
bilder.   
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Wallpaper kan användas både 
som ritverktyg och display. 
Pappret kan känna av andra 
papper och kan därför kopplas 
ihop med dessa för att få en 
större display.   

 

Wallpaper kan användas av flera 
personer samtidigt. Personerna 
använder då varsin penna 
medan pappret registrerar de 
olika penndragen separat.   

Scenario 

Arkitekten Anders Falck sitter på byrån vid sin dator och har precis färdigställt sina ritningar. Han 
trycker på en knapp varpå ritningarna snabbt och smidigt laddas över trådlöst till hans Wallpaper och 
till de Wallpapers som sitter uppe på lokalens ena vägg för allmän beskådning. Anders tar sedan sitt 
Wallpaper och åker iväg till byggplatsen där han möter kunden och diskuterar ritningarna. Efter en tids 
diskussion kommer de fram till några små ändringar som behöver göras. Anders ritar dit ändringarna 
direkt på sitt Wallpaper med en speciell penna. Ändringen förs samtidigt över trådlöst till datorn och 
de Wallpapers som sitter på väggen i byrån så att hans kollegor ser vad som händer direkt. Mötet är 
över och Anders åker tillbaka till byrån för att jobba vidare. 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

Undrar vad 
projektledaren 

tycker om den här 
designen? 

Jag sticker till 
bygget nu. 
Kommer tillbaka 
snart. 

Vad tror du om 
den här 
designen? Tjusigt, men om 

taket ska hålla 
bör det nog göras 
tjockare. 

Jag fixar det på en 
gång med hjälp av 
mitt Wallpaper. 
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DISKUSSION 
Det som utmärker detta projekt är att det har två parallella syften. Samtidigt som målsättningen för 
gruppen har varit att tillsammans med den avsedda målgruppen ta fram en teknisk prototyp eller idé, 
handlar projektet minst lika mycket om de metoder som ligger till grund för denna kooperativa 
designprocess. I detta utvärderande avsnitt kommer vi därför att fokusera främst på våra tankar kring 
de metoder vi har tillämpat, snarare än den tekniska produkten i sig.  

Metoder 

I enlighet med projektspecifikationen tillämpade vi i detta projekt ett flertal metoder för 
användarcentrerad design. Tanken bakom detta tillvägagångssätt var bland annat att på så vis generera 
olika typer av idéer i olika faser av designprocessen. En av de viktigaste lärdomar vi dragit är att man 
som kooperativ designer måste vara oerhört flexibel och kreativ. Även om det finns ingående 
beskrivningar av de metoder som finns att tillgå, måste tillvägagångssättet ofta anpassas till den 
rådande situationen och kontexten. Vad gör man exempelvis när vissa deltagare känner sig hämmade 
och inte vågar skapa prototyper, eller när alla utom en deltagare lämnar återbud dagen innan ett möte? 
Till en början upplevde vi händelser som dessa som rena motgångar, men lärde oss så småningom att 
det i första hand gäller att man som designer och projektledare gör det bästa av situationen. När bara 
en av deltagarna i en tilltänkt workshop dök upp valde vi exempelvis att genomföra en enskild intervju 
istället för att helt ställa in sessionen. Bara man är tillräckligt öppen och klarsynt ger mötet med 
målgruppen oftast alltid något.  
 En fråga som vi har diskuterat mycket sinsemellan är deltagargruppernas sammansättning. På 
grund av svårigheter med att samordna gemensamma sammankomster valde vi att genomföra mindre 
intervjuer, fokusgrupper och workshops. Grupperna bestod då maximalt av fyra personer och i 
samtliga fall hade gruppmedlemmarna samma yrke. Ofta, och då särskilt i designprojektets inledande 
fas, kan det vara fördelaktigt att ha en heterogen grupp där olika bakgrunder och synvinklar leder till 
en mer varierad och dynamisk diskussion och skapandeprocess. Vi hade därför helst använt oss av mer 
blandade, och kanske större, grupper för de olika metoderna. Vi fick visserligen möjlighet att utföra 
intervjuer och prototypworkshops med olika yrkesgrupper, men eftersom dessa genomfördes separat 
var det endast våra egna slutsatser och föreställningar som sammanlänkade dessa sessioner. Det bör 
poängteras att vi utöver dessa smågrupper har valt att tillföra kontinuitet till projektet genom att ha 
fortlöpande diskussioner och utvärderingar med arkitekt Jonas Runberger som är verksam både på 
SSARK och på Arkitektskolan på KTH. Jonas involverades i projektets början och har under 
projektets gång hjälpt oss att analysera de resultat projektet genererade. På så vis känner vi att vi till 
viss del lyckades uppnå balans mellan kontinuitet och variation.       

Reliabilitet och validitet 

Vetenskapliga metoder, och då särskilt metoder som involverar människor, ställer höga krav på 
objektivitet och självrannsakan. Det gäller att man som utvärderare har ett tydligt fokus i utvärderings- 
och designprocessen. Med fokus avses här den föreställning man har av det som ska studeras, det vill 
säga projektets syfte och avgränsningar. Det är oerhört viktigt att hela tiden vara medveten om, 
ifrågasätta och bearbeta denna föreställning. I kooperativa designprojekt är syftet att ledarna ska hjälpa 
deltagarna att driva fram projektet och generera idéer26. I vårt fall kände vi vid flera tillfällen en oro 
för att vi själva styrde projektet och deltagarna utifrån våra personliga föreställningar och önskemål; vi 
hade alla idéer som vi särskilt värnade om. Eftersom vi som projektledare drar egna slutsatser utifrån 
de resultat som metoderna genererar, och dessutom tillämpar dessa slutsatser i senare processer, är det 
viktigt att eftersträva en så transparant och medveten designprocess som möjligt. I vårt projekt 
utvärderade vi exempelvis alltid resultaten med flertalet deltagare, dels för att bredda förståelsen för 
resultaten, dels för att få en känsla för hur generaliserbara resultaten är. Vår erfarenhet säger oss att det 
är lätt hänt att man lägger för stor vikt vid en enskild persons utsagor och åsikter. Detta gäller i 
synnerhet i fall då personen låter övertygande och kan framföra sina idéer och övertygelser på ett 

                                                 
26 Preece et al. (2006); ACPU: Metodövning 1 (2006) 
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tydligt och karismatiskt sätt. I detta sammanhang är den stora mångfalden av deltagare och 
respondenter som vi har involverat i projektet i sig en styrka.   

Slutprodukten 

Wallpaper, vårt slutgiltiga produktkoncept, är resultatet av en lång designprocess. Konceptet bygger i 
första hand på deltagarnas önskan om ett arbetsverktyg som är mer flexibelt än dagens datorer; ett 
verktyg som i större utsträckning stöder det arbetssätt som de flesta arkitekter är vana vid – papper och 
penna. Enligt våra deltagare är den största behållningen av detta arbetssätt att den tar tid och därmed 
ger arkitekten tid att reflektera över sitt arbete. Samtidigt upplevs arbetstekniken som tillräckligt 
universell och enkel för att kunna behärskas av alla, och främjar på så vis samarbete och öppen 
diskussion arkitekter emellan. Wallpaper är ett försök till att kombinera den teknik som underlättar 
arkitektens arbete med ett mer intuitivt, flexibelt och lätthanterligt gränssnitt. Även om vi anser att 
detta produktkoncept löser flera av de problem som de arkitekter vi samarbetat med har beskrivit, vill 
vi poängtera att vi trots allt har valt att sålla bort en stor del av de resultat som projektet har genererat. 
Wallpaper är således bara en av flertalet möjliga tekniska lösningar. Produktkonceptet är ett resultat av 
vår personliga tolkning och värdering av resultaten. 

SAMMANFATTNING 
Denna rapport beskriver ett designprojekt som genomförts som en del av kursen Användarcentrerad 
programutveckling (ACPU) vid institutionen NADA på KTH. Bakom projektet ligger en grupp av sex 
studenter med olika akademisk bakgrund och inriktning. Gruppens gemensamma mål har varit att 
tillsammans med den särskilt utvalda expertgruppen, arkitekter, utveckla en teknisk produkt eller 
lösning som på något sätt kommer expertgruppen till nytta i deras dagliga verksamhet. Efter att ha 
tillämpat flertalet användarcentrerade idégenererings- och utvärderingsmetoder som hjälpte oss att 
förstå arkitekternas kontext, önskemål och behov bättre kom vi till slut fram till en teknisk lösning 
som kombinerar gamla och nya tekniker. Produkten, som vi valt att kalla Wallpaper, är enkelt uttryckt 
en kombination av en digital display och digitalt papper. Denna sammansättning gör det möjligt för 
arkitekten att rita och skissa på traditionellt sätt utan att själv behöva omvandla ritningen till digital 
form, samtidigt som pappret kan användas för att visualisera skisser, ritningar och modeller. Liksom 
ett traditionellt papper monteras Wallpaper enkelt upp på väggen. På detta sätt kan vi ta tillvara på 
fördelarna med både det traditionella manuella arbetssättet och den nya digitala tekniken.        
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Appendix A: Bilder på några prototyper 
 

 

 
 

En digital whiteboard och tablet. 

 

 

Ett flexibelt och haptiskt (”greppbart”) ritbord 
som går att vrida och vända på. 

 

 
 

En 3D-projektion av ett hus som svävar 
ovanför arbetsbordet. 

 

 
 

Ett anonymt kommunikationsgränsnitt där 
alla arbetar mot samma mål (i mitten). 

 

 
 

En symbol för arkitektens arbetssituation idag: 
tid och pengar styr. 
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