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Hej!

Nu börjar du närma dig slutet på din utbildning, då du ska göra ett
examensarbete. Det är då du kan fördjupa dig i det ämne som intresserar
dig mest, knyta ihop kunskaper och färdigheter från olika kurser i ett större
projekt, kanske skapa några användbara kontakter i branschen och få ett
fint resultat att visa upp i din portfolio. En rolig och viktig möjlighet, med
andra ord, som du säkert redan tänkt mycket på.
En annan sak som du kanske inte tänkt lika mycket på är att examens
arbetet också är en examination. Utbildningar på universitet och högskolor
ska bygga på vetenskaplig grund – det är en av de viktigaste skillnaderna
när man jämför med rena yrkesutbildningar. Och det viktigaste tillfället för
en student att visa den vetenskapliga grunden för sina kunskaper är ofta
examensarbetet.
Med andra ord är din kommande exjobbsrapport inte bara en projekt
beskrivning, utan en akademisk text, en kandidatuppsats, som bygger på en
(enklare) forskningsprocess.
Eftersom du har valt en designutbildning från början tänker jag att du
kanske är intresserad av att göra design som del av din forskningsprocess.
Men forskning handlar ju om att producera kunskap, och design handlar
om att producera saker. Kan man verkligen göra forskning genom design?
Det kan man. Det är till och med så att design ger oss möjligheter att
producera kunskap som inte går att få fram med andra forskningsmetoder.
Men den insikten är ganska ny; när man talar om forskning finns det
fortfarande många som tänker på systematiska studier av naturen eller
samhället, alltså forskning som talar om hur något är. Designforskning, å
andra sidan, talar om hur något kunde vara.
När det gäller traditionell forskning finns det gott om böcker som
handlar om vad forskning är och hur man gör forskning. Men designforsk
ningen är så ny att den inte har mycket litteratur, och jag känner inte till en
enda lärobok som handlar om designforskning på kandidatnivå. Därför har
jag skrivit den här lilla texten. Jag hoppas att den ska hjälpa dig att välja en
intressant designforskningsuppgift och att skriva en bra kandidatuppsats.
Lycka till med ditt examensarbete!
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Översikt

Mitt mål i det följande är att ge en bild av hur du kan göra forskning genom
design på kandidatnivå. Först beskriver jag de allmänna krav du ska uppnå
för kandidatexamen, och vad som menas med god forskning i allmänhet.
Sedan fokuserar jag på forskning genom design, hur den skiljer sig från
traditionell forskning, och vad som krävs för att forskning genom design ska
hålla måttet på kandidatnivå.
Efter den breda inledningen blir det lite mer konkret då jag diskuterar
vad som menas med den akademiska litteraturen, hur du bör formulera
forskningsfrågor och hur du bör välja forskningsmetoder utifrån frågorna.
Som avslutning blir det något om hur en kandidatuppsats om forskning
genom design kan struktureras som en akademisk text, och hur presenta
tion och kritisk granskning av akademiska texter går till.
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En del av det jag skriver om är ganska generellt, och kanske användbart
för dig även om du inte gör ett examensarbete med forskning genom
design. Speciellt tror jag att avsnitten om Den vetenskapliga litteraturen,
Kandidatuppsatsen och Presentation och granskning kan vara till nytta.
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Kraven: vad ska du uppnå?

En kandidatutbildning ser likadan ut på alla svenska universitet och
högskolor: Man kan börja direkt efter gymnasiet, utbildningen omfattar
tre års studier med minst ett och ett halvt år inom examensämnet, och det
ingår ett självständigt arbete (examensarbetet) om minst tio veckor. Det är
ingen tillfällighet att alla kandidatutbildningar är lika, utan det finns en lag
som reglerar det. Den lagen heter Högskoleförordningen (HFO) och om ett
universitet vill erbjuda en kandidatexamen så måste universitetet lägga upp
utbildningen enligt lagens krav.
Högskoleförordningen säger faktiskt till och med mer än så. Där står
exakt vad lagen kräver att du ska kunna för att få en kandidatexamen! Här
till vänster kan du se hur kraven är formulerade.
För en designstudent som är van vid praktiska designprojekt är en del
av kraven ganska enkla att möta. Varje gång du har fått en brief så har du
antagligen börjat med att samla information, pröva en första inriktning,
sedan upptäckt att du behövt mer information och kanske en omformu
lering av inriktningen. Krav #2 har du med andra ord säkert redan god
träning på. Att lämna in arbetet i tid och diskutera det vid presentationer
och kritiksessioner har gett dig träning på #3, #4 och delar av #6. Den
undervisning och träning du fått i designmetoder täcker troligen delar av
krav #1 (”kunskap om tillämpliga metoder inom området”).
Men vi kan också se att en del av kraven handlar om vetenskaplig
kunskap och forskning snarare än om praktiska designfärdigheter. Ta till
exempel #1: du ska alltså visa att du har överblick av forskningen inom ditt
område (”kunskap om områdets vetenskapliga grund”, ”orientering om
aktuella forskningsfrågor”) och dessutom fördjupad kunskap inom någon
del av området. Eller #6, som bland annat kräver att du ska kunna bedöma
en designidé eller ett påstående utifrån vad forskningen säger (”relevanta
vetenskapliga … aspekter”).
På de flesta kandidatutbildningar i design är det så att examensarbetet
är ditt bästa tillfälle att visa att du når de examenskrav som handlar om
vetenskaplig kunskap och forskning. Examensarbetet planeras som en
forskningsprocess, och kandidatuppsatsen skrivs som en akademisk text.
Men vad menas egentligen med vetenskaplig kunskap och forskning?

HFO, bilaga 2: För kandidatexamen skall studenten

1.	 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet
för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
2.	 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt
tolka relevant information i en problemställning samt
att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer;
3.	 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och
lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna
tidsramar;
4.	 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och
diskutera information, problem och lösningar i dialog
med olika grupper;
5.	 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt
arbeta inom det område som utbildningen avser;
6.	 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen
göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;
7.	 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om
människors ansvar för hur den används;
8.	 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin kompetens.
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Forskning och vetenskaplig kunskap

Vetenskapliga normer i allmänhet

Vetenskaplig kunskap är ett slags kunskap, det hörs ju på namnet. Det
är egentligen bara en sak som är speciell för vetenskaplig kunskap: ett
vetenskapligt påstående är ett påstående som andra insatta kan värdera.
Forskning är att producera vetenskaplig kunskap. En forskningsprocess
leder till ett stycke kunskap, ett vetenskapligt kunskapsbidrag. Detta
kunskapsbidrag vänder sig till de insatta som kan värdera det – andra
forskare inom samma område.
Tillsammans sysslar forskarna inom ett område med att förvalta och
bygga vidare på en samling kunskap som består av många små bidrag
från enskilda forskare. Varje sådant kunskapsbidrag är värderat av andra
forskare inom området; om det uppfyller områdets normer så betraktas det
som ett värdigt bidrag och sparas i den stora gemensamma kunskapssam
lingen, som brukar kallas för litteraturen inom området.
Märk att varje vetenskapligt område har sina egna normer! Ofta handlar
det om att man har kommit överens om vissa forskningsmetoder och
bedömningskriterier, så att alla nya kunskapsbidrag ska värderas rättvist.
Det betyder också att ett vetenskapligt kunskapsbidrag inom ett område
inte alls behöver ses som värdigt inom ett annat område.
De flesta vetenskapliga områden som finns sysslar med att beskriva och
förstå fenomen som finns, alltså hur något är. Naturvetenskapliga områden
studerar sådant som finns i naturen, från materians minsta byggstenar till
universums oändlighet. Samhällsvetenskaperna studerar det mänskliga
samhället och dess former. Och så vidare.
Vetenskapliga områden som studerar hur något är har funnits mycket
länge, och de har haft stort inflytande på hur vi tänker oss att forskning ska
gå till. Men vi designers sysslar ju inte med att beskriva hur något är, utan
med att gestalta hur något kunde vara. När vi presenterar ett designkon
cept är det ju en idé till en produkt eller tjänst som inte existerar idag, men
som vi tror skulle vara bra om den kunde byggas, spridas och tas i bruk.
Finns det då någon plats för oss inom forskningen; finns det vetenskapliga
områden som byggs upp av kunskapsbidrag om hur något kunde vara?
I nästa kapitel återkommer jag till den frågan, men först måste jag säga
något om allmänna vetenskapliga normer.

Jag har precis sagt att forskning äger rum inom en mängd olika vetenskap
liga områden, och att varje sådant område har sina egna normer för vad
som är god forskning. Men samtidigt är det möjligt att ta ett fågelperspektiv
och hitta några gemensamma drag – sådant som mer eller mindre alla
områden skulle skriva under på, även om de sedan skulle konkretisera de
allmänna normerna på olika sätt. God forskning leder till kunskapsbidrag
som är:
Nya. Vi påstår något som de flesta forskarkollegorna inte redan tror, kän
ner till, håller för sant. Det ligger i sakens natur att ett vetenskapligt område
vill utvidga sin kunskapssamling, och kunskapsbidrag med nyhetsvärde är
därför alltid välkomna.
Relevanta. Vi påstår något som är värt besväret att sätta sig in i eller ta del
av. Om kunskapsbidraget är intressant för det egna vetenskapliga området
kallas det för internt relevant, medan ett bidrag som har betydelse för det
omgivande samhället kallas externt relevant.
Underbyggda. Resultaten går att försvara, en forskarkollega kan följa
resonemanget och ta ställning till om resultatet håller, om kunskapsbidra
get är värdigt att placeras i den gemensamma kunskapssamlingen.
Vetenskapliga kunskapsbidrag kommuniceras genom akademiska texter:
artiklar, uppsatser, avhandlingar, monografier (ett finare ord för akademis
ka böcker). En akademisk text kan vara mycket kort eller mycket lång. Vissa
akademiska artiklar är bara ett par sidor, vissa monografier är tusentals
sidor långa. Men varje akademisk text har i stort sett samma struktur, som
speglar det vi skulle kunna kalla för kunskapsbidragets anatomi (se skissen
på nästa sida).
Ett exempel på en akademisk text är ”Det här är inte en porslinssvan: Ett
grafiskt kampanjkoncept för second hand-butiker med välgörenhetssyfte.”
Det är en kandidatuppsats i Grafisk design och kommunikation, skriven av
Veronica S Eksmo och Karin Götestrand vid Linköpings universitet 2016.
Jag kommer att använda den som genomgående exempel i det följande. Jag
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Kombo där grundidén är oväntade kombinationer mellan produkter och
text (därav uppsatsens titel: Det här är inte en porslinssvan). I sitt arbete
presenterar de slutresultatet – kampanjkonceptet – ganska utförligt i text
och illustrationer, och redovisar vissa belägg för att kunder kan förväntas
betala mer för second hand-produkter efter att ha tagit del av konceptet.
Det sammanhängande argumentet ligger till grund för det som akade
miker brukar kalla validitet: hur mycket kan en läsare tro på svaret som vi
presenterar på frågan? Om vi har en god argumentation för valda metoder
och redovisar en riktig användning av metoderna så bidrar det till validite
ten. Vi bör också kritiskt värdera vårt eget arbete, diskutera om det funna
svaret har några avgränsningar eller reservationer, och peka på eventuella
felkällor och brister i genomförandet som kan göra svaret mer tvivelaktigt.

har valt den eftersom den är ett ganska representativt exempel på examens
arbete av designstudenter på kandidatnivå. Den är inte enastående på något
sätt, utan den har såklart sina brister som alla andra akademiska texter,
men jag tror att den kan hjälpa dig förstå det jag skriver om. Du kan ladda
ner uppsatsen från urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130019 om
du vill ha den att referera till.
Kunskapsbidragets anatomi är en struktur som vi kommer att återkom
ma till flera gånger. Här vill jag bara använda den för att säga ytterligare
något om underbyggdhet, relevans och nyhet.

Relevansen börjar med frågan. Om det är en fråga som är intressant för
samhället och forskningsområdet att få ett svar på, så är det en externt och
internt relevant fråga. Observera att det är vår uppgift som producent av ett
vetenskapligt kunskapsbidrag att visa extern och intern relevans.
Extern relevans visar vi vanligen genom att resonera om något behov
i samhället som vi sedan förfinar och avgränsar till vår egen, mycket mer
precisa fråga. Eksmo & Götestrand inleder sin uppsats med en diskussion
av behovet av hållbar utveckling i relation till uppgiften att vi slänger
70 000 ton textilier i Sverige varje år. Det leder läsaren till en ganska
självklar insikt om vikten och betydelsen av second hand-handel, varför
ämnet för studien framstår som intressant och viktigt. När vi når till svaret
i vårt sammanhängande argument återvänder vi till den externa relevansen
genom att resonera om vilken betydelse det funna svaret kan tänkas ha.
Intern relevans är en del av det aktuella vetenskapliga områdets normer.
Det finns bland forskare i ett visst område en väl utvecklad och i stora
delar gemensam uppfattning om vilka frågor som är intressanta att arbeta
med. Intern relevans har mycket att göra med nyhetsvärde, som vi strax
återkommer till: det svar vi presenterar i ett vetenskapligt kunskapsbidrag
ska vara nytt inom området. Ett undantag är så kallade replikeringsstudier,
som är viktiga inom till exempel vissa naturvetenskaper. De flesta områden
är dock mest intresserade av ny kunskap, och därför blir en fråga lättare
internt relevant om den leder till svar som har nyhetsvärde.

Om ett kunskapsbidrag ska räknas som underbyggt, om en insatt
forskare inom området ska kunna värdera det, så krävs att det finns ett
sammanhängande argument från fråga till svar. Det argumentet går via en
diskussion av metod, där vi utgår från frågan och argumenterar för vilka
metoder som är lämpliga för att besvara frågan, och ett genomförande där
vi redovisar användningen av föreslagna metoder. En insatt läsare kan då
dels ta ställning till om vi har valt riktiga metoder, och dels avgöra om vi har
använt valda metoder på ett riktigt sätt.
Eksmo & Götestrand bygger sitt kunskapsbidrag kring frågan ”Hur
kan ett grafiskt kampanjmaterial för användning i en second hand-butik
vara utformat för att öka betalningsviljan?” Deras metoder för att svara
på frågan omfattar fältarbete kring en second hand-butik med intervjuer
av verksamhetsledare och kunder samt observationsstudier och analys
av sekundärdata, egen explorativ och determinativ design, och slutligen
värdering av en designlösning genom kvalitativa och kvantitativa användar
studier. Deras svar på frågan är ett kampanjkoncept som kallas Oväntad
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Forskning genom design

Nyhetsvärde visar vi i ett vetenskapligt kunskapsbidrag genom att
sammanfatta kunskapsläget (det ”akademiska sammanhanget”) och peka
på hur det egna arbetet fördjupar det som tidigare är känt eller fyller en vit
fläck på kunskapskartan. Om vi arbetat grundligt med en viss fråga är vi
unikt väl insatta i just den frågan och i den befintliga kunskapen omkring
den. Därför bör vi också ta tillfället i akt att lyfta fram nya intressanta frågor
som följer ur det genomförda arbetet, och som andra forskare med fördel
kan ta sig an.
Här bör nämnas att Eksmo & Götestrand inte ger ett kunskapsbidrag
med intern relevans, det vill säga att deras studie knappast kan ses som ett
bidrag till den vetenskapliga forskningen inom grafisk design och kommu
nikation. Det är helt i sin ordning för ett examensarbete på kandidatnivå;
det finns inget krav att en kandidatstudent ska bidra till den vetenskapliga
kunskapssamlingen, och det är ganska sällsynt att en kandidatuppsats
innehåller ett internt relevant kunskapsbidrag. Det Eksmo & Götestrand
i stället gör är att gå igenom befintlig vetenskaplig kunskap som är av
vikt för uppgiften att designa ett kampanjkoncept som kan bidra till ökad
betalningsvilja, och visa hur den kunskapen har använts i deras eget arbete.

Forskning handlar, som sagt, om att producera vetenskaplig kunskap. Som
du redan vet handlar design om att producera saker. Design i sig själv är
alltså inte forskning, och designmetoder är inte heller forskningsmetoder
(men det återkommer jag till). Dock finns det områden där det produceras
vetenskaplig kunskap och där design ingår som en bärande aktivitet. De
områdena kan med ett gemensamt namn kallas forskning genom design.
Ibland kallas de designforskning eller designvetenskap, men det är lite
missvisande eftersom designforskning också omfattar forskning om design
– psykologiska studier av designprocessen, konstvetenskapliga studier av
designstilar och designhistoria, och så vidare.
Samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och en rad andra traditionella
vetenskaper fokuserar på frågor om hur något är. Forskning genom
design, å andra sidan, ägnar sig åt frågor om hur något kunde vara. Design
spelar en viktig roll i sådana forskningsprocesser, som du förstår, men
det ska också till en del annat för att det ska bli forskning som producerar
vetenskaplig kunskap.
Här är ett annat sätt att uttrycka samma sak. Ett designförslag kan
ses som ett påstående om hur något kunde vara. Om det påståendet
presenteras för en grupp insatta så att det framstår som nytt, relevant och
underbyggt – så skulle det faktiskt kunna utgöra ett kunskapsbidrag för den
gruppen. Anta att gruppen ser som sin gemensamma uppgift att förvalta
och bygga vidare på en kunskapssamling bestående av sådana kunskaps
bidrag. Då är den gruppen ett vetenskapligt område av typen forskning
genom design.
I det följande kommer jag att gå in i mer detalj på hur ett designförslag
blir till ett vetenskapligt kunskapsbidrag inom forskning genom design.
Men först vill jag ge ett enkelt exempel som kopplar ihop de begrepp vi
sett hittills, och belyser skillnaden mellan forskning om hur något är och
forskning om hur något kunde vara. Exemplet handlar inte om akademisk
forskning, men det fungerar bra som illustration eller analogi. Det utgår
från en TT-artikel som publicerades i husorganet Smålandstidningen den
30 april 2014. Det är alltså en andrahandskälla, och jag har inte själv läst
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källmaterialet, men för det här exemplet väljer jag att lita på tidningens
återgivning.
I artikeln berättas om studier kring bilförares beteende när de lyssnar på
musik i olika stilar. Låt oss diskutera det som ett enkelt forskningsprojekt
kring ett fenomen, hur något är.
Forskningsfrågan skulle i så fall vara något i stil med ”Hur påverkas
bilförares beteende av den musik de lyssnar på medan de kör?”
Det är ganska uppenbart att frågan är externt relevant, alltså att sam
hället har intresse av att få ett svar. Enligt artikeln finns det ett akademiskt
sammanhang där flera tidigare studier har visat att musik påverkar puls,
blodtryck, adrenalinnivå, uppmärksamhet med mera. Man kan alltså
föreställa sig att frågan även är internt relevant inom något beteende
vetenskapligt, fysiologiskt eller kanske musikvetenskapligt område.
Den metod som används för att söka svar på frågan är kvasiexperi
mentell eller explorativt experimentell. Den oberoende variabeln är musik
i olika stilar, och den beroende variabeln är försöksledarens subjektiva
skattning av körbeteende.
Resultaten bör man ta med en stor nypa salt, då antalet deltagare var
litet och det saknas många detaljer om hur undersökningen gjordes, men
vi får ändå potentiellt intressanta svar: Vissa förare som lyssnar på hiphop
kör mer aggressivt, medan heavy metal får i alla fall någon förare att köra
snabbare. Klassisk musik, å andra sidan, ger ryckigare körning.
Så långt ett exempel på forskning kring en fråga om hur något är. Men
märk att samma korta artikel också nämner ett exempel som skulle kunna
utvecklas till forskning genom design. Det står nämligen att elektron
musikern Håkan Lidbo har släppt en skiva med musik för bilkörning, med
stil och tempo som ska hålla föraren lagom alert men inte distrahera från
huvuduppgiften att köra bilen. Skivan innehåller också ett spår för nattkör
ning, med mer musikaliska överraskningar för att hjälpa föraren hålla sig
vaken. Om vi skulle tänka oss ett forskningsprojekt genom design med den
inriktningen så skulle det kunna bli ungefär så här.
Fråga: Hur skulle musik kunna utformas för att stödja bilkörning?
Akademiskt sammanhang: Som ovan.
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Metod: Fältstudie av musiks påverkan på bilkörning; designa ny bilkör
ningsmusik baserat dels på fältstudieresultat och dels på vad forskningen
vet generellt om musiks påverkan på människan, testa med användare
(empirisk värdering), revidera.
Svar: Exempel på bilkörningsmusik (”Så här skulle bilkörningsmusik
kunna låta.”)
Det här lilla påhittade exemplet visar faktiskt ganska väl hur kunskaps
bidragets anatomi kan se ut för forskning genom design. Frågan är av typen
”Hur skulle en X kunna utformas för att få egenskaperna Y?” Metoden som
används för att svara på frågan innehåller kreativa moment och hantverks
moment, det vill säga att den kräver praktiskt designarbete. Det finns säkert
gott om musikfysiologer och musikpsykologer som vet allt om musikens
påverkan på kropp och sinne men som ändå inte skulle kunna utforma ny
musik passande för bilkörning – det är inte samma sak att veta hur något är
som att kunna gestalta hur något skulle kunna vara. Svaret vi kommer fram
till i det tänkta projektet är en design, en möjlig framtid, ett påstående om
hur något skulle kunna vara.
Likheterna med informationsdesign, interaktionsdesign och andra
vanliga designområden är ganska uppenbara. Från frågan följer fältstudier,
anknytning till relevant teori, idéutveckling och vidare till en prototyp och
användartester i en iterativ process för att komma fram till ett svar: ”Så här
skulle en X kunna utformas för att med viss säkerhet ha egenskaperna Y.”
Lägg också märke till att den föreslagna metoden innehåller två moment
där vi ska ta reda på hur något är. Det gäller dels fältstudien och dels
användartesterna. Vid de tillfällena bör vi givetvis utnyttja de etablerade
metoder och den enorma erfarenhet som finns när det gäller att ta reda på
hur något är.

De syftar också till att bredda repertoaren inför ditt eget designarbete.
Vilka lösningar har prövats förut i liknande situationer, och vilka kvaliteter
har de tidigare prövade lösningarna? Vilka brister? Finns det exempel från
andra områden som kan inspirera ditt arbete?
Förstudier kan vara empiriska: fältstudier, intervjuundersökningar och
enkätundersökningar av tänkta användningssituationer och användarpo
pulationer är ganska vanliga. Då handlar det, som du förstår, om att ta reda
på hur något är i ett mänskligt sammanhang, nämligen den situation vi ska
designa för. Eksmo & Götestrand skaffar sig en bild av utgångsläget genom
att intervjua verksamhetsledare och kunder i en second hand-butik, samt
marknadschefen för organisationen som står bakom butiken. Dessutom
analyserar de resultaten av en enkät som gjorts i ett annat sammanhang,
och som handlar om organisationens varumärke och position i stort.
Grundat på det empiriska materialet identifierar Eksmo & Götestrand ett
antal designöppningar och preciserar sin målgrupp. Som designers är vi
dock inte begränsade till att studera hur något är, utan vi kan redan som
del av våra empiriska förstudier göra små materialstudier eller explorativa
experiment med tilltänkta användare.
Förstudier kan också vara analytiska och teoretiska. Analytiska förstu
dier i forskning genom design på kandidatnivå svarar ofta mot översikter
av tidigare lösningar och lösningsidéer och deras egenskaper. Teoretiska
förstudier innebär att du söker efter fruktbara begrepp, tekniker och
metoder i den akademiska litteraturen, och efter övergripande teorier som
har något att säga om det aktuella problemområdet. Eksmo & Götestrand
gör en teoretisk förstudie genom en litteraturöversikt kring marknadsföring
av välgörenhetsorganisationer.
Förstudierna går över i det egna designarbetet som är av två huvudsak
liga typer: explorativt och determinativt. Explorativt designarbete handlar
om att överblicka mängden av möjliga lösningsansatser och värdera
framkomlighet och potential i olika riktningar. Determinativt designarbete
handlar om att precisera och konkretisera en eller ett fåtal lösningsansatser.
Ibland talas det om divergenta och konvergenta faser i stället för explorativt
och determinativt designarbete. I uppsatsen av Eksmo & Götestrand redo
visas explorativt designarbete kring olika idéer för den second hand-butik

Typiska faser
Mer allmänt sett kan vi säga att forskning genom design på kandidatnivå
typiskt omfattar förstudier, designarbete och värdering. Förstudier syftar
till att avgränsa ett lagom stort designbart problem utifrån en bredare
intresseinriktning. Vilken målgrupp ska du inrikta dig på? Vad vill du
åstadkomma? Hur ska du bedöma om avsedd effekt uppnås?
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de valde att koncentrera sig på. De fortsätter med determinativt arbete för
att strukturera idémängden i ett antal mer distinkta koncept, värdera dem,
välja de två mest lovande och detaljera dem som butikskommunikation i
form av bilder, affischer och produktetiketter.
Förstudier och design bör inte hållas isär alltför strikt. Tidiga insikter
i en förstudie stimulerar till att börja skissa lösningsidéer, och när du
värderar de idéerna inser du ibland att det finns en annan fråga som är mer
intressant och fruktbar än den du startade med. Den nya frågan kräver lite
nya förstudier, och så går det på. Efter hand som tiden går och insikten i
problemområdet ökar kommer tyngdpunkten att förskjutas från förstudier
till designarbete.
Tyngdpunkten i designarbetet, i sin tur, förskjuts efter hand från mer
explorativt till mer determinativt arbete och vid en viss punkt har du nått
preferens för vissa lösningsidéer och deras förväntade egenskaper. Nu
gäller det att värdera om idéerna faktiskt har dessa egenskaper.

De tre huvudaktiviteterna bidrar till att bilda ett vetenskapligt kunskaps
bidrag. Förstudier leder till ett avgränsat designproblem, en fråga om
hur något kunde vara för att ha vissa egenskaper eller ge vissa effekter.
Designarbetet ger ett förslag till svar på frågan, och värderingen talar om i
vilken grad förslaget har de önskade egenskaperna eller effekterna.
Om förslaget ska vara underbyggt, alltså om andra insatta ska kunna
bedöma resultatet, så måste det gå att följa och värdera varje steg i resone
manget. Vissa av stegen handlar om hur något är. I förstudierna studerar vi
befintliga fenomen: mänskliga fenomen, samhällsfenomen. Det vi får reda
på, det vi påstår och sedan bygger designarbetet på, ska vara underbyggt.
Och där finns vedertagna samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga
metoder för att framställa empiriskt underbyggda påståenden. Vi har också
tillgång till en lång rad metoder från användarcentrerad design som bygger
på samhälls- och beteendevetenskapliga metoder och som kan redovisas på
ett sådant sätt att de ger underbyggda påståenden.
När det blir dags för värdering har vi en liknande situation, där vi ska
studera hur något är: i vilken utsträckning har ett befintligt designförslag
de egenskaper eller effekter som det avsågs ha? Även här har vi god nytta av
vedertagna samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga metoder för
den empiriska värderingen och inte minst av metoder från användarcentre
rad design.
Men när det kommer till designarbetet har vi inte lika mycket att luta
oss emot. Designvetenskap är knappt ens en etablerad vetenskap; design
forskning där praktisk design ingår som en del av kunskapsproduktionen
har inte funnits längre än 20–30 år; de metoder och metodologiska begrepp
vi rör oss med är i olämpligt stor utsträckning importerade från etablerade
vetenskaper, trots att de inte handlar om hur något kunde vara utan hur
något är.
Vi får i stället gå till grunderna, och i det här fallet är grunden att göra
underbyggda påståenden: designarbetet ska leda till ett designförslag som
andra insatta ska kunna bedöma.
Vad betyder det då att presentera ett underbyggt designförslag? Jag ser
fem viktiga inslag.

Värdering ses oftast som en empirisk aktivitet, där du låter tilltänkta
användare testa lösningsidéerna. Det du testar kan vara prototyper förvil
lande lika färdiga produkter, eller rent suggestiva skissartade gestaltningar,
eller allt däremellan. Testmetod väljer du utifrån vad som ska testas och
vilka egenskaper du vill undersöka. Eksmo & Götestrand värderar sina två
huvudkoncept med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder.
Tolv personer som representerar den tänkta målgruppen fick ta del av en
affisch och en produktetikett från varje koncept, och intervjuades enskilt
om sina intryck, tolkningar, betalningsvilja med mera. Den kvantitativa
värderingen bestod av en online-enkät med enkla frågor kring det ena
konceptet. (Att det andra konceptet inte värderades kvantitativt berodde
på att de kvalitativa intervjuerna hade visat en betydande risk för misstolk
ning.) Svar inkom från 154 personer och möjliggjorde en statistisk analys av
skillnaden i betalningsvilja före och efter exponering för konceptet.
Värdering kan också vara analytisk, där du resonerar systematiskt om
egenskaperna hos det du vill värdera, eller teoretisk, där du ställer det
du vill värdera mot någon övergripande teori för att kunna avgöra vilka
egenskaper en färdig produkt skulle ha.
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• Tydliga kopplingar mellan förstudierna och designarbetet.

den del du valt att inrikta ditt examensarbete på. Att kunskapsbidraget
är underbyggt visar också del av din kunskap om områdets vetenskapliga
• En översikt av designprocessen, som visar hur designförslaget vuxit
grund, nämligen de normer som gäller för ett kunskapsbidrag från forsk
fram.
ning genom design.
• En översikt av det explorativa designarbetets resultat, det vill säga de
I krav #1 ser vi också att du ska visa att du har överblick av forsk
olika lösningsansatserna som undersökts.
ningen inom ditt område (”kunskap om områdets vetenskapliga grund”,
• En genomgång av de mest intressanta lösningsansatserna.
”orientering om aktuella forskningsfrågor”). Då inser du att det har med
• En motivering till valet av lösningsansats(er) för fortsatt utveckling.
intern relevans att göra; i din kandidatuppsats ska du teckna en bild av det
vetenskapliga kunskapsläget med bäring på ditt ämne och förklara hur ditt
En akademisk text, till exempel en kandidatuppsats, som har dessa fem
kunskapsbidrag förhåller sig till det som redan är känt.
inslag gör det möjligt för en insatt läsare att bedöma designförslaget genom
Men observera att lagen inte ställer krav på att du ska bidra med nyheter
att följa designarbetet och värdera varje steg i resone
till det vetenskapliga området! Du behöver alltså inte
manget från förstudie till designförslag. Vi kan säga att
komma fram till ett kunskapsbidrag som är genuint
HFO, bilaga 2: För kandidatexamen skall studenten
en sådan uppsats artikulerar designarbetet.
nytt för forskarna inom ditt område, utan om du till
1.	 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet
Så, för att sammanfatta vad vi har kommit fram till:
exempel tillämpar en känd idé från forskningen i en
för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
Den typiska ansatsen för forskning genom design på
vardagssituation och värderar effekterna så kan det
inom området, fördjupning inom någon del av området
kandidatnivå omfattar rimliga anpassningar av veder
bli en utmärkt kandidatuppsats. Eller, som Eksmo
samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
tagna samhälls- och beteendevetenskapliga metoder
& Götestrand, sammanställer befintlig kunskap från
2.	 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt
för förstudierna, en artikulation av designarbetet med
flera källor om marknadsföring av välgörenhetsorga
tolka relevant information i en problemställning samt
god spårbarhet, och återigen rimliga anpassningar
nisationer och tillämpar den i sitt designarbete.
att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
av vedertagna samhälls- och beteendevetenskapliga
Så långt underbyggdhet, intern relevans och
situationer;
metoder för värderingen.
nyhetsvärde;
slutligen ett par ord om extern relevans.
3.	 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och
Om du följer den ansatsen i din kandidatuppsats
Krav #6 i Högskoleförordningen handlar om din
lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna
tidsramar;
ökar möjligheten att ditt kunskapsbidrag ska bedömas
förmåga att göra bedömningar ur ett antal perspektiv,
4.	 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och
som väl underbyggt. Men vad finns det att säga om
bland annat det samhälleliga. Att diskutera vad ditt
diskutera information, problem och lösningar i dialog
nyhetsvärde och relevans, och vad innebär allt det
kunskapsbidrag kan betyda för användarna eller
med olika grupper;
här när det gäller dina chanser att göra ett godkänt
samhället, alltså vilken extern relevans ditt arbete
5.	 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt
examensarbete? Låt oss återvända för ett ögonblick till
har, är ett utmärkt sätt att visa denna förmåga.
arbeta inom det område som utbildningen avser;
Högskoleförordningen, alltså den lag som reglerar vad
Eksmo & Götestrand visar redan i sin inledning att
6.	 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen
du ska kunna för att få en kandidatexamen.
överkonsumtion och slöseri är allvarliga hot mot ett
göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapKrav #1 talar om att du ska visa kunskap om
hållbart samhälle, och då förstår läsaren utan vidare
liga, samhälleliga och etiska aspekter;
områdets vetenskapliga grund, och fördjupad kunskap
att det skulle kunna ha stor betydelse att hjälpa
7.	 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om
inom någon del av området. Kunskapsbidraget i din
second hand-butiker öka kundernas betalningsvilja.
människors ansvar för hur den används;
kandidatuppsats är vanligen ett tydligt exempel på din
8.	 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin kompetens.
fördjupade kunskap inom någon del av området, alltså
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Den vetenskapliga litteraturen

Inom forskning i allmänhet är det så att den enda kunskap som räknas är
den som publiceras öppet i akademiska böcker, tidskrifter, och konferenser.
Varför är det så? Forskning inom ett visst område är som ett stort pågående
samtal med många deltagare. Någon påstår något, någon annan bygger
vidare på det påståendet, någon tredje ifrågasätter påståendet. Alla de
här inläggen i samtalet tar formen av publicerade artiklar. Det innebär att
samtalet är långsamt, till och med mycket långsamt. Men å andra sidan är
det transparent och kvalitetssäkrat.
Transparent betyder genomskinligt. I det här fallet är det resonemanget
som är genomskinligt. Om forskare B bygger vidare på resultat som
kommer från forskare A, så behöver du inte köpa B:s användning av A:s
resultat. Eftersom de är publicerade öppet kan du leta fram dem själv och
läsa forskare A:s egna ord.
Kvalitetssäkrat – därför att alla arbeten som publiceras akademiskt har
granskats av oberoende experter. En sådan granskning leder ibland till
totalt avslag, ibland till revidering och nytt inskick. Det är ganska sällsynt
att ett inskickat manuskript accepteras direkt och publiceras utan ändring
ar. En granskad och publicerad artikel kallas för peer reviewed (vilket skulle
kunna översättas till expertgranskad, men oftast säger man peer reviewed
även på svenska!) Sådana granskningsprocesser är vanligen anonymisera
de, det vill säga att granskaren inte vet vem som skrivit manuskriptet och
författaren inte vet vem som granskar det.
När du skriver en akademisk text samlar du alla dina hänvisningar
till andra akademiska publikationer på slutet, i något som kallas en
referenslista. Där samlas olika typer av publikationer, antingen i alfabetisk
ordning på författarnamn eller i den ordning de används i texten. Här är de
vanligaste typerna av vetenskapliga publikationer.
Vetenskaplig monografi. En bok, skriven av en eller ett fåtal forskare,
som presenterar ett vetenskapligt kunskapsbidrag. I referenslistan i en
akademisk text kan en hänvisning till en vetenskaplig monografi se ut så
här.
Löwgren, J., Reimer, B. (2013). Collaborative media: Production,
consumption and design interventions. Cambridge, Mass.: MIT Press.
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Vetenskaplig antologi. En bok med ett antal kapitel skrivna av olika
forskare, där varje kapitel innehåller ett fristående kunskapsbidrag. Boken
har en eller ett fåtal redaktörer och det är de som anges som upphovsmän
till boken.
Binder, T., Löwgren, J., Malmborg, L. (eds., 2009). (Re)searching the
Digital Bauhaus. London: Springer.

som vetenskapliga antologier. Men en del exempel är enkla att sortera som
”övriga”, som typiska läroböcker som man ibland kan identifiera på titeln.
Löwgren, J. (1993). Human-computer interaction: What every system
developer should know. Lund: Studentlitteratur.
Övriga artiklar. Hit räknas alla slags texter som är publicerade i definitiv
form men som inte är vetenskapligt granskade och kvalitetssäkrade. Det
kan vara artiklar från dagspress och populärvetenskapliga tidskrifter,
enstaka blogginlägg eller liknande.
Löwgren, J. (2011). ”The ground was shaking as the vehicle walked
pasted me.” The need for video in scientific communication. interactions
xviii(1):22–25.

Det vanliga i en akademisk text är att hänvisa till ett speciellt kapitel i en
antologi, inte till hela antologin. Då kan hänvisningen se ut så här.
Löwgren, J. (2010). Designing for collaborative crossmedia creation.
In Drotner, K., Schrøder, K. (eds.) Digital content creation: Perceptions,
practices & perspectives, pp. 15–35. New York: Peter Lang.
Vetenskaplig tidskriftsartikel. Du känner igen en tidskriftsartikel på
att hänvisningen innehåller uppgifter om vilken årgång och ofta också vilket
nummer av tidskriften som den aktuella artikeln finns i. I det här exemplet
är årgången 19 och numret 3.
Höök, K., Löwgren, J. (2012). Strong concepts: Intermediate-level
knowledge in interaction design research. ACM Trans. Computer-Human
Interaction 19(3):#23.

Övriga källor. I akademiska texter finns ibland hänvisningar till källor
som inte är publicerade i vanlig mening. Det kan till exempel vara hänvis
ningar till webbplatser, eller hänvisningar till intervjuer eller andra samtal
författaren har haft med namngivna personer (vilket i referenslistan kallas
personlig kommunikation).
Den viktiga skiljelinjen här går mellan vetenskapliga publikationer och
övriga. De som kallas vetenskapliga är sådana som anses vara kvalitets
säkrade, alltså sådana som publicerats först efter oberoende granskning.
Även de övriga publikationerna du refererar till är viktiga för transparensen
och för att ge erkännande till dem som kommit med idéer eller myntat
begrepp som du använder i din text, men de kan inte förutsättas innehålla
vetenskapligt erkänd kunskap. För att återvända till Högskoleförordningens
krav #1 igen så hittar du områdets vetenskapliga grund och aktuella
forskningsfrågor i vetenskapliga publikationer, inte i övriga publikationer.
Hur vet du då som kandidatstudent vad som är vad när du läser
referenslistan i en akademisk text eller när du söker litteratur i bibliotekets
databaser utifrån några nyckelbegrepp? Svaret är, tyvärr, att det inte finns
något enkelt sätt om alltid fungerar.
Ibland kan du se direkt på referensen att den pekar till en övrig publi
kation, som en elementär lärobok, en blogg eller en dagstidning. Då kan du

Vetenskaplig konferensartikel. Inom vissa vetenskapliga områden
skickar forskarna hela manuskript till konferenser, och de artiklar som
antas efter expertgranskning samlas i en konferensvolym (på engelska:
Proceedings, därför står det ofta Proc. i hänvisningen).
Löwgren, J. (2015). Beyond conversation: Palpating the hybrid materi
als. Proc. 2nd Biennial Conf. Research Through Design (RTD 2015), article
#25.
Övriga monografier och antologier. Böcker av olika slag, till
exempel populärvetenskapliga böcker eller läroböcker. Gränsen mellan
vetenskapliga monografier och övriga monografier kan ibland vara svår att
slå fast; vissa böcker som skrivs som vetenskapliga monografier kommer
efter ett tag att användas som läroböcker, vissa läroböcker på avancerade
nivåer innehåller så mycket kunskapsbidrag att de lätt skulle kunna räknas
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utgå från att den publikationen inte är del av områdets vetenskapliga grund,
även om den naturligtvis kan vara användbar för ditt arbete.
Men hur är det med alla referenser som pekar till vad som verkar vara
akademiska böcker, tidskrifter och konferenser? Borde inte de vara delar
av områdets vetenskapliga grund, av den akademiska litteraturen inom ett
forskningsområde?
Jo, det borde de vara, men dessvärre är det inte så enkelt. Och skälet är
rätt och slätt att för en forskare är det viktigare än något annat att publicera
sitt arbete. När forskare söker nya jobb eller forskningsanslag är deras
lista av publicerade arbeten den viktigaste meriten, och det finns ibland
en tendens att se på kvantitet i stället för kvalitet: en lång publikationslista
uppfattas som tecken på vetenskaplig skicklighet, trots att det inte alls
är säkert att det stämmer. Men det gör att efterfrågan på akademiska
publiceringsmöjligheter är mycket hög, och där det finns efterfrågan finns
det utbud.
Jämför exemplet ovan på en referens till en vetenskaplig konferens
artikel med ett annat exempel som ser ungefär likadant ut:
Löwgren, J. (2015). Beyond conversation: Palpating the hybrid
materials. Proc. 2nd Biennial Conf. Research Through Design (RTD
2015), article #25.
Löwgren, J. (1993). Using domain knowledge to support graphical
editing. Proc. Fifth Int. Conf. on Human-Computer Interaction (HCI
International ’93), volume 2, pp. 421–426. Amsterdam: Elsevier.

är känd för att hålla god kvalitet blir det attraktivt att publicera där, de får
fler manuskript skickade till sig, de kan vara ännu mer selektiva och därmed
blir uppfattningen att de håller ännu högre kvalitet. I andra änden av
spektret finns en lång och smutsig svans av publikationsfora som ser ut som
akademiska publikationer men som inte tillämpar någon kvalitetssäkring
alls. I stället ägnar de sig åt att tjäna pengar på publiceringsavgifter och
konferensavgifter, vilket i praktiken också innebär att författarna köper
ogranskade publiceringar till sin meritlista.
Att säga att erfarna forskare är insatta i litteraturen inom sitt område
innebär också att de vet vilka publikationsfora som håller god kvalitet och
räknas till områdets vetenskapliga grund. Själv får jag får minst ett mejl
om dagen som exemplet ovan med erbjudande om att skicka in artiklar till
tidskrifter och konferenser där jag vet att alla bidrag kommer med, inget

Det första exemplet kommer från en konferens med två omgångar av
peer review och där bara 15 % av alla inskickade bidrag antogs. Det andra
exemplet är en konferens som jag tror publicerade allt som skickades
in, och som till och med publicerade ett antal bidrag om helt orelaterade
ämnen (”On the wound-healing properties of honey” är en titel som jag
kommer ihåg speciellt väl). Men om du bara tittar på hänvisningarna i en
referenslista är det inte lätt att veta vad som är vad.
Inom alla vetenskapliga områden finns det en stor spännvidd från
akademiska förlag, tidskrifter och konferenser som håller mycket hög
akademisk kvalitet till sådana som inte gör det. Om en tidskrift till exempel
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kvalitetssäkras och det akademiska värdet är mycket litet. Jag brukar bara
slänga mejlen, men det finns några vardagshjältar till forskare som ägnar
mycket tid åt att sammanställa svartlistor över sådana publikationsfora för
att hjälpa mindre erfarna forskare skilja bra från dåligt. (Sök efter ”Beall
blacklist” om du vill se exempel på en känd svartlista.)
För dig som kandidatstudent gäller i första hand att utnyttja mer erfarna
forskare som guider till litteraturen inom ditt område. Om du hittar några
artiklar vid litteratursökning som du tror kan vara relevanta, så är det inte
fel att fråga din handledare om deras vetenskapliga kvalitet. Du kan också
be handledaren om tips på specifika böcker och artiklar att starta med, och
sedan använda deras referenslistor för att leta vidare bland den förhopp
ningsvis mer kvalitetssäkrade litteraturen.

 aterial i din underbyggnad. Det är också arbetsbesparande: om någon
m
annan har presenterat ett kvalitetssäkrat och trovärdigt resultat kan
du bygga vidare på det, utan att behöva resonera själv igenom alla
förutsättningarna. Kom ihåg att underbyggdhet också kan innebära olika
ståndpunkter i det pågående samtalet som är den akademiska litteraturen.
Det är inte ovanligt att referera till ett publicerat arbete bara för att invända
mot det eller argumentera mot det.
Hela det här kapitlet har egentligen handlat om forskning och den veten
skapliga litteraturen i allmänhet. Allt som står här gäller naturligtvis också
forskning genom design, men det finns ett par saker som är bra att veta
specifikt inom vårt område.
Forskning genom design är ett mycket ungt vetenskapligt område, och
vår kunskapssamling är inte särskilt mogen eller tydligt avgränsad. Du
kommer med största sannolikhet att behöva söka din relevanta litteratur
inom flera vetenskapliga områden. Det gör din uppgift svårare, eftersom det
kan tänkas att kvalitetsnormerna varierar mellan olika områden. Troligen
är det en klok idé att utnyttja din handledares kontakter för att få hjälp med
kvalitetsbedömningen inom de områden din sökning leder dig in på.
Utmärkande för design är att resultatet av ett designarbete är ett
konkret ting. Om du gör designarbete som del av din forskningsprocess,
kan de konkreta designresultaten då ses som kunskapsbidrag i sig själva
och hur skulle de i så fall ”publiceras” för kvalitetssäkring? Det här är en
spännande fråga, men den hör definitivt till överkursen. Inte bara för dig
som kandidatstudent, utan faktiskt för hela det vetenskapliga område som
sysslar med forskning genom design. Formerna för publicering av forskning
genom design debatteras flitigt just nu, och det kan bli intressant att se hur
vårt område ser ut om några år. Men just nu och på kandidatnivån utgår
vi från att de saker du designar inte är vetenskapliga kunskapsbidrag i sig
själva, utan de utgör delar i kunskapsbidrag med den klassiska anatomin
fråga – metod – görande – svar – akademiskt sammanhang.

Varför är det viktigt att kunna avgöra kvaliteten hos en akademisk text?
Tänk tillbaka på vad jag sade förut om god forskning: ett vetenskapligt
kunskapsbidrag ska vara nytt, relevant och underbyggt.
Det enda sättet en forskare kan visa att ett påstående är nytt är att gå
igenom det som tidigare sagts. Då är det viktigt att kunna begränsa urvalet,
annars blir uppgiften omöjlig. Det är rimligt att begränsa sig till sådant som
forskarkollegorna kommit överens om att tro på, det vill säga sådant som
antas för kvalitetssäkrad publicering i den akademiska litteraturen. I många
akademiska texter kan du hitta ett avsnitt som heter ”Relaterat arbete” eller
något i den stilen, där författarna ger en genomgång av vad som tidigare är
känt för att kunna visa att deras eget kunskapsbidrag inte gjorts förut. Det
som kommer med i ett sådant avsnitt är normalt sett bara arbeten av hög
akademisk kvalitet.
En kandidatuppsats har ju inga krav på sig att presentera genuint nya
kunskapsbidrag, men samma resonemang gäller för intern relevans: om
du ska relatera ditt arbete till områdets vetenskapliga grund (som lagen
kräver!), så bör du naturligtvis använda dig av källor med hög vetenskaplig
kvalitet när du skisserar bilden av kunskapsläget och aktuella forsknings
frågor inom ämnet för din uppsats.
Om ditt påstående ska vara underbyggt så betyder det bland annat att
grunda det på tidigare påståenden. Om du vill att andra forskare ska tro
på det du påstår så är det förstås lämpligt att du använder kvalitetssäkrat
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Forskningsfråga

Ett vetenskapligt kunskapsbidrag utgår från en fråga som får ett svar, med
hjälp av vissa metoder, i ett akademiskt sammanhang. Frågan kallas ofta för
forskningsfråga; den är inte bara ryggraden i kunskapsbidragets anatomi,
utan den har varit med under hela forskningsprocessen. Men – och det
här är viktigt – när vi gör forskning genom design är det vanligt att frågan
utvecklas under arbetets gång. (Inom parentes bör det nämnas att frågan
kan utvecklas under arbetets gång även vid andra slags forskningsproces
ser, kanske framför allt om en forskare gör kvalitativa studier av hur något
är med tolknings- och förståelseinriktade metoder.)
Kandidatuppsatsen presenterar det färdiga kunskapsbidraget, med
forskningsfrågan i sin slutgiltiga form som får ett svar. När examensarbetet
startade hade författaren kanske bara ett allmänt intresse för ett speciellt
ämne. De inledande förstudierna visade på en specifik fråga som verkade
intressant, men några rundor av skissande och arbetsmöten ledde till
att frågan fick ett delvis annat fokus. Utifrån den omformulerade frågan
designade författaren så småningom ett koncept och en prototyp som
värderades för att bilda det färdiga kunskapsbidraget. I uppsatsen är det
då den omformulerade frågan som används. Uppsatsen är en konstruktion
som görs färdig i slutet av processen för att hänga ihop och bilda ett
vetenskapligt kunskapsbidrag, inte en dagbok.
Det betyder dock inte att du skriver hela uppsatsen sista veckan,
för då kommer du att knäcka dig och resultatet kommer att bli ganska
värdelöst. Faktiskt är det bäst att göra tvärtom. Uppsatsens övergripande
struktur – kunskapsbidragets anatomi – kan du skapa redan i starten av
examensarbetet, och sedan fyller du den strukturen med råmaterial efter
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hand. När du gjort förstudier så skriver du utkast till litteraturöversikt och
empiriska insikter, under designarbetet dokumenterar du dina explorativa
och determinativa designresultat så att du kan plocka in dem i genomför
andekapitlen, dokumentation av dina värderingsinsatser hamnar också
i genomförandekapitlen, och så vidare. Det innebär att den avslutande
skrivfasen främst handlar om strukturering, sortering, och inramning av
befintligt material – och då brukar det bli färdigt i tid och dessutom mycket
bättre.

Vad är då en lagom stor fråga? Lagom stor är helt enkelt den fråga som
kan besvaras inom givna ramar. I en färdig kandidatuppsats kan vi jämföra
frågan och svaret: Om hela frågan är besvarad, så kan vi säga att den är
lagom stor.
I uppsatsen av Eksmo & Götestrand hittar vi koncisa svar på frågan. Jag
uppfattar också att hela frågan är besvarad. Därför skulle jag säga att deras
forskningsfråga är lagom stor.
Men mer intressant är det förstås att fundera på hur du ska hantera
forskningsfrågans storlek under examensarbetet, med tanke på vad vi sade
tidigare om att frågan utvecklas under arbetets gång. Här är ett påhittat
exempel som kanske kan ge en idé om hur det ofta går till när forsknings
frågan hittar sin lämpliga storlek.
Kandidatstudenten i interaktionsdesign är intresserad av mobilspel och
planerar att ägna sitt examensarbete åt det ämnet. Frågan i det här skedet
är helt enkelt ”Hur designar man ett bra mobilspel?”, och det är ganska
uppenbart att den är alldeles för stor för att vara den slutliga forsknings
frågan.
Studenten startar sitt arbete med en del förstudier och inriktar sig på att
bena ut vad som ska menas med ett ”bra” mobilspel. Efter litteraturstudier
och intervjuer med ett antal inbitna mobilspelare växer det fram ett
tydligare fokus på användarupplevelse och speciellt på hur vissa spelare
beskriver att de kan bli fängslade av vissa spel. Frågan lyder nu ”Vilka
upplevelseaspekter bidrar till att ett spel upplevs som fängslande?” Den
frågan är betydligt mer precis. Vi kan dock konstatera att den faktiskt inte
kräver designarbete för att besvaras, utan det skulle gå att skriva en ren
litteraturstudie, men vi räknar med att det är underförstått att studenten
ska designa egna spelkoncept och att frågans formulering kommer att
förbättras ytterligare.
Så sker också. Studenten läser vidare med hjälp av tips från sin
handledare, och finner att flow är en upplevelseaspekt som kan bidra
till en fängslande upplevelse. Det finns flera exempel i litteraturen på
flow-baserade spel som spelas privat, i avskildhet, men studenten blir
nyfiken på om det är möjligt att designa för flow också i offentlig miljö.
Frågan utvecklas slutgiltigt till ”Hur kan ett spel i offentlig miljö se ut om

Nu koncentrerar vi oss på den slutliga forskningsfrågan, den som ingår i det
färdiga kunskapsbidraget. En bra forskningsfråga är helt enkelt en som är
relevant och lagom stor.
Som du kommer ihåg är relevans i det här sammanhanget ett tvådelat
begrepp, med intern och extern relevans. En forskningsfråga som är
internt relevant är en fråga som det vetenskapliga området uppfattar
som intressant. Svaret på frågan, ditt kunskapsbidrag, är något som dina
forskarkollegor skulle tycka det var värt besväret att sätta sig in i.
Kandidatuppsatser behöver ju, som sagt, inte presentera genuint nya
kunskapsbidrag. Om forskningsfrågan i en kandidatuppsats är internt
relevant så är det oftast genom att den knyter an till frågor eller ämnen som
det vetenskapliga området sysslar med, att den bygger på befintlig kunskap
inom området.
Externt relevant är en forskningsfråga om svaret har intresse utanför
akademin, i samhället, i den offentliga debatten, i den tänkta använd
ningssituationen, eller var det nu kan vara. Om det har betydelse för någon
utanför akademin att du gör arbetet och försöker besvara frågan, så har
frågan extern relevans.
Eksmo & Götestrand ställer, som jag nämnde tidigare, en fråga:
Hur kan ett grafiskt kampanjmaterial för användning i en second
hand-butik vara utformat för att öka betalningsviljan?
Frågan är relativt klar och tydlig i sin formulering. Inledningen i uppsatsen
handlar om vikten av att reducera överkonsumtion och resursslöseri, och
mot den bakgrunden är det lätt att se att frågan har extern relevans.
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det är inspirerat av upplevelseaspekten flow?” Arbetet inriktas nu helt på
att designa ett spelkoncept för någon lämplig offentlig miljö och värdera
användarnas upplevelse med särskilt fokus på om de upplever flow och hur
fängslande de finner spelandet.
Det färdiga kunskapsbidraget som redovisas i den tänkta kandidat
uppsatsen besvarar den slutgiltiga frågan genom att redovisa ett värderat
spelkoncept med viss potential för att fängsla sina spelare även i offentlig
miljö.

typiskt kunskapsbidrag från forskning genom design på kandidatnivå är
uppbyggt.
Slutligen bör en kommentar göras om antalet forskningsfrågor i en
kandidatuppsats. Det förekommer att en uppsats innehåller flera frågor, i
så fall ofta i form av en övergripande och kanske inte så precis fråga som
sedan förfinas till två eller tre frågor som är så skarpt formulerade att de
kan besvaras inom ramen för arbetet. Det är inget fel att göra på det sättet,
och en sådan uppläggning bedöms likadant som en uppläggning med en
enstaka fråga: Är de preciserade frågorna relevanta och är de lagom stora?

Från exemplen vidare till en mer allmän nivå: jag har nämnt tidigare att en
typisk forskningsfråga för forskning genom design på kandidatnivå kan ha
formen ”Hur skulle en X kunna utformas för att ha egenskaperna Y?” Om
en fråga ställs på det sättet så kräver den ett svar av typen ”Så här skulle
en X kunna utformas, och jag kan göra troligt att den i så fall skulle ha
egenskaperna Y i den här omfattningen.”
Första delen av svaret är resultatet av designarbetet, en prototyp eller
gestaltning av hur en X skulle kunna utformas. Ett påstående om hur något
skulle kunna vara, i det här fallet en X. Andra delen svarar mot värderingen,
som inriktas på egenskaperna Y och som med empiriska, analytiska och
teoretiska metoder ger underlag för att avgöra hur mycket en X med din
utformning skulle ha egenskaperna Y om den fanns.
Vi kan ta det tidigare exemplet och passa in det i mallen som en liten
övning. X är mobilspel för offentlig miljö, medan egenskaperna Y är
upplevelse av flow och ett fängslande spel. Då skulle vi få en forskningsfråga
i den här stilen: ”Hur skulle ett mobilspel för offentlig miljö kunna utformas
så att spelarna upplever flow och finner spelet fängslande?”
I fallet med Eksmo & Götestrands uppsats svarar X i stället mot grafiskt
kampanjmaterial för användning i second hand-butik, medan Y är ökad
betalningsvilja.
Min poäng här är inte att alla kandidatuppsatser med forskning genom
design måste använda forskningsfrågor som exakt följer den här mallen.
Det kommer du att se när du går igenom mina exempel i det följande.
Men mallen är användbar för att leda dig i rätt riktning när du förfinar
din forskningsfråga under arbetets gång – om du förstår varför mallen ser
ut som den gör och vilka slags svar den kräver, så förstår du också hur ett
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Forskningsmetoder

När du sätter ihop ett vetenskapligt kunskapsbidrag väljer du forsknings
metoder utgående från forskningsfrågan: hur ska du gå tillväga för att
kunna producera ett svar på frågan? Du redovisar och motiverar ditt val av
metoder, och bidrar på så sätt till att ditt kunskapsbidrag blir underbyggt.
Genomförandet av de valda metoderna redovisas också så ingående att en
insatt läsare kan värdera ditt arbete, vilket ger ytterligare underbyggnad.
Ditt val av forskningsmetod och det konkreta genomförandet bidrar alltså
framför allt till underbyggnaden, medan din fråga bidrar till relevansen och
eventuellt nyhetsvärdet.
Låt mig börja med ett par påhittade exempel, återigen från interaktions
design och med temat mobilspel, för att visa lite mer konkret vad det här
betyder.
Exempel 1: En annan student är också intresserad av mobilspel. Den
studentens handledare har presenterat begreppet plats-specifik design och
studenten tycker det låter som en spännande inriktning att fördjupa sig i.
Forskningsfrågan är helt enkelt ”Hur kan ett plats-specifikt mobilspel se
ut?”
Studenten planerar följande övergripande steg i sin forskningsmetod:
Förstudier
1.1 Analysera de bärande kvaliteterna i befintliga mobilspel (empiriskt,
analytiskt, teoretiskt).
1.2 Analysera begreppet ”plats-specifikt” för att hitta kvaliteter som inte
normalt är bärande i mobilspel (analytiskt, teoretiskt).
Designarbete
1.3 Designa vertikal eller horisontell prototyp som söker gestalta
plats-specifika kvaliteter i ett mobilspel.
Värdering
1.4 Värdera prototypen med avseende på de sökta kvaliteterna (empi
riskt).
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Förstudier

Med en sådan plan skulle resultatet kunna bli ett svar av typen: ”Här är ett
exempel på ett plats-specifikt mobilspel (från den planerade aktiviteten
1.3). Det har kvaliteten X i angiven utsträckning (1.4). Kvaliteten X är
plats-specifik (1.2) och skiljer sig från bärande kvaliteter hos mobilspel i
allmänhet (1.1).”
Om det svaret uppfattas som underbyggt hänger på hur väl underbyggt
vart och ett av stegen i resonemanget är. Studenten koncentrerar sig på
följande saker i sin uppsats för att se till att resonemanget är underbyggt i
alla steg.
(1.3) Designprocessens steg redovisas i en progression, med fokus på
centrala designbeslut. Det kan till exempel handla om explorativ design
som lett till en handfull möjliga inriktningar, varav en valdes för fortsatt
utveckling. Den valda inriktningen motiveras då i relation till de andra.
(1.3) Det färdiga exemplet gestaltas i uppsatsen på ett sätt som gör det
möjligt för en insatt läsare att värdera dess kvaliteter.
(1.4) Den empiriska värderingen redovisas noga med procedur, data och
tolkningar.
(1.2) Identifieringen av plats-specifika kvaliteter är uppbyggd som ett
välstrukturerat resonemang med godtagbart stöd i litteraturen.
(1.1) Identifieringen av bärande kvaliteter hos mobilspel i allmänhet är
uppbyggd som ett välstrukturerat resonemang kring en rimligt täckande
litteraturöversikt och en empirisk studie, som kompletterar litteraturöver
sikten exempelvis genom att fokusera på en lokal subkultur eller målgrupp.
Den empiriska studien redovisas noga med procedur, data och tolkningar.

2.1 Identifiera mobilspel som allmänt eller i någon målgrupp uppfattas
som fängslande (empiriskt).
2.2 Analysera identifierade mobilspel med avseende på vilka upplevelse
aspekter som gör dem fängslande (empiriskt, analytiskt, teoretiskt).
2.3 Välj någon eller några upplevelseaspekter som går att omsätta i
explorativa mobilspelsprototyper (analytiskt).
Designarbete
2.4 Designa en eller flera prototyper som gestaltar de valda upplevelse
aspekterna på ett renodlat sätt. Iteration av 2.3 och 2.4 genom
skissande och små experiment är förväntat, och en del av planen.
Värdering
2.5 Värdera prototypen eller prototyperna med avseende på de valda
upplevelseaspekterna (empiriskt).
Det förväntade svaret på frågan är något i stil med ”Upplevelseaspekterna
Y och Z bidrar till att ett mobilspel upplevs som fängslande.” Formen på
svaret är viktig här: Y och Z artikuleras inte bara i text utan gestaltas också
i prototyper så att en insatt läsare ska få en tillräckligt rik bild av resultatet
för att kunna värdera det. I övrigt säkras ett underbyggt kunskapsbidrag på
liknande sätt som i exempel 1.
Notera här att den empiriska värderingen av prototyperna (2.5) i viss
mån överlappar med analysen av befintliga fängslande mobilspel (2.2), och
värderingen 2.5 är inte riktigt lika central i det här exemplet som värde
ringen 1.4 var i exempel 1. Det beror på att redan analysen 2.2 underbygger
påståendet att Y och Z bidrar till en fängslande upplevelse. Värderingen
2.5 skulle kunna bli mest frågan om att bekräfta och ytterligare förstärka,
även om det naturligtvis är skillnad på att spela ett komplett spel (2.2) och
att spela en prototyp som renodlar en upplevelseaspekt (2.5). I exempel 1,
däremot, fanns det ingen underbyggnad i analysen 1.2 för att uttala sig om
värdet hos de föreslagna plats-specifika kvaliteterna. Därför är värderingen
1.4 helt nödvändig i det exemplet för att kunna avgöra om resultatet är bra.

Exempel 2: Här är ett exempel till, där vi går tillbaka till studenten från
förra kapitlet med de fängslande mobilspelen. Som en tankeövning antar
vi att flow i offentliga miljöer aldrig blev aktuellt som inriktning, utan att
arbetet byggdes kring den bredare forskningsfrågan ”Vilka upplevelse
aspekter bidrar till att ett mobilspel upplevs som fängslande?”
Eftersom det är en designstudent vi talar om så är det ingen tvekan om
att planen för att besvara frågan ska innehålla praktiskt designarbete (i
stället för att till exempel bygga på en ren litteraturstudie). Den övergripan
de metodansatsen skulle kunna se ut på det här sättet.
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Något om specifika metoder

inhämtade data från egna tolkningar. Här är ett par exempel på sådana
metoder, som alla har använts vid forskning genom design. Jag nämner
dem bara kort, för att du ska förstå att det finns många användbara metoder
av olika typer. Det bör inte vara svårt för dig att hitta mer information om
de metoder du tycker låter intressanta.
Etnografiskt inspirerade fältstudier är en speciell favorit när det
handlar om inledande fältarbete. Här handlar det huvudsakligen om att
göra deskriptiva studier av en praktik i dess naturliga miljö för att skapa
ett helhetsperspektiv. Video används ofta både som dokumenterande och
berättande medium, med ett starkt fokus på att fånga praktiken genom
användarnas eget språk.
Cultural probes var mycket populära i början av 00-talet. Detta
är en av flera varianter på självrapportering. Cultural probes låter oss
dokumentera en praktik som är svår att observera av integritetsskäl,
till exempel vardagsliv i en familj under några dygn. De som studeras
får färdigpaketerade dokumentationsuppgifter som skall utföras under
bestämda förutsättningar, och med bestämda hjälpmedel (vykort, dagbok,
engångskamera, etc).

Som du ser i exemplen ovan kan det ingå empiriska aktiviteter i både
förstudierna och värderingen. Empiriska aktiviteter är sådana där du
samlar in data genom studier av omvärlden och sedan förädlar dem till
tolkningar, resultat och insikter. Här handlar det alltså om att studera hur
något är, och den klassiska samhällsvetenskapen erbjuder många konkreta
metoder för sådana studier under framför allt förstudiefasen. Ofta talar vi
om kvantitativa och kvalitativa metoder som de två stora huvudgrupperna
av vetenskapliga metoder. Då menar vi att sätta siffror på hur något är
(kvantitativ metod) respektive att uttrycka i språkliga begrepp och resone
mang hur något är (kvalitativ metod). Du kan läsa mer om frågeformulär,
intervjuer, observationer, undersökningar av befintliga dokument och
liknande metoder i någon grundbok i samhällsvetenskaplig forsknings
metodik, till exempel de som presenteras i det avslutande kapitlet.
När det gäller forskning genom design förekommer det naturligtvis att
forskare använder sådana metoder rakt av för empiriska undersökningar,
men vanligare är att ta en lite mer pragmatisk hållning och använda sina
förstudiemetoder så att de ska ge bästa möjliga underlag för designarbetet
snarare än att de ska ge sannast möjliga bild av hur något är. Till exempel
är det ofta bättre att göra flera intervjuer och bara dokumentera dem med
anteckningar än att spela in och transkribera några få intervjuer, eller till
och med att välja deltagande observation framför intervjuer om det framför
allt handlar om att få en känsla för en miljö eller plats.
Ett annat vanligt exempel är att kombinera metoder för att få flera
perspektiv på samma fenomen. Det kallas för triangulering, och det kan du
också läsa mer om i den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen. Vi kan
också konstatera att förstudier vid forskning genom design är kvalitativa
mycket oftare än kvantitativa, troligen eftersom kvalitativa studiers
inriktning på tolkning och förståelse fungerar bättre som bränsle till det
kommande designarbetet.
En annan vanlig strategi vid forskning genom design är att välja
förstudiemetoder från användarcentrerad design, men dokumentera dem
tillräckligt väl för att kunna göra anspråk på ett underbyggt kunskapsbidrag
i slutänden. Det innebär till exempel att beskriva proceduren så noga att
en insatt läsare kan avgöra om metoden är riktigt använd, och att skilja

Empiriska förstudier behöver inte heller vara strikt beskrivande, inte
bara inriktat på det som är. Det går utmärkt att introducera samskapande
och gemensamt spekulerande om möjliga framtider redan från början.
Co-design workshops är en populär ansats, som finns i olika varianter
från skrivbord ända ut i fält (bodystorming).
Generellt sett handlar co-design om olika arbetsformer för att aktivt
engagera tilltänkta användare och andra intressenter tidigt i design
processen. Designarbetet föregås av fältstudier vars resultat omsätts i
format med hög konkretion, till exempel korta videoklipp med centrala
moment i den praktik som studeras, där varje klipp också representeras av
ett kort. I olika former av arbetsmöten engageras designer, användare och
andra intressenter i konkreta designaktiviteter. Designlösningarna värderas
i regel genom att rollspelas eller gemensamt gestaltas på andra sätt.
Bodystorming föregås av observation och dokumentation. Ur doku
mentationen väljs fenomen (problem, öppningar) som skall angripas med
design. Varje fenomen representeras med en designfråga kring problem,
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upplevelse eller användarpraktik. Bodystorming-sessionen genomförs i en
representativ miljö. En designfråga i taget behandlas av deltagarna, som
söker lösningar i den kontext där fenomenet kan observeras. Eventuellt
rollspelas lösningsidéerna på plats.

Forskning genom design sysslar fortfarande i viss mån med sådant
arbete, och är du intresserad av kvantitativ empirisk värdering finns det
en rik metodlitteratur inom det vetenskapliga området människa-dator
interaktion. Men det blir allt vanligare med forskning som fokuserar på
design för användningsupplevelse eller på att utforska rymden av möjliga
designlösningar. Då är det ganska ointressant att tala om effektivitet och
givna uppgifter, och de kvantitativa metoderna är inte lika användbara för
att förstå hur en person upplever en situation. Därför blir det också allt
vanligare med kvalitativa värderingsmetoder inriktade på förståelse och
tolkning. Ur samhällsvetenskaperna hämtas metoder som kan producera
rikare data av fenomenografisk karaktär för att forskarna ska kunna få en
inblick i deltagarnas upplevelse, antingen punktvis eller longitudinellt.
Även för empirisk värdering finns det många metoder att hämta inom
användarcentrerad design. Tänka-högt och parvis utforskande går
ut på att deltagarna ska berätta vad de tänker samtidigt som de provar ett
designförslag i form av en prototyp. En variant är prompted recall där
deltagaren får arbeta ostört men blir inspelad på video, och sedan följer ett
samtal direkt efteråt där videon används för att deltagaren ska minnas sina
tankar och känslor vid olika tillfällen.
Andra exempel på empiriska värderingsmetoder från användarcentrerad
design som använts i forskning genom design är experience prototyping och
probes.
I experience prototyping ligger fokus på att framhäva upplevelse
aspekterna i användning av en produkt eller ett system. En experience
prototype är en representation utformad för att kommunicera och erbjuda
utforskning av en subjektiv användningsupplevelse genom att aktivt
interagera med prototypen. Probes syftar på designidéer i prototypform
som folk tar hem och använder som de vill under en längre tidsperiod,
innan forskarna följer upp med besök och intervjuer.
Poängen med metoder för empirisk värdering i detta sammanhang
är att de måste användas som forskningsmetoder. Med andra ord måste
procedurer beskrivas, data redovisas och tolkningar presenteras på ett sätt
som ger nödvändig underbyggnad till kunskapsbidraget.

När det kommer till empirisk värdering av designidéer finns en tradition av
kvantitativa metoder, ofta i samband med design för effektivt genomföran
de av givna uppgifter. Om du exempelvis ska designa om ett vägvisnings
system på en flygplats är det lätt att tänka sig empirisk värdering där du
jämför tiden det tar för resenärer att hitta sin gate med det gamla systemet
och ditt nya system; om det går snabbare med det nya systemet kan du med
visst självförtroende påstå att det är bättre.
Inom grafisk design är det vanligt med arbeten som utgår från en
avsändares önskan om att uttrycka något speciellt. Till exempel kan det
handla om ett företag eller en organisation som vill att deras varumärke
ska förknippas med några önskvärda egenskaper. Det formuleras ofta som
värdeord i designuppdraget, och designern är då förstås intresserad av att
värdera hur de tänkta mottagarna faktiskt uppfattar det föreslagna grafiska
materialet. Ett typiskt exempel är Lisa Fridholms kandidatuppsats i Linkö
ping från 2017 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-138995)
där uppgiften handlade om att designa en logotyp för ett livsstilsföretag.
Fridholm arbetade fram tre värdeord (rörelse, modern och hårda former)
och tre förslag till en logotyp. Hon använde sedan en online-enkät där
företagets målgrupp fick värdera hur väl varje förslag uttryckte vart och ett
av de tre valda värdeorden och två andra, medvetet avvikande, värdeord
(folklig och naturlig). Med hjälp av statistiska metoder kunde hon konstate
ra skillnader mellan uppfattningarna om de tre logotyperna.
En besläktad idé är att använda en fast uppsättning av möjliga omdömen
och låta de tänkta mottagarna välja bland dem när de värderar ett design
förslag. Det kanske mest kända exemplet är här det som kallas Product
Reaction Cards eller Microsoft Reaction Cards, en lista på 118 ord (som till
exempel Attraktiv, Förvirrande och Trovärdig) som kan användas för att
värdera det visuella intrycket av en interaktionsdesign eller grafisk design.
Fördelningen mellan positiva och negativa omdömen i listan är tänkt att
vara 60/40.
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Avslutningsvis bör vi nämna att läget är liknande också när det gäller
designarbetet: mer eller mindre alla vanliga design- och prototyping
metoder kan användas också för forskning genom design (materialexpe
riment, skissande, co-design, bodystorming, Wizard-of-Oz, experience
prototyping, lo-fi-prototyper, hi-fi-prototyper, med mera). Det viktiga är att
de används som forskningsmetoder, det vill säga att de måste kunna ingå i
ett underbyggt resonemang från fråga till svar.
Det innebär att du måste artikulera designarbetet så att en insatt läsare
kan följa dess progression och värdera dina viktigaste designbeslut. Det
börjar redan med kopplingarna från förstudier till designarbete, som du
ska redovisa så att det kreativa arbetet följer tydligt ur dina insikter från
förstudierna. Om du har haft inslag av explorativt designarbete är det
viktigt att du ger en översikt av de olika lösningsansatser du har undersökt,
en lite mer ingående diskussion av de mest intressanta ansatserna och en
motivering till ditt val av ansatser att utveckla vidare. Om möjligt brukar det
också vara bra att ge en översikt av hela designprocessen så att den insatte
läsaren kan följa hur designförslaget vuxit fram och mer eller mindre läsa
designprocessen som en argumentation där steg följer på steg.

Som helhet är deras kunskapsbidrag tillfredsställande. Det beror på
två saker: dels är den totala insatsen övertygande, och dels uppnår de
miniminivån i alla delar.
Den totala insatsen är Eksmo & Götestrands sammanlagda arbete,
med förstudier, designarbete, värdering och godtagbar presentation av ett
sammanhängande kunskapsbidrag. En insatt läsare kan värdera den totala
insatsen som rimlig för en kandidatuppsats.
Vidare redovisar de förstudier, designarbete och värdering på ett sätt
som gör att kunskapsbidraget framstår som rimligt underbyggt, att svaret
de ger på sin forskningsfråga kan värderas. Även om det teoretiska ramver
ket är lite magert i sig själv så räcker det ändå för att ”göra jobbet” och bidra
till kunskapsbidragets konstruktion.
Resonemanget om total insats och miniminivå innebär också, som
du förstår, att ett examensarbete som ligger på miniminivån i alla delar
troligen inte håller måttet eftersom den totala insatsen inte kommer att
bedömas som övertygande.

Att välja metoder i praktiken

När du väljer och genomför forskningsmetoder, och när du skriver din
uppsats, så tänk hela tiden på de insatta läsarna som ska kunna värdera
dina resonemang och avgöra om de vill tro på dina svar eller inte. Det är din
uppgift att ge dem ett tillräckligt underlag för att göra det. Utöver det som
sagts tidigare i kapitlet finns ett par avslutande kommentarer som handlar
om hur man konventionellt hanterar metodfrågor i kandidatuppsatser och
andra akademiska texter.
I en akademisk text brukar det komma ett avsnitt eller kapitel som hand
lar om forskningsmetod mer eller mindre direkt efter forskningsfrågan.
Där lägger du upp en plan för hur du ska arbeta för att komma fram till
ett svar på frågan. Sedan rapporterar du hur du körde igenom planen och
vad resultatet blev. Mot slutet, efter ditt svar på forskningsfrågan, kommer
sedan en kritisk reflektion över dina metodval och hur de påverkade svarets
kvalitet.
Många studenter tycker att det känns lite krystat och jobbigt att ha en
fristående diskussion om forskningsmetoder innan de får berätta om hur
de använde metoderna, men skälet är att det måste finnas en plats i texten

Metodaspekter i uppsatsen

Som du ser finns det många forskningsmetoder som kan vara användbara
i ditt examensarbete, men det är ju också så att du har ganska kort tid på
dig och begränsade resurser för ditt arbete. I praktiken handlar det om att
göra medvetna val, där du lägger mest kraft på vissa delar av processen
och mindre kraft på andra delar. Då får du också lov att välja metoder som
passar den planerade insatsen. Eksmo & Götestrand valde till exempel
att fördela insatsen ganska jämnt över hela arbetet. De gjorde relativt
omfattande empiriskt arbete i förstudien, deras designarbete omfattar både
explorativt och determinativt arbete av ganska stor omfattning och god
kvalitet, och deras värdering innehåller både en djup kvalitativ del och en
bred kvantitativ del där de till och med kan visa mätbara förbättringar med
statistiska metoder. Den del av arbetet som är minst ambitiös är nog den
teoretiska förstudien, där bredden och djupet på den valda vetenskapliga
litteraturen är ganska begränsade.
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där du analyserar forskningsfrågan för att sluta dig till vilka metoder som
passar för att besvara frågan. Det handlar återigen om underbyggnad: de
insatta läsarna ska kunna avgöra om ditt svar är värt att tro på, och för att
göra det behöver de veta inte bara hur du kommit fram till svaret utan också
vilka argument du har för det valda arbetssättet. Skälet till den avslutande
kritiska reflektionen är på liknande sätt att hjälpa de insatta läsarna värdera
ditt svar.
Till sist en detalj som är bra att veta. Även om litteraturöversikter är en
betydande del av dina förstudier, som de var för studenterna i exemplen
1 och 2 ovan, så nämner man dem inte som del av forskningsmetoden.
Resultaten av dina litteraturstudier hamnar i avsnitt eller kapitel i texten
som heter sådant som ”Teoretiskt ramverk” och ”Relaterat arbete”, du
kommer att använda dem genomgående för att motivera metodval och
designbeslut och för att fördjupa tolkningar av data, men du ska alltså
inte i metodkapitlet skriva något om exakt hur du planerar att göra dina
litteratursökningar. De insatta läsarna kommer ändå att ha synpunkter
på ditt grepp om den relevanta litteraturen, men för att göra sådana
bedömningar anses insatta läsare inte behöva veta exakt hur en akademisk
författares litteraturstudier går till. Kan tyckas lite konstigt, men det är så
konventionen ser ut.
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Kandidatuppsatsen

Akademisk text är en genre som har utvecklats för att kommunicera ett
vetenskapligt kunskapsbidrag på ett effektivt sätt till insatta läsare. Kärnan
i en akademisk text är – som man kunde vänta sig – frågan, metoden,
genomförandet och svaret, men sedan har det genom århundrandena
tillkommit en del konventioner som ibland kan vara svåra att förstå. De
flesta går dock att förklara hjälpligt.
I det här avsnittet går jag igenom en typisk struktur för en kandidatupp
sats om forskning genom design, för att förklara de ingående delarnas
kommunikativa uppgifter och inbördes sammanhang.
Det första som bör sägas är att det finns två sätt att tänka kring
rubrikerna i en akademisk text. Vissa menar att avsnitten i en färdig
artikel, eller kapitlen i en färdig uppsats, ska ha generiska namn som
Inledning, Metod, Genomförande och Slutsatser. Jag tycker personligen
att det är en svårmotiverad konvention som inte tillför någon information
utan bara gör texten stelare. Helst skulle jag bara vilja anta att de insatta
läsarna kan standardstrukturen så väl att de till exempel vet vilket som är
metodkapitlet, så att jag kunde sätta informativa rubriker i stället. En rimlig
kompromiss kanske kan vara att göra båda, så här: ”Inledning: Fängslande
mobilspel i det offentliga rummet?” eller ”Genomförande 1: Flow är den
mest fängslande aspekten.” Då får strukturalisterna vad de vill ha, samtidigt
som jag föreställer mig att andra läsare uppskattar rubriker som faktiskt
tillför information om avsnittets innehåll. Men låt mig understryka att det
här är en personlig reflektion, och det finns säkert en hel del akademiker
som skulle tycka att mina råd är opassande.
Vi fortsätter med en genomgång av de olika delar som ingår i den typiska
kandidatuppsatsen. För att du ska förstå det jag skriver nedan vill jag dock
börja med några ord om akademisk läsning. Eftersom det vetenskapliga
samtalet äger rum genom publicerade skrifter, och eftersom antalet
vetenskapliga publikationsfora är så stort, så måste en forskare läsa oerhört
mycket. Det innebär i sin tur att forskare måste kunna läsa oerhört snabbt,
och det är författarens uppgift att se till att texten går att läsa oerhört
snabbt.
En typisk forskare som får en akademisk text under näsan börjar med att
läsa titeln. Om den inte deklarerar innehållet i texten exakt kan forskaren
inte avgöra om texten är intressant, och då lägger forskaren undan den
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för att gå över till en annan text (som kanske är mer intressant). Om titeln
pekar på en möjligen intressant text är nästa steg att skumma genom
sammanfattningen. Först därefter börjar läsandet av själva texten, men
bara om sammanfattningen garanterar att det är värt tiden att läsa vidare.
Och läsandet av själva texten är ibland begränsat till att läsa slutsatserna
och skumma igenom genomförandet och referenslistan. Tragiskt, men sant,
och det innebär att när du skriver en akademisk text måste du beakta och
stödja den här typen av extremt läsbeteende. Samtidigt är det givetvis så att
andra kommer att läsa hela texten noga, men för att du också ska kunna ge
snabbläsarna vad de behöver måste du se till att följa genrens konventioner.
Titel. En saklig redovisning av exakt vad den insatte läsaren ska vänta
sig att hitta i din text. Eksmo & Götestrands titel ”Det här är inte en
porslinssvan: Ett grafiskt kampanjkoncept för second hand-butiker med
välgörenhetssyfte” är inte så dum som exempel. Den är utan tvekan saklig,
den ringar in området second hand-butiker, och den fokuserar ett huvudre
sultat som är ett kampanjkoncept för butiksanvändning.
Titeln på Eksmo & Götestrands uppsats illustrerar också något annat
som är ganska vanligt. Det förekommer att akademiska författare absolut
vill sätta en fyndig eller suggestiv titel i stället för en saklig, och det går
i allmänhet bra genom att kombinera huvudtitel och undertitel. Det
författaren gör då är att sätta en fyndig huvudtitel (”Det här är inte en
porslinssvan”) och sedan ge en undertitel med den sakliga redovisningen av
innehållet. Men det finns alltid en liten risk att missa potentiella läsare som
söker i databaser, om huvudtiteln till exempel hamnar på en egen rad i en
lista med sökträffar och inte direkt redovisar innehållet så att det framgår
att texten kan vara av intresse.

En bild av den typiska kandidatuppsatsens delar, till vänster, i relation till det
vetenskapliga kunskapsbidragets anatomi och kriterierna för god forskning.
Genom att läsa från vänster till höger kan du till exempel se att uppsatsdelen
Inledning innehåller forskningsfrågan som påverkar om kunskapsbidraget är nytt
och relevant. Delen Metod innehåller metoddiskussionen utgående från frågan, som
bidrar till underbyggdhet. Och så vidare.

Sammanfattning. Direkt efter titeln kommer en sammanfattning på
100–150 ord som beskriver kärnan i texten, med fokus på fråga och svar.
Om våra potentiella läsare har fastnat för vår titel är det hit de kommer
härnäst, och nu har vi chansen att få dem att läsa texten och ta del av vad vi
har att säga.
I en akademisk text fungerar det så att sammanfattningen måste
redovisa huvudresultaten rakt av. Det händer ibland att studenter försöker
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skriva sammanfattningen som en teaser, där frågan motiveras men sedan
står det i princip ”läs huvudtexten för att få reda på det spännande svaret.”
Det är ett stort misstag att göra på det sättet. Erfarna läsare känner sig
snarast förolämpade av en sådan sammanfattning och kommer omedelbart
att släppa texten. Du bör därför bygga sammanfattningen kring frågan och
svaret, och lägg sedan till motiveringar, metodval och relevansdiskussioner
i mån av plats.
Sammanfattningen i Eksmo & Götestrand är ganska bra, då den går
från deras forskningsfråga till deras svar och är lagom lång. Den visar dock
på ett generellt problem för oss som sysslar med forskning genom design,
då svaret (det vill säga kampanjkonceptet Oväntad Kombo) bara nämns
vid namn och inte kan gestaltas på något meningsfullt sätt i den korta
sammanfattningen.
Ovanstående gäller inom vetenskapliga områden där formen på
sammanfattningen är fri. Det finns även vetenskapliga områden där det
används mallar med underrubriker för sammanfattningarna, och i sådana
fall är det ju bara att följa mallen steg för steg. Det har jag dock aldrig stött
på när det gäller forskning genom design.

kan det till exempel vara så att frågan kan behandlas ur olika teoretiska
perspektiv, och beroende på vilket perspektiv som väljs kan det bli ganska
olika forskningsprocesser och typer av svar.
När det gäller kandidatuppsatser kan vi än en gång återvända till
Högskoleförordningens krav för kandidatexamen. Krav #1 säger att du
ska visa att du har överblick av forskningen inom området för din examen.
Vanligen visar du att du uppnår det kravet genom att skriva en samman
fattning av det vetenskapliga kunskapsläget runt din forskningsfråga.
Sådana sammanfattningar bör vara tematiska, det vill säga att du läser den
relevanta litteraturen och sedan skriver om vad forskarna vet utifrån ett
antal teman som du hittar i litteraturen och kopplar till din forskningsfråga.
Uppräkningar där varje refererat arbete sammanfattas ett och ett utan
tematiska resonemang är trista att läsa och visar inte heller att du förstått
innebörden i det du läst.
Hur kan du veta vad du ska ta med i ditt teoretiska ramverk? Grund
regeln är att du ska ha med den aktuella vetenskapliga kunskap som är
direkt kopplad till din fråga. Dit hör begrepp och forskningsresultat som du
direkt använder i ditt eget arbete, och även det du behöver för att kunna dis
kutera hur ditt kunskapsbidrag förhåller sig till sådant som redan är känt.
Det är sannolikt att du kommer att ha läst fler vetenskapliga arbeten än vad
du slutligen refererar till i din kandidatuppsats, och är det på det viset så
är det bra. Det betyder att du har tillräckliga kunskaper inom ditt område
för att kunna göra ett kritiskt urval. En uppsats som har långsökta eller
vaga referenser bara för att referenslistan ska bli tillräckligt lång betraktas i
allmänhet som svag av en insatt läsare, till exempel en examinator.

Inledning. Första delen i huvudtexten är en inledning, som ofta är formad
som en tratt. Inledningen börjar med att identifiera ett behov eller ett
problemområde, alltså ganska brett, och snävar sedan in gradvis för att
mynna ut i den precisa forskningsfrågan (eller forskningsfrågorna, om det
finns flera).
I kandidatuppsatser tar inledningen ofta sin utgångspunkt i samhället,
vardagslivet, det ”problem” som examensarbetet är inriktat mot. Så också
hos Eksmo & Götestrand, där inledningen handlar om hur stor negativ
miljöpåverkan vår överkonsumtion och vårt slöseri med prylar har.
Därifrån är det enkelt för dem att resonera sig fram till forskningsfrågan
som handlar om utformning av kampanjkoncept för att öka betalningsviljan
i en second hand-butik.

Metod. Oftast består metod-delen i en akademisk text av ett kapitel där
författaren resonerar kring forskningsfrågan och hur det ska gå till att
framställa ett svar på den. Det gäller att motivera sina val av metoder och
mer eller mindre presentera en plan: ”om jag gör på följande sätt kommer
jag att kunna nå ett svar på min fråga.”
Bäst är om diskussioner kring metoder följer efter det teoretiska
ramverket, eftersom det teoretiska perspektiv som skisseras i ramverket
i vissa fall också styr vilka forskningsmetoder som kan vara aktuella. I
kandidatuppsatser är det inte alltid som den kopplingen är så tydlig, ej

Teoretiskt ramverk. Frågan i slutet av inledningen är starten på kun
skapsbidragets själva ryggrad, och nästa steg är att redovisa det teoretiska
ramverk som ska användas när vi söker ett svar på frågan. För en forskare
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heller hos Eksmo & Götestrand även om de har sitt teoretiska ramverk
innan metodkapitlet.
Metodkapitlet är vanligen ganska kort och generellt hållet i en kandi
datuppsats om forskning genom design. Fokus ligger på att beskriva en
plan för att besvara forskningsfrågan, med en övergripande struktur och
beskrivning av de stegen som ingår. Flera av de metodsteg som används,
framför allt för det kreativa arbetet, är standardtekniker inom design, och
de behöver inte så utförliga beskrivningar. Viktigast är att motivera den
övergripande ansatsen och valen av de olika metodstegen (”för att komma
från punkt A till punkt B i vår process använder vi metodsteget X hellre än Y
eller Z, därför att…”).

designarbetet som traditionellt kallas för ”kreativt” arbete, och som bygger
på praktiskt kunnande. Men de delarna kan, och ska, återges i uppsatsen så
att läsaren kan följa designprocessens progression.
Slutsatser. Här kommer själva svanskotan i kunskapsbidragets ryggrad,
så att säga. För att hjälpa insatta läsare att ta del av en akademisk text
snabbt är det vanligt att inleda slutsatserna med att upprepa forsknings
frågan för att sedan besvara den så koncist som möjligt. Då kan läsaren
tillgodogöra sig kunskapsbidraget genom att bläddra direkt till slutsats
avsnittet och läsa början på det.
Efter svaret på frågan brukar följa en kritisk reflektion, där du
retrospektivt tar ställning till kvaliteten hos ditt kunskapsbidrag och lyfter
fram eventuella svagheter i metodval, genomförande och resonemang. Du
diskuterar här också vad kunskapsbidraget betyder i ett större perspektiv.
Ett sätt att skapa en känsla av sammanhang och helhet kan vara att
återvända till den allmänna motivering du skisserade i inledningen och
diskutera ditt resultat i samma termer.
När du arbetar länge och koncentrerat med en fråga och ett område
kan det hända att du snubblar över nya intressanta frågor eller sätt att
utveckla arbetet vidare. Sådana insikter ses som speciellt värdefulla inom
det vetenskapliga området, och därför är det av stort värde om du skriver
om dem i slutet av slutsatsavsnittet. Det är till och med så att vissa forskare
letar efter uppslag till egna projekt i slutsatsdelen i publicerade arbeten (där
de brukar samlas under en underrubrik som heter ”Future Work” i kapitlet
”Conclusions”, om vi talar om akademiska texter på engelska). Märk att
det bara är aktuellt om du faktiskt har hittat nya intressanta frågor eller
fortsätttningar – du skriver inte ett avsnitt om ”Future Work” eller ”Vidare
studier” om du inte har något vettigt att säga.

Genomförande. I den här delen av en akademisk text redovisas hur de
valda metoderna genomfördes. Varje vetenskapligt område har sina egna
konventioner för hur genomförandet ska redovisas, vilka detaljer som ska
med, och hur det ska struktureras.
När det gäller kandidatuppsatser i forskning genom design ser vi ofta
att genomförandet blir mycket omfattande och innehåller många bilder
och illustrationer. Då brukar det vara en utmärkt idé att dela in det i flera
kapitel. Till exempel kan det vara så att du har ett kapitel om dina empiriska
förstudier, ett kapitel om den explorativa designen och syntesen av den, ett
kapitel om den determinativa designen och ett fjärde kapitel om värdering
en av din prototyp.
Delen som handlar om genomförande går ut på att gestalta designpro
cessen i text och bild så att det går att följa progressionen i ditt arbete från
forskningsfråga via förstudie, kreativt arbete och värdering till ett svar på
frågan.
Vissa centrala designbeslut ska identifieras och motiveras med hänvis
ning till empiri och teori. Ofta handlar det om sådant som de designöpp
ningar som identifieras ur en (empirisk) förstudie; de huvudriktningar som
identifieras efter syntes av en explorativ fas; valet av huvudriktning eller
huvudriktningar att utveckla vidare; slutsatser efter värderingen.
Andra delar i designprocessen kan inte motiveras empiriskt eller
teoretiskt. Hur motiverar man att en brainstorming-session ledde till just
de här femtiofyra idéerna och inte några andra? Det handlar om de delar av
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Presentation och granskning

Vi börjar närma oss slutet, och det här kapitlet handlar om kritisk gransk
ning av akademiska texter – som ett sätt att knyta ihop det som har sagts så
här långt. Jag går igenom kunskapsbidragets anatomi element för element,
och ger exempel på frågor som du kan använda när du till exempel förbe
reder dig för att vara opponent på en text vid ett akademiskt seminarium.
Det innebär också att frågorna kan hjälpa dig i ditt eget skrivande: om du
vet vad opponenter och bedömare troligen kommer att granska, så kan du
givetvis skriva med sikte på det. Kapitlet avslutas med några mer handfasta
tips om muntlig presentation och opposition.
Akademiskt sammanhang
Elementet som kallas akademiskt sammanhang i kunskapsbidragets
anatomi syftar på författarens återgivning av den existerande vetenskapliga
kunskapen av vikt för textens ämne. Den hittar du vanligen i avsnitten som
presenterar det teoretiska ramverket. Här är typiska frågor som du kan utgå
från när du kritiskt granskar det akademiska sammanhanget i en uppsats.
– Redovisas den befintliga kunskap som är mest relevant för arbetet?
Vetenskaplig litteratur, designexempel?
– Är centrala källor av hög vetenskaplig kvalitet?
– Finns det ett sammanhängande resonemang kring litteratur och
designexempel? Bättre att hitta teman och diskutera kring dem än att stapla
korta sammanfattningar.
– Är den valda litteraturen och designexemplen relaterade till det egna
arbetet? Används de refererade källorna i arbetet?
Forskningsfråga (eller -frågor)
– Är frågan välformulerad? Entydig? Kräver frågan design som del av
forskningsmetoden?
– Är frågan lagom stor? Det vill säga, är det nådda resultatet ett rimligt
skarpt svar på frågan? Om inte, beror det på brister i genomförandet eller
på att frågan är för stor eller fel ställd?
– Är frågan internt relevant? Kan den förväntas leda till ny och relevant
kunskap för forskare inom området?
– Är frågan externt relevant? Kan den förväntas leda till ny och relevant
kunskap för intressenter utanför akademin?
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Val av forskningsmetoder
– Finns det en tydlig koppling mellan forskningsfråga och valda metoder?
Diskuterar författaren frågans karaktär som grund för sitt val av forsknings
metoder?
– Är metodvalen motiverade i övrigt? Visar författaren medvetenhet om
olika alternativ för sitt metodval och argumenterar för valt alternativ?
– Är valda metoder konkretiserade och anpassade till den aktuella
uppgiften? Finns det andra faktorer i situationen som påverkar valet av
metoder, och är de i så fall redovisade?
– Om författaren väljer att använda etablerade designmetoder som del
av sin forskningsprocess, finns det en medvetenhet om de speciella krav på
underbyggnad som forskningsuppgiften ställer?
– Finns det en kritisk reflektion över valet av metoder? Var metoderna
lämpliga för den aktuella forskningsfrågan? Gick de att använda som
planerat? Ledde de till avsedda resultat? Vad kan vi lära oss av det här
arbetet inför nästa forskningsprocess?

Kunskapsbidrag
När man säger att en akademisk text lämnar ett kunskapsbidrag menar man
precis det: ett bidrag till den gemensamma kunskapssamling som forskarna
inom ett vetenskapligt område förvaltar. Kunskapsbidraget svarar typiskt
mot svaret på forskningsfrågan, resultatet av arbetet, slutsatsen som
presenteras i texten.
– Vad är kunskapsbidraget? Går det att sammanfatta koncist?
– Är kunskapsbidraget nytt?
– Är det internt relevant? Externt relevant?
– Är kunskapsbidraget underbyggt? Går det att följa argumentationen?
Är tolkningar, resonemang och slutsatser längs argumentationen rimliga
och sunda? Är vart och ett av stegen i argumentationen grundat?
Ett annat sätt att fråga samma sak: är kunskapsbidraget kritiserbart?
Redovisas grunderna för varje steg i argumentationen så tydligt att en
kunnig läsare kan värdera resultatets trovärdighet?
– Visar författaren förmåga till kritisk reflektion över sitt kunskaps
bidrag? Finns det en diskussion av resultatets betydelse och räckvidd?
Pekar författaren på potentiella felkällor och andra svagheter?

Genomförande
– Är genomförandet sunt i stort?
– Redovisar författaren forskningsprocessens progression? Identifieras
centrala designbeslut och finns det motiveringar för dem?
För förstudier gäller det att redovisa progressionen: centrala beslut,
vunna insikter och hur de fördes vidare i designprocessen. Vidare bör
det redovisas om det uppkom några praktiska problem och hur de löstes,
och om det blev nödvändigt med kompromisser som hade betydelse för
resultaten av förstudien.
När det gäller designarbetet är det viktigt att redovisa progressionen
från koncept till prototyp och värdering, med fokus på centrala designbeslut
och motiv för dem. Viktigt också att visa hur insikter från värderingen förs
vidare till nästa iteration. Designresultatet ska gestaltas på ett sätt som gör
det möjligt för en insatt läsare att bedöma dess kvaliteter.
Värderingen, som ofta är empirisk, ska redovisas noggrant med proce
dur, data och tolkningar. Spårbarheten är avgörande: om författaren påstår
att en viss egenskap har uppnåtts i designresultatet ska det gå att följa
argumentationen bakåt genom värderingsresultat via tolkningar till data.
Detta är en av de viktiga skillnaderna mellan forskning och praktisk design.

Muntlig presentation och opposition
Ett vetenskapligt arbete är ofta stort till sin omfattning och har en ganska
komplicerad struktur, från forskningsfråga via metodval och genomförande
till svar på frågan och allt det i ett specifikt akademiskt sammanhang. Trots
det förväntas du ibland presentera det på kort tid. Då gäller det att fokusera
och välja bort. Här är några tips som brukar fungera bra.
Det är lämpligt att börja med det som är mest intressant: forsknings
frågan och svaret på den, det vill säga kunskapsbidraget. När du
presenterar forskningsfrågan ingår också att kort visa var den kommer
ifrån: vardagliga behov, samhällstrender, aktuell forskning. På så sätt
kan du tidigt övertyga om att forskningsfrågan är ny och relevant. Men
observera att den biten måste vara mycket kortfattad och kärnfull: inom ett
par minuter bör du ha hunnit fram till forskningsfrågans formulering och
(viktigast av allt) svaret på frågan – ditt kunskapsbidrag, ditt resultat, det
du har kommit fram till.
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Sedan använder du resten av tiden till att tala om underbyggnaden av
kunskapsbidraget. Det är där du övertygar publiken om att ditt svar går att
lita på. Det innebär i praktiken att du talar om genomförandet och motive
rar de mest centrala besluten du har tagit under arbetet, inklusive alternativ
och överväganden.
För att visa vad jag menar återvänder jag än en gång till det påhittade
exemplet med kandidatuppsatsen om plats-specifika mobilspel. Här är den
studentens tänkta plan för en presentation på 10 minuter av sitt arbete för
en akademisk publik.
Inledning (2 min): Mobilspel i allmänhet bygger på att de går att spela
var som helst, när som helst. Inom interaktionsdesign har det dykt upp
tankar kring plats-specifik design (visa ett snabbt exempel som belyser
potentialen). Vad skulle hända om vi kombinerade mobilspel med plats-
specifik design? Hur skulle ett plats-specifikt mobilspel kunna se ut? Det är
min forskningsfråga.
Kunskapsbidrag (4 min): Här är mitt plats-specifika mobilspel
(presentera hela spelkonceptet, illustrera med videoklipp från prototypen).
Det som är speciellt med det här spelet är att spelarna engagerar sig med
människor på torget som inte deltar i spelet (videoklipp från speltest på
torget). Det är ett exempel på en plats-specifik egenskap, och den innebär
möjligheter till spelande med sociala syften och möjligheter till vad jag
kallar perifert spelande. Det verkar som att folk uppskattar de möjligheter
na och finner spelkonceptet engagerande.
Grund för mina påståenden (3 min): Min empiriska värdering på
platsen visar exempel på både spelande med sociala syften och perifert
spelande (stillbilder, citat från spelare och torgmänniskor ur mina
noteringar från speltestet). Intervjuerna efter speltestet pekar starkt på att
folk uppskattar konceptet och finner det engagerande (stillbilder, citat från
intervjuer). Dock är det intressant att vissa på torget ifrågasätter konceptet
och tycker att det stör den allmänna ordningen – kanske kan peka på
möjligheten att en subkultur bildas kring spelet?

Till exempel sägs inget i presentationen om metodval, forskningsprocess
i stort, centrala designbeslut längs vägen, möjliga fortsättningar och
utvecklingsmöjligheter. När du presenterar för en akademisk publik finns
det ofta avsatt tid för frågor efter presentationen, och då kan du räkna med
att det kommer möjligheter att säga något om de delar som du valde bort.
Ett uppsats-seminarium är speciellt bra på det sättet, för där finns det en
eller flera opponenter som läst på grundligt och förberett sig för att ställa
frågor på alla aspekter av ditt arbete.
Så långt presentationen, och nu går vi vidare till att se på seminariet från
andra sidan bordet. Muntlig opposition handlar om att leda en diskussion
med författaren kring det presenterade arbetet. Fokus ligger på svagheter
och förbättringsmöjligheter. När du som opponent har en synpunkt på en
viss aspekt av arbetet, så framför du den i form av en fråga.
Här är ett par exempel på bra frågor för en opponent att ställa till den
tänkte studenten som just gett presentationen ovan.
– Vilka är tänkta att använda det här spelet? Vad tänker du att de ska få
ut av det? Hur skulle konceptet kunna utvecklas till ett komplett fungerande
spel? Hur ser en rimlig lanseringsprocess ut? Hur tänker du dig att bygga
en community av kärnspelare och perifera spelare? (Vi antar att uppsatsen
inte talar så mycket om extern relevans. Den här typen av frågor ställer
opponenten då för att diskutera med författaren kring den bristen, och
tillsammans komma fram till vettiga insikter omkring kunskapsbidragets
potentiella externa relevans.)
– Varför valde du att bygga spelmekaniken kring foton av prylar som
spelaren byter till sig? Du nämner ju också alternativet att använda taggade
prylar och få spårning automatiskt? (Ett exempel på en fråga kring ett
centralt designbeslut, utgående från den antagna bristen att författaren i sin
uppsats inte riktigt motiverar valet.)
Återigen: Poängen med muntlig opposition, och med akademiska
seminarier i allmänhet, är att skapa konstruktiv dialog där opponent och
författare tillsammans ställer sig vid sidan av arbetet och granskar det med
förbättrings- och fördjupningsglasögon. Det här är ganska svårt att göra
i praktiken, men väldigt viktigt att öva på från båda sidor av bordet. Och

Notera hur mycket den tänkte studenten tvingas välja bort för att få plats
med det viktigaste på nio minuter! (Nio, inte tio, för det måste alltid finnas
lite slack i en plan för en muntlig presentation.)
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Vidare läsning

till sist några varningar, om sådant du bör undvika vid presentation och
opposition.
Undvik till varje pris: att ge en presentation som följer uppsatsens
struktur från början till slut. Akademiska texter har en ändamålsenlig
struktur för effektiv skriftlig kommunikation till snabbläsande forskare,
men verkligen inte för att göra en intressant och fängslande muntlig
presentation.
Undvik till varje pris: att opponera genom att läsa upp en lista av kritiska
kommentarer. Opponentens uppgift är att skapa en konstruktiv dialog
med författaren kring möjliga förbättringar och fördjupningar. Eventuella
kommentarer om stil och språk hanterar du genom att lämna ett korrektur
läst exemplar av manuskriptet till författaren efter seminariet.
Undvik till varje pris: att ge en förskoleopposition med ”en bra sak
och en sak som kan förbättras.” Det är inte riktigt värdigt ett akademiskt
seminarium. Som sagt, det handlar om konstruktiv dialog kring möjliga
förbättringar och fördjupningar. Självfallet bör du som opponent lyfta fram
speciella styrkor i en uppsats, och helst då genom att nämna om du själv
fick några värdefulla insikter genom författarens arbete, men utgångsläget
är att du och författaren tillsammans ställer er bredvid arbetet och granskar
det utan personliga kopplingar. Då behöver man inte hålla räkning på att
positiva och negativa kommentarer går jämnt upp.

Jag nämner på flera ställen i texten ovan att det finns gott om läroböcker i
grundläggande forskningsmetodik för samhälls- och beteendevetenskap,
och att sådana metoder kan vara viktiga utgångspunkter för förstudier och
värdering när vi gör forskning genom design. Här är två sådana läroböcker,
en på engelska och en på svenska, som båda är utmärkta.
John Creswell (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and
mixed methods approaches. Fourth edition. Sage Publications.
Martyn Denscombe (2009). Forskningshandboken: För småskaliga
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Andra upplagan.
Studentlitteratur.
På samma sätt nämner jag att etablerade metoder från användarcentrerad
design kan fungera bra också vid forskning genom design, om du bara är
noga med underbyggnaden. Arvola ger en aktuell och bra introduktion till
en del sådana metoder, med särskilt fokus på tidiga faser i designprocessen.
Mattias Arvola (2014). Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god
användarupplevelse. Studentlitteratur.
Trots titeln handlar den följande boken inte om designforskning eller
forskning genom design som vi har talat om det här. Däremot handlar den
om metoder för det vi skulle kalla förstudier i ett designarbete. Den är inte
inriktad speciellt på akademisk forskning genom design, men många av
metoderna är inspirerande och användbara för designforskare om de bara
ser till att hantera den vetenskapliga underbyggnaden på ett riktigt sätt.
Brenda Laurel (red., 2003). Design research: Methods and perspectives.
MIT Press.
Så långt böcker från andra områden, som kan vara användbara också för
forskning genom design. Allmänt sett är designforskning och forskning
genom design unga områden som inte hunnit bygga upp någon särskilt
bred egen litteratur. Det finns förvisso en pågående diskussion i form av
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publicerade artiklar, men inte någon tydlig majoritetsuppfattning om
grundbegrepp eller centrala metoder. Mitt intryck är att mycket av diskus
sionen handlar om att skapa utrymme för forskning genom design inom
andra, mer etablerade områden. Men med det sagt så har jag ändå några
boktips för den specialintresserade.

Nästa bok är ett slags översikt av forskning genom design, indelad i tre
huvudtyper som förvisso kan diskuteras men som definitivt ger oss bra
begrepp att tänka vidare med. Boken ger också en bra ögonblicksbild av var
diskussionen står när det gäller metoder och begrepp för forskning genom
design.
Ilpo Koskinen, John Zimmerman, Thomas Binder, Johan Redström och
Stephan Wensween (2011). Design research through practice: From the
lab, field and showroom. Elsevier.

Begreppet ”design thinking” har blivit orimligt populärt de senaste
åren som hänvisning till hur ett design-inspirerat arbetssätt kan främja
innovation i näringslivet. Men vad det ursprungligen betyder är ju just
hur designers tänker och arbetar. Nigel Cross har forskat mycket länge
om designprocesser och hans lilla bok är nyttig om man vill förstå vilken
slags kunskap som är i spel i design. Det kan i sin tur ge ledtrådar till hur
forskning genom design kan göras för att bidra med användbar kunskap för
andra designforskare.

Sedan en lite mer filosofisk och historisk bok kring design, designkunskap
och indirekt också forskning genom design. Även om den inte innehåller
några kokboksrecept så finns det resonemang här som är viktiga för en
designforskare, kanske allra främst det som handlar om hur explorativt
designarbete kan bidra till kunskapsproduktion.

Nigel Cross (2011). Design thinking: How designers think and work.
Berg.

Klaus Krippendorff (2006). The semantic turn: A new foundation for
design. CRC Press.

Kees Dorst behandlar på sätt och vis samma fråga som Cross (hur designers
tänker och arbetar), och den här boken kan vara nyttig för en designforska
re på samma sätt, även om formen är helt annorlunda: här handlar det om
175 korta textstycken under olika rubriker. Det hela känns mer som att läsa
en blogg än att läsa en bok.

Och till sist en nyutkommen bok som syftar till att sammanfatta och
introducera mycket av diskussionen kring forskning genom design. Tyvärr
tycker jag författaren misslyckas med att klargöra relationen mellan design
och (akademisk) forskning. Men en stor styrka i boken är att kvalitativa,
kvantitativa och visuella forskningsmetoder alla presenteras på ett mycket
tillgängligt och användbart sätt.

Kees Dorst (2006). Understanding design: 175 reflections on being a
designer. Revised edition. Gingko Press.

Gjoko Muratovski (2016). Research for designers: A guide to methods
and practice. Sage.
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