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Abstrakt 
  Användningen av Internet of Things inom sport är svår att hitta forskning om, inte minst i 

samband med ridsport. Kandidatarbetet forskar kring problemen vid användning av Internet of 

Things och hur man implementerar system på bästa sätt. Jag utvecklar en prototyp vars syfte är att 

underlätta hästhoppning genom att automatisera hästhinder då deltagande observation avslöjade 

problemen ryttare möter vid hoppträning. Vid varje rivning tvingas ryttaren hoppa ner från hästen 

och resa bommen, någonting som ödslar tid och energi, men inte minst påverkar hästens rygg. Med 

hjälp av Internet of Things, context mapping, deltagande observation och design utvecklade jag en 

produkt som underlättar och effektiviserar hoppträning och tävling. Tillsammans med ryttarna i 

stallet och i diskussioner har vi fokuserat på att designen är säkerhetsanpassad och att produkten 

fokuserar på det ryttarna själv anser är viktigt. Med teknikerna raspberry pi, stegmotordrivare och 

en stegmotor kan ryttaren styra hästhindret direkt från hästryggen och därmed underlätta träningen.  

Nyckelord: Internet of Things, automatisera, hästsport, effektivisera, deltagande design, 

deltagande observation, hoppträning 

Abstract 
  Usage of Internet of Things in relation to sports is a hard subject to find research about, especially 

with a connection to equestrian sports. This bachelor thesis researches the problems you face when 

developing Internet of Things and how to implement systems efficiently. I’ve developed a 

prototype whose purpose is to facilitate showjumping by automating a horse jumping obstacle 

since participatory observations revealed problems riders face when practicing showjumping. 

Every time the horse knocks down the bar the rider must jump off the horse and lift the bar up, 

wasting time and energy, but also with a risk of hurting the horse’s back. By using Internet of 

Things, context mapping, participatory observations and design I developed a product that 

facilitate showjump practice and competition. Together with equestrians in the stable and in 

discussions we’ve focused on making the design safe for the horses and riders, and that the product 

focuses on what equestrians believe is important. Through the usage of a Rapsberry pi 3, a stepper 

motor driver and a stepper motor the rider can control the horse jumping obstacle directly from the 

horse back and thus facilitating the practice.  

Keywords: Internet of Things, automating, equestrian, participatory design, participatory 

observation, showjumping 
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1. Bakgrund 
I det här kapitlet föklaras varför jag valde att fördjupa mig inom Internet of Things i samband med 

ridsporten. 

  Teknologin framhävs i olika former och kontexter. Ett ständigt utökande område som ämnar att 

sträcka sig så långt som möjligt, och pressas så hårt som möjligt. Användning av teknologi inom 

sport är ett välkänt fenomen. Det kan vara system för kommunikation mellan domare i 

fotbollsmatcher (Axiwi, u.å), avancerade system för att med millimeter kunna avgöra om bollen 

var innanför eller utanför linjerna i tennis (Hawk-eye, u.å), eller fotbollsskor med chip för att mäta 

hastighet och distans (Telegraph, 2011). Men svårigheter att hitta använding av teknologi i 

samband med hästhoppning tyder på att möjligheten för utveckling är stor.  

  Jag har själv aldrig varit intresserad av hästar eller hästsport, men min sambo Anna Risell är 

sedan 8 år tillbaka en hängiven ryttare med många år av träning bakom nacken. Detta bidrog till 

att jag ofta följde med till stallet och fick lära mig mycket om hästvärlden, som vilket ansvar det 

innebär och vilken fysiskt krävande sport det är.  

  När Anna ska åka iväg och tävla ber hon mig ibland om hjälp. Det krävs mycket planering att 

åka iväg med en häst, speciellt om man förväntas göra det ensam. Hästen ska förberedas d.v.s den 

ska ryktas, hovarna ska rensas, benlindor ska på och sedan benskydd. Utöver det måste all 

utrustning förberedas och transporten likaså. Annas häst heter Graceful Garbo och är inte förtjust 

i att åka transport, vilket innebär att hon behöver min hjälp med att leda in Garbo i transporten och 

fästa bommen bakom henne. Mycket av det här går att sköta själv, men precis som allt annat blir 

det lättare med hjälp. 

  Men det är inte bara vid tävlingar hon behöver hjälp, utan även vid hoppträning i ridhuset. En av 

svårigheterna med att hoppträna ensam är krånglet när ett hinder rivs, vilket kan hända oavsett 

ryttare. Bommen faller av och det går inte hoppa innan den är rest igen, det kräver både energi och 

tid. Ständiga av- och påhoppningar kan även vara påfrestande för hästens rygg menar Geutjens, 

Clayton, & Kaiser (2007). Speciellt om det sker på samma sida varje gång och utan användning 

av pall. Men inte minst tappar ryttaren rytmen hen har tillsammans med hästen.  

  Min uppgift blir att stå beredd att lyfta upp den 12kg tunga bommen vid rivning och som 

webbutvecklare med trötta armar går tankarna direkt till hur det går går att effektivisera. Hur kan   
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jag hjälpa Anna och kanske andra ryttare som står inför samma problem? Kan mina kunskaper 

inom webbutveckling användas? 

  Internet of Things är svårt att undkomma när man läser bloggar om teknologi som system- eller 

webbutveckling. Vad som startade med hobbyteknik blev under senaste 5 åren en megatrend 

(Google, 2018) där företag i stor utsträckning börjat utveckla applikationer i samband med Internet 

of Things. Stora företag börjar utvecklar sina egna system och plattformar för att stödja 

vidareutvecklandet av Internet of Things. Det är beräknat att det till år 2020 kommer finnas ca 

20.8 miljarder enheter kopplade till IoT (Gartner, 2015).  

  Internet of Things innebär sammankopplingen av fysiska objekt som vanligtvis inte har någon 

koppling till internet, men som med hjälp av mjukvara kan öppnas upp till nya 

användningsområden. Som hängiven datanörd har intresset för att sudda ut linjen mellan det 

fysiska och digitala alltid varit ett intresse. Med hjälp av Internet of Things kan jag koppla upp 

hästhinder till internet och styra dessa från mobiltelefonen direkt på hästryggen. 

1.1 Frågeställning 

  Hur automatiserar man ett hästhinder?  

1.2 Syfte 

  Internet of Things är ett populärt ämne jag valt att fördjupa mig inom automatisera hästinder, 

men även för att vidareutveckla intresset för ämnet i sig. Vid hoppträning med häst innebär en 

rivning onödig tid och energi för ryttaren. Gestaltningen ämnar att med hjälp av Internet of Things 

automatisera hästhindret och på så sätt underlätta och effektivisera hästträning och tävling. 

Sammanfattning 

  Sammanfattningsvis har jag valt att fördjupa mig i Internet of Things för att förbättra ryttares 

vardag i samband med hästhoppning och tävling. Internet of Things är ett stort och populärt ämne 

som vuxit enormt de senaste 5 åren. Problemen en ryttare ställs inför vid hoppträning eller tävling 

är de måste hoppa av hästen varje gång hindret rivs. Detta resulterar i onödig tid och energi för 

ryttaren, dessutom kan det resultera i skador på hästens rygg. Med hjälp av Internet of Things kan 

ryttaren styra hästhindret på mobilen direkt från hästryggen.  
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2. Tidigare & aktuell forskning 
  För att genomföra en väl nyanserad och fördjupad undersökning kräver det att jag har en stadig 

grund med information att hänvisa till genom undersökningen. Här tar jag upp de källor jag anser 

vara relevanta till undersökningen och de frågor jag ställer genom undersökningen. 

2.1 Hästsport, Internet of Things och teknik 

  I sökschemat (se bilaga 1) ser ni de sökningar jag gjort vid letandet efter relevanta 

forskningsartiklar. Resultatet av dessa sökningar var att jag inte hittade några artiklar med 

sambandet Internet of Things och hästar. I resterande sökningar hittade jag heller ingen forskning 

om sambandet mellan teknik och hästar. Detta tyder på att utrymme för utökad forskning inom 

dessa två områden är stor.  

2.2 Användning av IoT inom vården 

  Frågorna som artikeln undersöker är hur man kan reducera kostnader, öka livskvalitén och 

användarupplevelsen (Riazul Islam, Kwak, Humaun, Hossain & Kwak, 2015). Artikeln i fråga tar 

upp IoT Health Networks (fig. 1) som ryggrad i projektet då det underlättar överföringen och 

mottagandet av medicinsk data, och möjliggör användningen av hälsovårdsspecifika 

kommunikationer. (Riazul Islam et al., 2015) 

• Topologin innefattar det fysiska, som sensorer, mätare, och vart de ska placeras eller 

användas. Exempelvis tar artikeln upp hur trådlösa sensorer på en patients kropp mäter och 

kontrollerar dennes hälsoprofil och vitala värden för att sedan spara analysera och spara 

det lokalt. Via 6LoWPAN kan sedan vårdpersonalen övervaka dessa värden från vilken 

plats som helst.   

• Arkitekturen innefattar en specifikation av hur de fysiska objekten i topologin ska 

samarbeta, organiseras och hur arbetsprinciperna ska fungera. Detta innefattar alltså 

organiseringen av mjukvaran och hur hierarkin ska byggas. 

• Plattformen innefattar nätverk- och datorprofilen och vilka bibliotek, ramverk eller 

utvecklingsmiljöer som ska användas.   

 

 



8 
 

Figur 1. IoT healthcare network 

 

  Artikeln tar upp olika tekniker och lösningar, men dessa anser jag inte vara relevanta till 

undersökningen då tekniken till stora delar är fokuserade på vården. Men strukturen i IoT health 

network tillåter kategorisering på samma sätt i mitt gestaltningsarbete.  

  Resultatet av forskningsartikeln är att IoT ständigt växer och att forskare har gjort stora framsteg 

i att modernisera och utveckla applikationer som kan underlätta och förbättra vården. Artikeln tar 

även upp och diskuterar de största säkerhetsfrågorna inom IoT i och utan samband med vården. 

(Riazul Islam et al., 2015) Detta kan jag dra nytta av i undersökningen då säkerhet är ett ständigt 

diskussionsämne i samband med IoT. 

  De största problemen för användningen av IoT inom vården är bl.a. standardisering, 

kostnadsanalyser, byten av teknik, kontinuerlig övervakning, och informationssäkerhet. (Riazul 

Islam et al., 2015) Många av problemen grundar sig i att Internet of Things inte ännu har någon 

bästa praxis. Problemen med användningen inom vården är ingenting jag förväntar mig ha problem 

med, bortsett från brist på bästa praxis, men problemen är viktiga att diskutera då de hindrar 

Internet of Things att utvecklas. 

2.2 Användning av IoT i städer 

  Frågor som undersöks i artikeln är hur man kan öka stadens kvalitét för invånarna, göra det mesta 

med de offentliga resurser man har, samtidigt som man reducerar kostnaden för administrativt 

arbete. Detta genom att implementera en s.k. stads-IoT där en kommunikativ infrastruktur som 

bidrar till ett simpelt och ekonomiskt stabilt samhälle står i fokus (Zanella, Bui, Castellani, 
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Vangelista & Zorzi, 2014). Syftet med projektet är dels att bidra med ett överflöd av offentliga 

tjänster för invånarna, men även effektivisera det offentliga arbetet (Zanella et al., 2014). 

  Författarna (Zanella et al., 2014) lyckades implementera ett system som läser av sensorer 

placerade på lampposter runt om i staden och kunde därefter med hjälp av data från sensorerna 

läsa av luftfuktighet, ljus och temperatur. Därefter analyserades datan för att få statistik över vädret 

runt om i staden. Det som på utsidan kan ses som ett onödigt komplicerat system representerar 

någonting större än så. Det representerar att IoT-koncept kan fungera i en större utsträckning och 

har möjligheten att ge konkreta och värdefulla resultat. Genom artikeln diskuteras ett stort antal 

situationer som kan effektiviseras och förenklas med hjälp av Internet of Things. Även om bara ett 

enda av dessa exempel väcker intresse hos en kommun eller investerare bidrar det till 

vidareutveckling av ämnet.  

  Men i nuläget är det tyvärr inte lätt. Artikeln (Zanella et al., 2014) diskuterar ett av de största 

problemen med, att det inte finns något etablerat ”best practice” på grund av systemets komplexitet 

och att det är relativt outforskat. Det resulterar i att varje utveckling behöves det skapas en egen 

infrastruktur, arkitektur och plattform. Detta bekräftas även av föregående artikel och deras IoT 

healthcare network som beskriver deras infrastruktur. Problemet är att det bidrar till fler biproblem, 

så som kostnad och tid. Eftersom kopplingen mellan IoT-nätverken och enheterna är komplicerade 

och outvecklade är detta ett svårt problem att lösa. Om vi istället har den informationen i 

bakhuvudet vid utvecklingen av ett nytt system kan det innebära att säkerheten inte längre blir ett 

stort problem och en bästa praxis går att följa (Guinard, Trifa & Wilde, 2010). Dock är vi inte där 

ännu. Men det är även en av grundtankarna i artikeln. Att med hjälp av deras stora projektet 

inspirera andra att ta risken och utveckla Internet of Things. Artikeln (Zanella et al., 2014) 

använder ”IoT paradigm” för att förklara hur ämnet hindras av en brist på bästa praxis och en 

nästan oexisterande marknadsförståelse som kan intressera investerare, som i sin tur kan främja 

utvecklandet (Zanella et al., 2014:29). 

Even if this system is a simple application of the IoT concept, it still involves a number of different 

devices and link layer technologies, thus being representative of most of the critical issues that need 

to be taken care of when designing an urban IoT. (Zanella et al., 2014: 29) 
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2.3 Användning av IoT inom sport  

  Frågorna artikeln diskuterar är hur man kan utveckla ett dynamiskt IoT-nätverk, och hur detta 

kan användas i sportsammanhang för att utveckla personers kondition och hälsa (Castillejo, 

Martínez, López & Rubio, 2013). Men genom artikeln tar de även upp problemen med Internet of 

Things i deras sammanhang och för ämnet i stort.  

  Den här artikeln är den jag kan dra mest nytta av i undersökningen. För det första är deras 

utveckling av plattformen någonting jag kan basera mitt gestaltningsarbete på, den tekniska 

specifikationen och syftet likaså, men utöver det ger artikeln mig en inblick i hur Internet of Things 

kan användas inom sporten. Den använda tekniken skapar en plattform för enheter att dynamiskt 

användas. På ett liknande sätt går det att implementera ett nätverk för enheterna jag utvecklar och 

skapa en fungerande plattform vid eventuell vidareutveckling. 

  De tekniker som använts i arbetet är Wireless Sensor Network (WSN) för att bygga ett nätverk 

där sensorerna kan dela sin information med hjälp av Bluetooth, och sedan Enterprise Service Bus 

(ESB) för att skapa en applikationsmässig infrastruktur där meddelandehantering är möjlig med 

WSN.  

  Utvecklingsmetoderna som (Castillejo et al., 2013) använt var uppdelat i tre grundpunkter och de 

lyder:  

1. Hur man integrerar ett flertal enheter i ett och samma IoT-nätverk för enkel åtkomst av 

information. Detta görs genom två nodes, Bluetooth och WSN. Med detta utvecklar de en 

plattform där alla enheter kan skicka data mellan varandra, men även nya enheter kan 

tillföras utan problem, bortsett från att de måste ha Bluetooth.  

2. Den andra punkten är utvecklingen av en ontologi, inkluderat i den serviceinriktade 

mellanvaran. De förklarar att “with the semantically annotated services it is possible to 

compose new services based on the existing single services, widening the platform for 

future applications”.  

3. Den sista punkten är hur man implementerar ESB in i ett WSN-nätverk för IoT-enheter. 

Med hjälp av ESB ska sedan all information som publiceras av WSN-nodarna bli 

tillgängligt för tredjepartsapplikationer. Om ESB är kopplat till internet kan man med hjälp 

av ett RESTful API få åtkomst till allt material publicerat av WSN-nodarna. 
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  Med hjälp de använda teknikerna har de lyckats utveckla ett WSN+ESB-nätverk där 

integreringen av Bluetooth-enheter fungerar. De har använt en smartphone, en sensor som mäter 

fysiska värden, och en smart watch. Enheterna samlar information genom sina sensorer och ger 

sedan användaren tips för att optimera träningen. Om farliga nivåer registreras, exempelvis för hög 

puls, utlöses ett alarm som säger åt användaren att pausa träningen. 

  Utöver problemen som tagits upp i tidigare artiklar är de problem som betonas hur deras WSN-

plattform används inomhus och fungerar bra, men om man vill flytta plattformen utomhus är det 

inte lika effektivt. Detta problemet går även att koppla till de tidigare nämnda problemen med 

bästa praxis. Trots att plattformen och systemet är välutvecklat och fungerar i den mån de vill 

kommer det alltid finnas motstånd och problem. Utvecklarna måste skräddarsy sin infrastruktur 

och utveckling efter kundens vilja, och det är inte alltid simpelt. I det här exemplet går det inte att 

implementera samma system på en utomhusarena istället för en inomhusarena.  

2.4 Forskningens kopplingar till undersökningen 

2.4.1 Vård  

  Frågorna artikeln undersöker är hur man kan reducera kostnader, öka livskvalitén och 

användarupplevelsen. Dessa frågor tas upp i introduktionen och reflekterar syftet väl. I min 

undersökningen är huvudsyftet att underlätta ryttarens dagliga rutiner inom hästhoppning. Men 

även att öka hästens livskvalitét eftersom kontinuerliga av- och påhoppningar enligt Geutjens et 

al. (2007) kan påverka hästryggen. Användarupplevelsen hos ryttare förbättras då hoppträningen 

blir effektivare och enklare på många olika sätt. Kostnader kan även reduceras då gestaltningen 

kan användas inom tävling och istället för anställda funktionärer. 

  Artikeln tar upp olika tekniker och lösningar, men dessa anser inte jag vara relevanta till 

forskningsarbetet då det till stora delar är alldeles för fokuserat på vården. Men med hjälp av IoT 

health network finns det möjlighet att planera gestaltningsarbetet efter liknande struktur.   

2.4.2 Städer  

  Likt den tidigare nämnda artikeln om IoT inom vården syftar denna artikel även om att öka 

invånarnas ”användarupplevelse”. Med tanke på att frågeställningen lyder hur man automatiserar 

ett hästhinder med hjälp av IoT, kan jag enkelt se likheter i relation till undersökningen. Föreställer 
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man sig ett ridhus, en ridbana eller en ridtävling som sitt eget samhälle kan gestaltningen gå att 

jämföra med utvecklingen av IoT med stads-IoT. Artikeln tar de upp exemplet av hur parkering 

kan effektiviseras och förenklas med hjälp av IoT, på så sätt skapar de en automatisering av ett 

redan existerande koncept. Likt detta effektiviserar och förenklar en ryttares situation genom att 

automatisera ett redan existerande koncept, hästhindret. 

2.4.3 Sport  

  Det är den här artikeln jag kan dra mest nytta av i undersökningen. För det första har jag en 

koppling genom den här artikeln mellan IoT och sporten. Det är inte bara utvecklingen, den 

tekniska specifikationen och syftet som går att användas, utan det ger mig en inblick i vad det finns 

för användning av IoT inom sporten. Med de tekniker de använder skapar de en plattform för 

enheter att dynamiskt användas, på ett liknande sätt skulle jag kunna implementera ett nätverk av 

egna enheter för att utveckla en liknande plattform. 

Sammanfattning 

  Forskningsartiklar som berör Internet of Things och hästar har inte hittats, men med hjälp artiklar 

som diskuterar Internet of Things i samband med vård, städer och sport kan jag dra likheter mellan 

ämnena. Artiklarna tar upp olika tekniker som kan användas för att koppla samman enheter, olika 

infrastrukturer och de olika problemen Internet of Things hindras av. Med hjälp av informationen 

har jag möjligheten att använda tekniker och metoder de gjort, men även diskutera och potenitiellt 

vidareutveckla min gestaltning i större skala.  

3. Metoder 
En undersökning anser jag genomförs bäst i kombination med noga utvalda metoder, i det här 

kapitlet tar jag upp och förklarar vilka metoder jag har använt. 

  Genom undersökningen har jag använt mig av tre olika metoder. Context mapping, deltagande 

observation och deltagande design. Dessa metoder skiljer sig i grunden men har tjänat samma 

syfte, att finna ett problem och att lösa det. I det här avsnittet kommer jag gå igenom dem i 

kronologisk ordning som jag använde dem i undersökningen. För mer information hur jag använde 

dem praktiskt hänvisar jag till nästa kapitel, designprocessen. 
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3.1 Context mapping 

  Context mapping är en metod skapad för att underlätta designutvecklingen. Deras officiella 

hemsida beskriver metoden som: ”[…] an approach to design in which designers use people’s 

everyday lives to inform and inspire themselves for ideation.” (Contextmapping, u.å). Första mötet 

med metoden var vid en workshop i Karlskrona där uppgiften var att uppfinna en produkt som 

hjälper människor eller samhällen vid naturkatastrofer. Exempelvis skogsbrander, vulkanutbrott, 

översvämningar, jordbävningar m.m. Vi valde att arbeta mot vulkanutbrott. För att lättast hitta 

inspiration och idéer målade vi upp en s.k. context map i formen av en blomma. I mitten skrev vi 

en målgrupp, i vårat fall urbefolkningen i Indonesien, och i blombladen skrev vi potentiella 

problem eller lösningar som vår målgrupp står inför i samband med den valda katastrofen. Tanken 

är att visualisera problemen framför dig och på så sätt även kontexualisera dem. Likt andra metoder 

som kanban handlar det om att utnyttja det visuella.  

  I början av undersökningen ritade jag upp en likadan context map men med ryttare i mitten av 

blomman. I blombladen skrev jag ner problem så som fysiskt arbete, obekväma tider, obekväm 

miljö, dålig lukt, säkerhet m.m. Utifrån dessa problem valde jag att fokusera på fysiskt arbete och 

vidareutvecklade det därifrån. För mig är det lättast att finna inspiration i problem och 

problemlösning, därför är metoden ett användbart verktyg för mig.  

  Det finns många olika typer av context mapping, men även deras officiella hemsida skriver att 

metoden i praktiken inte ofta används lika strikt som dokumentationen beskriver. Oavsett 

tillvägagångssätt hjälper context mapping ett team att fokusera sina roller och deras arbete. 

(Contextmapping, u.å) 

3.2 Deltagande observation 

  Deltagande observation beskrivs enligt Lofland och Lofland (1984:12) som ”Den process där en 

forskare skapar en mångsidig och relativt långvarig relation med en grupp människor i deras 

naturliga miljö för att utveckla en vetenskaplig förståelse av denna grupp”. För att skaffa mig en 

förståelse av hur en stallverksamhet och ryttarmiljö fungerar valde jag att observera hur Anna och 

de andra som stod uppstallade i det stallet fungerade och vilka problem de mötte under sina 

vardagliga aktiviteter. Bauman (1992: 155) rekommenderade att ”Det anstår en filosof och 

analytiker av sin tid att gå ut och använda fötterna någon gång då och då. Det kan fortfarande 

vara nyttigt att flanera”. May (2011) beskriver ”flanera” som lyssna, observera och göra 
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erfarenheter av miljöer som personen vanligtvis inte befinner sig i för att bättre förstå den sociala 

miljön. Till skillnad från positvismen där man utvecklar idéer och tankar utifrån exempelvis 

frågeformulär, så är syftet med deltagande observation att inte ta några antaganden. Likt detta hade 

jag inga antaganden. Jag visste inte vad som var viktigt. Det som gällde för mig var att ta mig ut i 

situationer jag inte känner till för att observera potentiella problem och lösningar. Det var viktigt 

att engagera sig i de dagliga aktiviteterna för att få först och främst en djupare förståelse för 

problemen, men även för att finna potentiella lösningar. Det, enligt mig, är allra lättast om man får 

spendera ensamtid med problemet. May (2011) vidareutvecklar på Paul Rocks (1979) ord om att 

det sociala livet är ”växande” och ”framåtskridande” och beskriver att för observationen ska 

fungera bäst måste man: 

bli en del av deras liv för att förstå hur det förändras; vi måste delta i det och registrera våra 

upplevelser av dessa omvandlingar, hur de påverkar människorna och hur människorna 

själva tolkar dem.  

  För att jag ska kunna få en förståelse för innebörden av undersökningen och gestaltning måste 

jag bli en del av situationen. Jag måste sätta mig in i rollerna av de jag observerar för att kunna se 

det med deras erfarna ögon. Vid designandet av en gestaltning som sätter andra människor i fokus 

kan man inte anta, utan man måste erfara det man söker att underlätta.  

3.3 Deltagande design 

  Under hela undersökningens gång har jag använt mig av deltagande design vid designen av 

gestaltningen för att underlätta designarbetet men också för att se till att jag inte tappar fokus från 

det som är viktigt. Designforskarna Robertsson och Simonsen (2013) förklarar deltagande design 

som: 

a process of investigating, understanding, reflection upon, establishing, developing, and 

supporting mutual learning between multiple participants in collective "reflection-in-

action". The participants typically undertake the two principal roles of users and designers 

where the designers strive to learn the realities of the users situation while the users strive 

to articulate their desired aims and learn appropriate technological means to obtain them.  

  Tanken med deltagande design är att det ska nyttja båda parterna, det vill säga målgruppen och 

utvecklarna, som i det här fallet motsvarar ryttarna och mig. Det ger målgruppen en möjlighet att 
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höras och få sina tankar besvarade, men det ger även utvecklarna en större kunskap inom ett ämne 

de kanske inte har stor erfarenhet inom. Det är extra viktigt inom hästsporten då produkten är något 

som interagerar med hästarna i hög fart och kraft. Dessa hästar kan mellan kosta tusentals till 

miljontals kronor och därför är säkerhetsfrågan en stor del av designen, och genom att ha ryttare 

med i processen kan man inte bara utveckla en starkare produkt men även öka förtroendet för 

produkten. Vidare utvecklar Robertsson och Simonsen (2013) att deltagande design inte är en 

formula man följer utan att metoden kan användas på olika sätt beroende på designens kontext.  

Sammanfattning 

  Context mapping är en metod för att ta fram lösningar på problem en målgrupp står inför. Med 

hjälp av visualisering blir det lättare se och kontextualisera dem. Deltagande observation används 

för att ge forskaren en större förståelse i en miljö de vanligtvis inte befinner sig i eller har kunskap 

om. Till skillnad från den klassiska observationen uppmuntrar deltagande observation att forskaren 

är med i det han observerar för att få förståelse för den sociala miljön. Deltagande design används 

för att ge målgruppen, i det här fallet ryttarna, en röst och möjligheten att dela med sig av den 

kunskap de besitter. Detta gynnar både utvecklarna och målgruppen.  

4. Designprocess 
I det här kapitlet berättar och förklarar jag processen från tanke till produkt. Jag tar upp vilka 

metoder jag använt i vilken stadie av undersökningen och vad det har gett mig för resultat. 

  Designprocessen började långt innan startdatumet för kursen. Med en hästintresserad sambo gav 

jag mig ofta ut till stallet för att hålla henne sällskap, hjälpa till med de dagliga rutinerna som 

mockning, fylla på mat och vatten, borsta och se över hästarna, träffa hovslagaren, eller hjälpa till 

vid hopp- och dressyrträningar. Som utomstående från hästvärlden ser man varje ögonblick och 

rutin med egna ögon, ovana ögon. Jag ser en person som under de åtta senaste åren åkt till stallet 

varje dag för att ta hand om sin häst. Under åren finns det hundratals historier där hästen varit 

underbar och att deras träningspass var perfekt just idag. Men under de åtta åren finns det också 

tusentals historier som aldrig nämns, och det är vardagen. Sena och trötta kvällar efter jobbet, 

tidiga iskalla morgnar innan högskolan när det är din tur att släppa ut eller ta in hästarna. När man 

som utomstående då befinner sig så fysiskt och mentalt nära en person med den rutinen kan man, 

i alla fall inte jag, undvika tankarna om hur jag kan hjälpa till. Här föddes designprocessen med 
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den frågan: kan jag med mina kunskaper underlätta hennes vardag? Kan webbutveckling göra 

sambons vardag lättare? 

  Några månader senare vid kursstarten ska vi börja skissa på en idé, och jag är säker att 

undersökningen ska ämna att hjälpa hästvardagen. Dock är jag inte säker på vad undersökningen 

eller gestaltning ska vara. Utgångspunkten och nyckelbegreppet i undersökningen är 

problemlösning. Vad står hästmänniskor inför problem i vardagen och hur använder jag mina 

kunskaper inom webbutveckling för att hjälpa dem? 

4.1 Context mapping för idésprakande 

  Jag har i tidigare kurser använt mig av context mapping för att visualisera problem och potentiella 

lösningar. För mer information om val av metoder hänvisar jag till kapitel 3, metoder. Jag ritade 

upp en cirkel i mitten av pappret. I den cirkeln skrev jag den valda målgruppen vilket i det här 

fallet var ryttare. Runt den cirkeln ritade jag upp åtta blomblad och i dessa skrev jag ner potentiella 

problem som en ryttare eller hästmänniska möter i vardagen. De kan vara direkt relaterade till 

hästen, som fysiskt arbete, men även problem man kan möta bara för att man har ansvar för hästen, 

som exempelvis tung ekonomisk börda eller obekväma miljöer. Under tidigare arbeten har jag 

alltid lärt mig bäst när någonting visualiseras. Context mapping har varit effektivt i andra projekt 

och kanban. Därför var det lättare för mig att väcka tankar och idéer när jag har problemen framför 

mig.   

Problemen som skrevs ner i context map var:  

1. Obekväma tider 

2. Obekväm miljö 

3. Säkerhet 

4. Konstant ansvar 

5. Bunden till hästen 

6. Tidsbrist 

7. Ekonomi 

8. Fysiskt arbete 
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Figur 2. Context map. 

 

Figur 3. Utvecklade context map. 

  Obekväma tider var ett uppenbart problem. Beroende på vilket stall hästen står uppstallat i och 

vilka ansvarsområden som var överenskomnaom kan de olika tiderna såklart variera, men i det 

stall Anna stod uppstallad i hade vi ett utsläpp, insläpp och lunch per häst i veckan. Eftersom Anna 
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bara har en häst hade hon ett av varje. En dag i veckan var det hennes ansvar att stiga upp tidigt på 

morgonen innan högskolan eller jobbet, klä på sig hästkläderna, åka 15 minuter till stallet, kliva ut 

i det kalla vädret och sedan ta ut hästarna i hagen, för att sedan åka hem och förbereda den vanliga 

dagsrutinen. Samma sak gällde efter högskolan när hästarna skulle in i sina boxar igen, och en dag 

till när alla hästar skulle ha lunch. 

  Detta är såklart ett problem. Vissa dagar har sin charm, men i längden blir de dagar man slipper 

mer och mer betydelsefulla. Nästa steg var att tänka kring potentiella lösningar. Tanken slog mig 

att man kanske kunde automatisera fodringen av hästarna, men insåg snart att det är orimligt då 

hästarna oftast bara har hö eller hösilage till lunch och dessa ska runt till hagar som kan ligga långt 

bort. Att släppa in eller ut hästarna automatiskt var även alldeles för komplicerat. Många av de 

lösningar och idéer jag tog fram var antingen för avancerade och involverade för många 

kompetenser jag inte har, eller så var de utanför min kontroll.  

  Context mapping är en metod som aldrig tar slut. Man blir aldrig klar med metoden. Finns det 

inga potentiella lösningar till något av problemen vandrar man bara vidare till nästa cirkel, och 

detta kan man göra flera gånger om. Det finns alltid nya vägar att undersöka. Metoden tillåter 

konstanta ändringar och uppmanar till iterationer.  

  Obekväm miljö i hästvärlden är exempelvis kallt väder, dåligt underlag på stallgården, dåligt 

underhåll i stallet, dåliga anslutningar till träningsmöjligheter, dåligt planerad planlösning, dåligt 

underlag i hästhagar, etc. Problemet med lösningarna som togs fram var att de oftast bara var 

inriktade på ett av de problemen. En jacka med fjärrstyrd uppvärmning hjälper inte med dåligt 

underlag utan bara med kylan, osv. Eftersom obekväm miljö är ett brett ämne var det svårt att finna 

en lösning som hjälpte fler områden. Jag gick vidare till nästa ämne, obekväm miljö.  

  Stallet är en obekväm miljö på olika sätt, och de tidigare nämnda problemen nystar in sig i miljön 

och skapar större problem. Svårigheten att avgöra vad det finns för problem med stallmiljön är att 

den konstant ändras och skiljer sig ofta från andra stall. Det finns stall med väldig hög standard 

inom värme, tillgång, säkerhet, storlek etc. Men såklart finns det även stall med lägre standard där 

de problemen inte har samma fokus och betydelse. Jag valde att i context map utgå från det stall 

Anna stått och står i.  
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  Obekväm miljö går att förklaras på olika sätt, men för A. Risell (personlig kommunikation, 20 

mars 2018) förklarar hon att obekväm miljö i stallets kontext är en variation och kombination av 

värme, tillgång och säkerhet. Värme används oftast i sadelkammaren, sällskapsrum om det finns 

tillgängligt, och i vattnet. Tillgång kan vara allt från tillgången att ta sig till stallet, tillgång till 

olika träningsmöjligheter eller tillgång till hästhagarna eller de verktyg som ska finnas i stallet. 

Säkerhet är såklart ett huvudämne när det kommer till stallmiljön. Det är otroligt viktigt, inte bara 

för de som befinner sig i stallet, men även för hästarna. Säkerhet finns i alla möjliga former, från 

temperaturen i stallet, storlek i boxarna, hur elen är kopplad, hur väl underhållet stallet är, hur 

hästarna är placerade i hagarna, underlaget i stallet och utanför stallet, m.m.  Stallmiljön är ett 

intressant ämne att forska om, men det är ett komplicerat att utveckla hjälpmedel då alla stall skiljer 

sig från varandra.  

  Idéerna kring säkerhet, konstant ansvar, tidsbrist och ekonomi slutade till största del i att det är 

för komplexa och stora verksamheter för att kunna utveckla någonting som kan gynna en större 

del ryttare, vilket var en syftet. Några problemen skrivna i context map var alldeles för breda och 

fokuserade på stallmiljön istället för den individuella ryttaren. Men via fysiskt arbete hade jag en 

bra ingång. Det är någonting som ständigt är närvarande i stallet, vid all annan ridning och inte för 

brett. Eftersom jag ofta följde med till stallet vid träning eller tävling visste jag mycket väl att 

fysiskt arbete är någonting som kan utvecklas.  

  Jag bestämde att fysiskt arbete i samband med ridning är ett område jag vill förbättra med hjälp 

av webbutveckling, och nästa steg i designprocessen är att ta reda på vad det är jag ska utveckla. 

Detta gör jag genom deltagande observation. Jag hänvisar till kapitel 3 för mer information om 

vad deltagande observation är. 

4.2 Motivering för deltagande observation 

  Undersökningen baseras till stor del på situationer i stallets och ryttarens vardag och eftersom jag 

själv inte är ryttare var det viktigt att skaffa en stor förståelse för dessa som möjligt. I början var 

tanken att använda kvalitativa intervjuer med erfarna och mindre erfarna ryttare. Antingen kunde 

jag designa en strukturerad intervju med skräddarsydda frågor för att få fram vilka problem de 

möter i vardagen, eller ta ett mer ostrukturerad tillvägagångssätt för att få fram de personliga 

erfarenheterna och tankarna. Men det slog mig snabbt att intervju inte var den optimala vägen att 

gå. Enligt mig måste intervjuaren vara insatt i området man intervjuar för att det ska vara effektivt, 
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och då jag inte sitter på den kunskapen ville jag använda mig av någonting mer passande. I boken 

av ”Samhällsvetenskaplig forskning” förklarar May (2011) deltagande observation som en effektiv 

metod vid forskning i miljöer man inte är van vid eller inte har erfarenhet av, vilket var exakt vad 

jag letade efter. 

4.3 Deltagande observation 

  Deltagande observation ämnar att ge forskaren en insikt och kunskap inom en social miljö 

forskaren vanligtvis inte befinner sig i. May (2011) menar att till skillnad från klassisk observation 

är deltagande i miljön ingenting man ser ner på, utan tvärtom är det någonting man uppmuntrar. 

Den klassiska observationen härstammar från naturalism där man anser att om en forskare deltar i 

det observerade tappar man objektiviteten. May skriver i boken att ”även om de metoder vi 

använder påverkar arten av de data vi får fram, är det värt att notera att skillnaderna mellan dessa 

båda ansatser finns i undersökningens allmänna form, fokusering och betoning”. Här bekräftar 

May tanken om hur deltagande i observationen kan vara ett nyttigt verktyg beroende på det som 

forskas. Bara för att designprocessen inte hänvisar till naturalism och att observationen inte görs 

på avstånd utan inblandning från mig, betyder det inte att den information jag får fram av 

observationerna inte är till användning. Tvärtom fungerar inblandningen perfekt i de förhållanden 

jag forskar i. Syftet med metoder är inte att de ska fungera som en checklista, utan att utvinna 

information ur en situation på bästa möjliga sätt. Designprocessen nyttjas inte av objektivitet utan 

av vad jag får se och veta av de jag observerar. 

  Några dagar i veckan åkte jag ut till stallet tillsammans med sambon för att observera och hjälpa 

henne med de sysslor som behövdes göras. Det var allt från att släppa in och ut hästarna, mocka, 

borsta rent, sadla och tränsa hästen, hjälpa till vid träning eller tävling, m.m. Eftersom 

gestaltningen skulle syfta till att hjälpa till vid fysiskt arbete var det dessa saker jag observerade 

och deltog extra mycket vid. Mockningen, bärande av alla höpåsar, strö till boxen, fylla på vatten 

i hagarna (oftast finns ingen slang utdragen till hagen, speciellt krävande är det om de står i hagar 

långt bort som exempelvis sommarhagar), bygga hagar (slå upp staket), åka och handla spån, strö 

och foder, etc. Många av dessa sysslor är svåra att påverka med hjälp av webbutveckling utan att 

det skulle kräva större ingenjörskonster, exempelvis vid hämtande av stora och tunga fodersäckar. 

Den hjälp jag kan erbjuda hjälper inte i den utsträckning jag vill. Till exempel skulle jag kunna 
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utveckla en hemsida som sorterar och jämför priser på fodersäckar, men det underlättar inte det 

fysiska arbetet eller vid ridningen. 

  Vid några tillfällen hjälpte jag till i ridhuset när Anna ville hoppträna, där fick jag bära tunga 

hinderstöd och bommar. Dessa satte vi upp i ridhuset och hon fick hoppa över dem i olika höjder. 

Ibland revs hindren och eftersom hon satt på hästryggen hjälpte jag till med att lyfta upp bommen 

på hinderstöden igen. Bommarna som användes i stallet vägde 12 kg och tog en del energi att lyfta 

upp igen. Detta repeterades några gånger tills vi var klara med träningen och det skulle lyftas bort 

igen. Det var uppenbart ett problem och speciellt när jag eller någon annan inte var närvarande vid 

träningen. Om ryttare ska träna hoppträna ensam måste hen hoppa av hästen varje gång hindret 

rivs för att lyfta upp bommen igen, hoppa upp på hästryggen och fortsätta träna. Är ryttaren 

oerfaren blir det såklart ett ännu större problem då hen troligen river oftare. Ett slöseri med tid, 

energi och intresse.  

  Efter dessa observationer kunde jag konstatera att det problemet jag ämnar att lösa var att behöva 

avbryta ridningen varje gång ryttaren river ett hästhinder. Men såklart är det inte bara att lösa ett 

problem, utan man måste även ha en idé om hur det ska genomföras. Eftersom problemet var att 

lösa det fysiska arbetet som krävs när man behöver hoppa av hästen och sätta upp bommen igen, 

måste jag klippa ut den delen ur ekvationen. Det är svårt att utveckla en hemsida eller applikation 

som löser det problemet, utan det måste vara någonting som kan ersätta den rollen.  

  Internet of Things har alltid varit ett stort intresse för mig, att sudda ut linjen mellan det fysiska 

och digitala, och eftersom hästhindret befinner sig i det fysiska kan Internet of Things vara 

någonting jag kan använda mig av. Konceptet var att automatisera ett hästhinder med hjälp av 

Internet of Things, och att med hjälp av någon sorts motor placera bommen på rätt ställe efter en 

rivning. Detta skulle kunna styras via en mobiltelefon direkt från hästryggen. På så sätt säkerställs 

att ryttaren inte behöver lyfta upp bommen efter varje rivning, och att det kunde styras från 

hästryggen vilket eliminerar potentiella risker för skador på hästen vid regelbundna av- och 

påhoppningar. 

  Deltagande observationen har varit en nyckel i min designprocess då det gett mig förståelse för 

de problem ryttare möter i vardagen, men i samband med deltagande design har jag även fått en 

större förståelse hur man utvecklar en produkt som passar specifika målgrupper. 
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4.4 Deltagande design 

  Deltagande design har använts i designen av gestaltningen för att se till att den produkt jag 

utvecklar når mina förväntningar och likaså ryttarnas. Det är inte bara att utveckla en produkt och 

sedan tro att den passar, utan jag behövde hjälp av någon med mer kunskap om hästar. På så sätt 

kunde jag säkerställa att produkten fokuserade på rätt saker, men också för att ge ryttarna en chans 

att höras. Produkten kommer användas av dem och såklart vill jag att den produkten även ska vara 

utvecklad tillsammans med dem.  

  Största designfrågan jag jobbat mot med deltagande design är säkerheten. Säkerhet är och 

kommer alltid vara i fokus när man hanterar hästar då de är otroligt sköra djur men också för många 

människor ett sätt att försörja sig på. Innan observationerna i stallet och de diskussioner jag haft 

tillsammans med min sambo och andra erfarna ryttare angående gestaltningen hade jag ingen aning 

om hur stor vikt lades på säkerheten, och hur viktigt det var att alltid ha det i baktanken. Det 

märktes snabbt hur effektivt deltagande design var i den här frågan då säkerhet var en fråga som 

alltid lyftes vid diskussioner med ryttare, och sällan vid seminarier eller handledningar på 

högskolan.  

  I tidiga skisser var det meningen att bommen skulle fästas i linor och att en motor skulla veva in 

linorna och att bommen på så sätt skulle resas. Vid seminarier, handledningar och diskussioner 

med lärare på högskolan hade de samma idé och att det förmodligen var det bästa alternativet. Men 

när jag pratade med erfarna ryttare var kritiken mot linorna hård. De förklarade att vana såväl som 

ovana hopphästar ibland ”vägrar”, d.v.s bromsar in eller stannar framför hoppet och vägrar 

genomföra ett korrekt hopp, vid hoppen och riskerar att hoppa in i hinderstöden. Risken är då att 

de kan trassla in sig i linor. Någon sort av linor eller rep i ett ridhus eller på en ridbana var verkligen 

ingenting de rekommenderade eller var intresserade av.  
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Figur 4. Tidig skiss med linor. 

  Deltagande design fick mig att förstå innebörden av säkerhet i samband med hästar, men även 

hur viktigt själva hindret är. Under en presentation fick jag frågan ”Kan man inte använda 

någonting annat än en bom?” av en annan student. Diskussionen gick vidare till möjligheten att 

använda infraröd laser och på så sätt slippa det grundliga problemet av att behöva hoppa av och på 

hästen eftersom man inte river någon bom. Jag som okunnig nappade såklart på idén och pitchade 

den för ryttarna. A. Risell (personlig kommunikation, 7 april 2018) förklarade att det i princip var 

omöjligt eftersom hästens ögon är placerade på sidan av huvudet och resulterar i ett dåligt 

djupseende. Detta bekräftas även av Jones (2016), doktorand i kognitionsvetenskap, där hon 

skriver om sin häst Blaze i artikeln för EquusMagazine:  

A horse’s eyes are set far apart, so his ability to see depth is limited. From most angles, 

horses cannot get a left-eye and right-eye view of the same object in one glance. People 
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can see an outstretched finger with both eyes simultaneously. But Blaze can’t. As a prey 

animal, he’s built for peripheral motion detection at the expense of depth perception.  

  Vid hästhoppning är dåligt djupseende ett problem man som ryttare måste anpassa sig efter. Detta 

kan göras genom att måla bommarna i starka och specifika färger då hästar även har dikromatisk 

syn (McDonnell, 2007). Utöver det arbetar man med hästhuvudets position som Jones förklarar 

(2016). Man tränar även ofta hoppning med att sätta ut ett antal bommar parallellt framför hindret 

med några meters mellanrum. Det gör det lättare för hästen att bedömma avståndet till hindret. Vid 

hoppträningar med Anna använde vi den tekniken och resultatet bekräftade teorin utan tvivel. Det 

går alltså att klargöra betydelsen av bommarna för hästarna, och att infraröda laserstrålar eller 

liknande alternativ till inte är optimalt för hästhoppning. Bortsett från djupseendet och den 

dikromatiska synen är det såklart viktigt för hästen att se vad den ska hoppa över. Även om man 

kunde göra en laserstråle tillräckligt synlig för att hästen ska uppfatta höjden menar A. Risell 

(personlig kommunikation, 7 april 2018) att det inte finns något driv för hästen att hoppa. Hon 

menar att vid användningen av en bom måste hästen hoppa över den för att inte slå sig och att det 

sker instinktivt.  

  Deltagande design har visat sig användbart genom undersökningen då ryttare ser produkten ur en 

synvinkel jag inte kan. Deltagande observation har gett mig insikt i den sociala miljön och de 

problem ryttare mötter i vardagen, men det krävs mer än deltagande observationer för att besitta 

kunskapen de ryttare jag sammarbetat med har.  

4.5 Gestaltningen  

  Gestaltningen utgår från frågeställningen hur man automatiserar ett hästhinder med hjälp av 

Internet of Things. Nyckelorden i frågeställningen automatisera och Internet of Things. Dessa är 

de gestaltningstekniker jag använt och är utvalda för att passa ryttare på bästa sätt.  

  Jag valde att använda mig av (Riazul Islam et al., 2015) nätverksstruktur för att få en bra planering 

och förståelse för hur infrastrukturen ser ut. 
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Figur 5. IoT Horse Network 

  Automatiseringen valdes i samband med den deltagande observationen då det möjliggör för 

fjärrstyrd kontroll av hindret. Eftersom frågeställningen ämnar att reducera det fysiska arbetet vid 

hoppträningen var det självklart att ryttaren inte ska behöva lyfta bommarna själv, utan att det 

bästa sättet var med hjälp av automatik. Men automation är ett brett uttryck som innefattar många 

olika delar och det är inte bara att ”automatisera” någonting. För att kunna automatisera hästhindret 

har jag använt mig av följande tekniker: Raspberry Pi 3, stegmotordrivare DRV8825, stegmotor 

mercury motor SM-42byg011-25, fast nätaggregat 13.8V 3A, protoboard, och diverse kablar.  

  Dessa komponenter kopplades samman för att kunna styra motorn från mobiltelefonen och sedan 

fästa det på hindret. På så sätt kan ryttaren från hästryggen resa bommen vid eventuell rivning utan 

att behöva hoppa av hästen. 
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Figur 6. Raspberry Pi kopplad till protoboard med stegmotordrivaren DRV8825. 

  På bilden ovan ser vi hur jag kopplat Raspberry Pi till stegmotordrivaren DRV8825. De svarta 

och röda bananuttagen vi ser uppe märkta Va och Vb är även kopplade till stegmotordrivaren med 

en elektolyt-kondensator på 100µF för att skydda kortet från plötsliga spänningsändringar. 

Eftersom drivkortet kräver mellan 8.2 och 45 volt användes ett fast nätaggregat på 13.8V och 3A. 

Anledningen till varför ett 13.8V nätaggregat användes är för att stegmotorn kräver minst 12V. En 

av svårigheterna med logistiken var att stegmotordrivaren endast klarar av hälften av 

voltreferensen på stegmotorn. Det innebär att med stegmotorn som kräver en ständigt ström på 

0.3A, måste strömmen på drivkortet att sättas till hälften av det värdet (0.15A). Detta kunde göras 

genom att mäta strömmen på drivkortets vref potentiometer (voltage reference) med en multimeter 

som på bilden nedan.  
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Figur 7. Mätning av ström från nätagreggatet till stegmotordrivaren DRV8825. 

  På Pololus (2014) stegmotordrivare DRV8825 tekniska specifikation, förklaras att full-stepläge 

bara använder 71% av strömmen, vilket innebär att jag kunde justerat strömmen något högre än 

0.14-0.15A.  

Tabell 2. Information om steglägen. 
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  Men Dalin & Ennerdal (2014) förklarar att hästar kan vara känsliga för ljud och att det är 

någonting som måste tas till hänsyn vid designen. Problemet med full-stepläget är att det kan göra 

motorn bullrig och högljudd, men att detta kan motverkas genom att använda halvstep- eller gärna 

microsteplägen. Dessa lägen använder inte 71% av strömmen vilket innebär att motorn och 

drivkortet riskerar att överhettas vid värden över 0.14-0.15A. 

  Efter att ha tagit hänsyn till värdena och konstaterat att varken motorn eller drivkortet överhettar 

kunde jag koppla in stegmotorn och dess två poler i min protoboard och köra Pythonscriptet som 

snurrar motorn för att testa om det fungerar eller inte. Vid första testet vibrerade motorn och den 

snurrade med- och motsols varannat steg. Efter problemlösning insåg jag att kablarna var 

felkopplade och drivkortet skickade signaler till båda polerna vilket resulterade i att motorn inte 

rörde sig i den riktning jag förväntade mig. När kablarna var rätt kopplade fungerade motorn som 

den skulle och trots ful-stepläget gjorde den inget ljud alls vilket innebär att jag kan öka strömmen 

till drivkortet, men valde att inte göra det då jag inte vill riskera eventuell överhettning.  

  Internet of Things är det andra nyckelordet i frågeställningen och används för att koppla motorn 

till mobilen. Som sagt ska ryttaren inte behöva lyfta bommen själv, men hen ska heller inte behöva 

hoppa ner från hästen, trycka på en knapp på motorn och sen upp på hästen igen. Utan det ska 

kunna ske från hästryggen. Detta skulle kunna ske per automatik, d.v.s att bommen reser sig så 

fort den slår i marken, men i vidareutvecklingen av produkten har jag planer på att en till motor 

eller kugghjul ska kunna höja och sänka bommen. Eftersom ryttaren själv ska bestämma höjden är 

ett gränssnitt nödvändigt och det är absolut lättast via en mobilapplikation eller hemsida. Anna 

Risell (personlig kommunikation, 3 maj 2018) bekräftar detta med att förklara innebörden av rytm 

vid hoppning och att en mobilapplikation vore det bästa alternativet för att bibehålla den.  

  Den relevanta forskningen betonade att svårigheten med Internet of Things är att det inte finns 

en bästa praxis att följa, och är en av anledningarna till varför WoT skapats och växer. I 

gestaltningsarbetet har jag själv mött dessa hinder. För att kunna starta och stoppa olika Python 

script över webben finns det olika möjligheter att göra det på, ofta överkomplicerade. Det går att 

använda PHP-servrar som körs lokalt på Raspberry Pi:en, använda Flask eller CGI. Jag valde att 

sätta upp en PHP-server med tillhörande Pythonscript jag kallar på med PHP-execute. 
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Sammanfattning 

  Sammanfattningsvis har jag med hjälp av context mapping, deltagande observation och design 

skaffat mig en förståelse för vad ryttare möter för problem i vardagen. I ett sammarbete med ryttare 

har jag utvecklat en prototyp med säkerhetstänk möjliggjort styrande av stegmotor från en 

mobiltelefon. Enheten ska sedan kunna fästas på ett hästhinder och bom för att möjliggöra fjärrstyr 

resning av bommen vid eventuell rivning. 

5. Resultat av undersökningen 
I det här kapitlet visar jag hur den genomförda undersökningen förhåller sig till frågeställningen 

och syftet med undersökningen.  

  Frågeställningen hur automatiserar man ett hästhinder med hjälp av Internet of Things finns det 

inget lätt svar på. Med hjälp av deltagande observation fick jag kunskapen som krävdes för att få 

fram en idé om vad ryttarna var i behov av. Utan observationen hade jag aldrig kunnat veta hur de 

behoven och problemen skulle lösas. Vidare resulterade deltagande observation med en 

omvärldsanalys av intresset för produkten då jag ett flertal gånger presenterade min idé för andra 

ryttare. Intresset har alltid visat sig vara stort och ryttarna förklarar med entusiasm att produkten 

är någonting de ser sig själv använda.  

5.1 Resultat av metoder 

  Deltagande design möjliggjorde även en ny infallsvinkel i undersökningen. Att se idéerna ur en 

erfaren ryttares ögon har visat sig vara effektivt i den meningen att säkerheten sattes i fokus, 

någonting av yttersta vikt hos ryttare. Metoden har aktivt ändrat resultatet av gestaltningen då 

Anna och andra ryttare varit involverade i diskussionerna kring säkerheten. A. Risell (personlig 

kommunikation, 27 mars 2018) förklarade att den initiella designen var för riskfylld i och med att 

linor eller kabel inte vill användas av ryttare då risken för intrassling är stor. Vid eventuell 

intrassling förklarar A. Risell att det kan leda till brännskador då linorna spänns runt hästen och 

genom friktion bränner huden. Vidare riskerar hästen att fastna och gå omkull vilket är ett 

mardrömsscenario speciellt om ryttaren har oturen att hamna under hästen. Utöver det kan hästen 

fastna med benet i linan och få panik vilken kan resultera i stukning, brytning eller att benet går ur 

led. Detta är bara några få scenarion av vad som kunnat ske utan användningen av ryttare i 
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designprocessen. Alla faktorerna spelar stor roll in i slutgiltiga designen av produkten och 

påverkade resultatet i stort omfång.  

  Istället för linor valde jag att jobba med armar som greppar tag i bommen, detta säkerställer att 

hästen inte kan trassla in sig och att hindret fungerar som vanligt. Hindret kan även på ett sätt vara 

säkrare då bommen inte riskerar att rulla framåt och att hästen kliver rakt över den. Eftersom en 

del av syftet var att utveckla en produkt som effektiviserade och underlättade hästhoppning anser 

jag och ryttarna att kan det bara göras med säkerhet i baktanke. Att jobba med deltagande design 

var i undersökningen lite som att ha någon som kunde rikta min fokus på rätt saker.  

 

Figur 7. Skiss över användning av robotarmar. 
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5.2 Resultat av gestaltningen 

  Gestaltningen går att utföra på en rad olika sätt, men jag anser att stegmotorer är att föredra istället 

för klassiska DC-motorer då de är designade med ett antal steg per varv. Det innebär att det är lätt 

att veta hur många steg motorn måste röra sig för att den ska stå rakt upp i hindret. Istället för att 

arbeta med tid och hastighet som klassiska DC-motorer visste jag att motorn behövde röra sig 200 

steg för att nå ett fullt varv, alltså rör den sig 1.8 grader vid varje nytt steg. Detta visade sig vara 

användbart vid programmeringen. Raspberry Pi användes för att ha ett enkelt gränssnitt att arbeta 

med, dessutom har jag använt mig tekniken tidigare. 

  Internet of Things är ett av nyckelorden i frågeställningen och även det område forskningen rörde. 

Utan användandet av Internet of Thingsi gestaltningen hade resultatet blivit ett försök till att 

teknologisera ridsporten, vilket är motsatsen till vad syftet var. Internet of Things användes för 

ryttarens skull och är en grundpelare i gestaltningen, och forskningsartiklarna redogör även för 

användandet av det i större skala. Något som har varit ett intressant koncept är att jämföra min 

gestaltning med exempelvis Zanella et al. (2014) artikel om hur Internet of Things användes i en 

gympasal för att effektivisera träningen. Användare som befann sig i gympasalen och hade tillgång 

till smartwatches eller smartphones fick i en applikation information om deras fysiska värden och 

hur deras träning kunde effektiviseras. Detta var via ett WSN som letade efter enheter med 

Bluetooth. Liknande gympasalen kunde mina enheter kopplas ihop i ett tävlingsscenario för att 

effektivisera tävling så som träning.   
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Figur 8. Potentiellt system för användning av gestaltningen i tävlingsmiljöer. 

5.3 Resultat av forskningen 

  De valda forskningsartiklarna förespråkar användandet av Internet of Things i olika områden, 

och med undersökningen konstaterar jag att det även gäller hästsporten. Oavsett område finns det 

alltid möjligheter att effektivisera, underlätta eller utveckla det med hjälp av teknologi. Internet of 

Things användningsområde är stort nog för att implementeras i alla områden, med olika syften  

skräddarsydda för den miljön. Artiklarna diskuterar problemen med Internet of Things och efter 

att ha arbetat med och forskat kring ämnet konstaterar jag att det finns stora möjligheter för 

utveckling inom området. Säkerheten och bästa praxis är största hinder som håller det tillbaka. 

Artiklarna nämner det som en paradox då det behövs intresse och pengar för att det ska kunna 

vidareutvecklas och för att lösa hindren, men att de medlen inte finns innan det visar sig vara 

effektivt, och det är svårt i nuläget. Zanella et al. (2014) tar upp det i sin text om implementering 

av Internet of Things i en stadsmiljö där de behöver investerare för att driva vidare deras projekt, 

men tiden och pengarna det tar att utveckla produkterna är inte tillräckligt låga för att locka 

investerare.  

  En av lösningarna är den W3C-ägda platformen Web of Things vars syfte är att skapa en bästa 

praxis för utvecklandet av ting tillsammans med internet. W3C: s VD Jaffe (W3C, u.å) förklarar 

att  

There are huge, transformative opportunities not only for mobile operators but for all 

businesses if we can overcome the fragmentation of the IoT. As stewards of the Open Web 

Platform, W3C is in a unique position to create the royalty-free and platform-independent 

standards needed to achieve this goal. 

WoT kan vara ett steg i rätt riktning för fungerande ting kopplade till internet.  

  Att automatisera ett hästhinder visade sig involvera många tekniker jag aldrig använt och blev 

därför svårare än förväntat. Resultatet av gestaltningen är ett koncept som kan hjälpa ryttare i olika 

klasser och jag anser att det reflekterar syftet väldigt väl. Möjligheten för vidareutveckling av 

gestaltningen är stor, exempelvis genom att tillåta ryttarna att även höja och sänka hindret från 

mobilen. Vidare anser jag att utrymmet för forskning inom Internet of Things både som eget ämne, 

men också i samband med sport och specifikt ridsport.  
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Sammanfattning 

  För att sammanfatta resultatet har jag skaffat mig en djup förståelse för hästvärlden och med hjälp 

av den utvecklat en produkt tillsammans med ryttare. Säkerheten har stått i fokus och gestaltningen 

reflekterar det väl. Resultatet av gestaltningen är en prototyp som är lätt att vidareutveckla för att 

användas i större sammanhang som hästtävlingar. Forskningen och gestaltningsarbetet visar att 

Internet of Things kan användas för att lösa stora så som mindre problem, men det krävs fortsatt 

forskning för att komma över hinder så som bästa praxis och säkerhet. 

6. Diskussion  
I diskussionen granskar jag kritiskt och reflekterar över undersökningen. Jag tar även upp framtida 

planer och hur jag skulle strukturerat undersökningen annorlunda.  

  Frågeställningen hur automatiserar man ett hästhinder har visat sig vara mer komplex än jag 

förväntade mig i början av undersökningen. Som i alla projekt är förväntningarna skyhöga och 

gestaltningen ska bli någonting extraordinärt. Men undersökningen visade sig, precis som i alla 

andra projekt, vara anservärt mycket mer komplicerat.  

  Undersökningen började med relevant forskning vars syfte var att stå till grund för det gestaltande 

arbetet. Eftersom syftet ämnade att underlätta och effektivisera ridsporten ville jag ha artiklar som 

rörde automatisering, Internet of Things och hästar, gärna tillsammans i samma arbete. Men som 

det visade sig var utbudet av dessa forskningsartiklar litet, om ens existerande. Därför blev jag 

tvungen att hitta andra artiklar jag kunde koppla till mitt gestaltningsarbete, och här började 

problemen. 

  Som visat på sökschemat var Internet of Things det ämne jag i största utsträckning sökte efter. 

Antalet forskningsartiklar var många, men de som fanns diskuterade och arbetade oftast med stora 

projekt som exempelvis att implementera Internet of Things i en hel stad full av sensorer, kameror, 

mikrofoner, etc. Mitt gestaltningsarbete involverade en enhet då stora delar av gestaltningen lades 

på att utveckla enheten som skulle kopplas ihop. I forskningsartiklarna användes sensorer och 

enheter som redan var färdigbyggda och därmed kunde de fokusera på kopplingarna istället för 

utvecklingen av dessa enheter. Därför fann jag att forskningsartiklarna inte hjälpte mig i den 

tekniska delen i samma utsträckning jag hade hoppats. Jag valde därför att fokusera på tankarna 

och koncepten bakom de tekniska aspekterna istället. I undersökningen diskuterar jag gärna och 
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ofta hur framtida koncept tillsammans med Internet of Things hade fungerat och hur det skulle 

användas. Forskningsartiklarna har gett mig en djup förståelse för vad Internet of Things löser för 

problem, och det har även varit nyckelbegreppet i min undersökning, problemlösning.   

  Utöver svårigheterna med att hitta relevant forskning har designen och implementeringen av 

designen varit ett stort hinder. Vad jag som webbutvecklare antog simpelt var ansevärt svårare. De 

initiella skisserna visade sig efter diskussioner med A. Risell (personlig kommunikation, 14 april 

2018) vara otillräckligt genomtänkta och jag var tvungen att hitta nya lösningar. Oavsett vilken 

lösning jag tog fram, vare sig det var linor eller armar, var det alltid någonting extra att ha i 

baktanken, exempelvis hur mycket ljud produkten skapade, hur stor var var, hur mycket el den 

behövde, om den var vattentät, hur säker den är för hästen och ryttaren, etc. Detta är bara det jag 

var tvungen att ta med i designen av gestaltningen, och då har jag inte ens hunnit börja utveckla. 

  När designen var någorlunda klar började gestaltningsprocessen och stora beställningar av 

material gjordes. Det materialet visade sig inte vara nog och nya beställningar gjordes. När jag väl 

hade allt som behövdes för att börja hade summan för allt slutat på ca 3000 kr, ett självklart 

problem. Utöver den höga prislappen var det fler problem, som exempelvis fick stegmotorn och 

stegmotorkortet endast ha en viss ström i sig och jag hade inte verktygen för att räkna ut det eller 

kunskapen inom elektricitet för att förstå vad jag behövde göra. Stegmotorn var även annorlunda 

från den information jag hittade online och min breadboard tillät inte ett fast nätaggregat. Dessa 

problem och min underskattning över hur komplicerat det var att koppla ihop en stegmotor med 

en raspberry pi, resulterade i stora förseningar med projektet och att prioriteringar var tvungna att 

göras.  

  Gestaltningsarbetet kunde genomförts på ett klokare och effektivare sätt än hur det utfördes i 

undersökningen. Faktumet att det inte fanns några genomtänkta skisser eller ritningar gjorde att 

gestaltningen inte nådde de resultat jag förväntade mig. Dock är det lätt att vara efterklok. 

Problemlösningen efter gestaltningen har gett mig en större förståelse för produkten och dess 

komponenter, vid eventuell vidareutveckling har jag en stark grund att bygga vidare på. 

  Någonting jag är väldigt nöjd över är användandet av metoderna och jag anser att min 

minimalistiska syn på metodiken i undersökningen har gynnat både mig och ryttarna. I 

utvecklandet av en produkt ämnad en miljö eller målgrupp, som forskarens inte besitter stor 

kunskap om, anser jag att det är viktigt att smutsa ner händerna. Att dra på sig ridbyxorna tidigt på 
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morgonen och åka iväg till stallet har gett en förståelse av vad det är målgruppen står inför problem 

i vardagen. En kombination av deltagande observation och design har gett mig en möjlighet att 

utveckla gestaltningen utifrån ryttares perspektiv. På ett sätt har deltagande metoder inte använts 

av mig,  utan tvärtom har jag låtit metoderna använda mig. 

  Context mapping har visat sig effektivt i de projekt jag använt den. Vid första ögonkastet kan det 

vara svårt att se hur det skulle hjälpa, men vid användandet förändras det, i alla fall för mig. För 

mig handlar metoden om att visualisera problemen framför sig och få en bild av målgruppens 

potentiella problem. Eftersom nyckelbegreppet i undersökningen alltid varit problemlösning har 

context mapping en självklar roll i undersökningen.   

  Deltagande observation är någonting som kom naturligt. Som Bauman (1992) sa kan det vara 

nyttigt att flanera ibland. För mig var det viktigt för att få en förståelse och respekt för det problem 

undersökningen ämnar att lösa. Att ge sig in i en social miljö man inte har erfarenhet inom har inte 

bara gett mig stor respekt för människorna som väljer att dedikera sin tid och sin livsstil åt hästar, 

men det har även gett mig en större insikt i att det finns problem i alla situationer som kan lösas 

med teknik. Internet of Things kan vara en ingång till en bättre och bekvämare värld där vi kan 

fokusera på någonting viktigare.  

  Deltagande design i undersökningen går att förklara som symbios. Produkten utvecklas inte av 

mig och säljs till ryttaren, utan den utvecklas av oss båda till bådas fördel. Jag får en ny 

infallsvinkel i undersökningen, och ryttaren får sin röst hörd. De sitter på erfarenhet och kunskap 

som jag aldrig kommer göra, därför var det självklart för mig att låta de delta i processen. Enligt 

mig är det lätt att få tunnelseende, speciellt i ett arbete där kunskapen inom området man arbetar 

med inte är tillräckligt stor, och deltagande design fungerar som ett verktyg för att tänka utanför 

sin egen box och att fokusera på det viktiga. Jag som webbutvecklare kan inte sluta tänka på siffror, 

high scores, leaderboards o.s.v. medan ryttarens fokus ligger säkerhet, ljudnivå, storlek, etc. 

Deltagande design fick mig att inse att det inte är siffrorna som är det viktigaste i undersökningen, 

utan att det är designen och att produkten passar marknaden den är ämnad för. 

  Designprocessen har ändrats till och från i undersökningen. Från början ville jag använda 

kvalitativa intervjumetoder och enkäter för att få fram den information jag behövde. Men jag insåg 

snabbt att i den här undersökningen var det fel väg att ta. Det var viktigt att förstå vad det är för 

miljö jag väljer att arbeta mot, och att enkäter eller intervjuer inte är tillräckligt för att förstå 
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någonting så stort som hästvärlden. Deltagande observation valdes därför istället och det visade 

sig vara effektivt. 

  Genom designprocessen har jag använt mig av en metod åt gången och det har passat mig väl. 

Fokus har varit på det jag undersöker och inte de metoderna jag använder, och att använda för 

många metoder anser jag kan göra ett arbete mer komplicerat än det behöver vara.  

  Resultatet jag utvecklat är en produkt som fungerar i den utsträckning den är designad för. Den 

är i mindre skala än vad jag hoppades i början av undersökningen och har inte alla de funktioner 

jag hade planerat, men den representerar syftet väl. Genom undersökningen förstod jag hur 

komplicerat resultatet jag planerat var, och fick tona ner det allt eftersom. Frågeställningen och 

syftet är besvarat med resultatet jag utvecklat.  

  De källor som användes i undersökningen tar upp stora IoT-lösningar som exempelvis en hel stad 

i Italien, eller en gympasal i skolan. I dessa lösningar involverades ofta många sensorer eller 

enheter, och stora delar av den forskningen fokuserade på kopplandet mellan dessa enheter. Det 

visade sig vara svårt att jämföra undersökningen med deras då de arbetade i en mycket större skala. 

Hade jag haft tillgång till produkten jag genom undersökningen utvecklat vid kursstart hade jag 

kunnat dra större nytta av den information jag fick fram av forskningen. Kanske kunde jag ha 

implementerat ett större antal enheter i ett ridhus och skapa en automatisk tävlingsmiljö.  

  Hade jag valt att placera färdigbyggda sensorer i hästhindrerna eller underlaget och kopplat dessa 

till ett trådlöst sensornätverk kunde även där kunnat dra större nytta av den relevanta forskningen, 

men för mig har det här projektet varit någonting större än att samla information. Som 

webbutvecklare handlar allt om siffror, statistik, och i den här undersökningen var syftet att 

underlätta för ryttare. 

  Som diskussionen och undersökningen beskriver är frågeställningen hur automatiserar man ett 

hästhinder en svår fråga att få ett konkret svar på. Undersökningen har visat att detta kan göras 

med hjälp av de tekniker jag använt mig av, men det för att säkerställa kvalitén på produkten kräver 

det att designen tar hänsyn till ryttarnas egna åsikter och tankar. Detta kan gjordes med hjälp av 

deltagande observation och deltagande design. För mig har det inte handlat om att utveckla ett 

koncept som svarar på den frågan, utan det har handlat om att utveckla en produkt som tar hänsyn 
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till de parametrar som ligger under hästvärldens yta. Att automatisera ett hästhinder kräver en stor 

förståelse för vad man måste ta hänsyn till – i den här undersökningen var det säkerheten.  

  För att sammanfatta svaret på frågeställningen måste man använda tekniker som inte bara 

automatiserar hästhindret utan som även tar hänsyn till ryttarna och inte minst hästens behov. Detta 

gjordes genom att använda Internet of Things då det tillät fjärrstyrning direkt från hästryggen. 

Sammanfattning 

  Undersökningen har påverkats av svårigheterna att hitta forskning jag anser relevant till 

frågeställning och syfte. Trots detta har artiklarna använts till på bästa sätt för att säkerställa en 

intressant och relevant undersökning. Genomförandet kunde gjorts på ett effektivare och mer 

strukturerat sätt, men resultatet av undersökningen och gestaltningen reflekterar syftet väl. Min 

användning av deltagande metoder har visat sig effektivt och jag anser att det minimalistiska 

förhållningssättet till metoderna passade undersökningens syfte på ett bra sätt. Som Bauman 

(1992) beskriver det är det viktigt att ibland flanera.  
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Ordlista 
Breadboard – En platta som möjliggör koppling av elektronik utan lödning. 

Bästa praxis – Bästa vägen för att nå det resultat man är ute efter. 

CGI – Common Gateway Interface, ett protokoll för servrar att starta andra program. 

Elektrolyt-kondensator – En elektronisk komponent vars syfte är att motverka för hög 

strömöverföring. 

Enterprise Service Bus (ESB) – En applikationsmässig infrastruktur för att hantera bl.a. säkerhet, 

och meddelandehantering.  

Fjärrstyrning – Ett sätt att styra någonting på avstånd. 

Flask – Ett ramverk baserat på språket Python. 

Full step, half step, microstep – Olika sätt för motorer att snurra. De olika lägena har olika styrkor 

och svagheter, som vridmoment, ljudnivå och elanvändning.  

Hinderstöd – En del av ett hästhinder. Det är pålarna som bommarna ligger mot. 

Hästhinder – Ett hinder som används vid hästhoppning. Består av två hinderstöd och en eller flera 

bommar. 

Internet of things (IoT) – Ett nätverk av fysiska föremål uppkopplade till nätet med hjälp av 

elektronik. 

Multimeter – Ett verktyg för att mäta ström, spänning eller resistans. 

Nodes - En slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk. 

Nätaggregat – En anordning som förser ström. 

Ontologi – Den filosofiska läran om att vara, att bli, att existera och verkligeten. 

PHP – Ett programmeringsspråk. 

PHP-execute – Ett sätt att starta och köra andra program genom språket PHP. 

Protoboard – En breadbord men med tillgång att koppla in ström. 
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Pythonscript – Ett script programmerat i språket Python. 

Raspberry Pi 3 – Tredje versionen av en enkortsdator. 

RESTful API - Ett sätt för maskiner att tala med varandra. Används inom webbtjänster. 

Stegmotor – En motor vars varv räknas i steg. Exempelvis 200 steg per varv. 

Stegmotordrivare – En enhetskort vars syfte är att driva en stegmotor. 

Voltreferens – Specifikationen av hur mycket volt en produkt eller komponent behöver eller klarar 

av. 

Wireless Sensor Network (WSN) – Ett trådlöst nätverk där sensorer skickar signaler till en 

gemensam mottagare. 
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