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Abstrakt 

I den här undersökningen utforskar vi hur användande av smarttelefoner skulle kunna se ut 

inom en nära framtid. Med designfiktion som grundpelare och förhållningssätt, 

verklighetsproducerar vi diegetiska prototyper som med sina utseendemässiga egenskaper och 

funktionaliteter, berättar om en möjlig framtida värld av smarttelefonanvändning. De 

diegetiska prototyperna är sprungna ur ett fiktivt scenario, baserad på tidigare forskning om 

aspekter kring användning av smarttelefoner, smarttelefonens tekniska utveckling och dess 

estimerade roll i en nära framtid. Med Scenariometoden, en egentillverkad metod som vi 

kallar “Lager-på-lager” och Bleeckers (2009) framställning av designfiktion, kan vi utgå från 

dessa aspekter för att fantisera och spekulera kring hur det en dag skulle kunna se ut. Löwgren 

och Stoltermans (2004) bok “Design av informationsteknik” bidrar med metodologi som 

bistår oss med verktyg för att realisera vår designfiktiva verklighetsproduktion, där fokuset 

ligger på idégenerering och ifrågasättande samt en abstrakt bild av hur designsituationer 

börjar, som vi använder som ett förhållningssätt under hela gestaltningsarbetet. 

Vi får inte bara inblick i hur smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en snar framtid, 

men även hur designfiktion kan användas i en spekulerande undersökning, där vetenskapliga 

fakta, design och fiktion möts och blir ett. 

Nyckelord: Designfiktion, spekulativ design, diegetiska prototyper, smarttelefon, 

smarttelefonanvändning, Internet of Things 
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Abstract 
In this Bachelor thesis we explore what smartphone usage could be like in the near future. 

With design fiction as the central method of approach, we create real life diegetic prototypes 

that, with their appearance and functionalities, tell of a possible future world of smartphone 

use. Our diegetic prototypes come from a fictitious scenario, based on aspects derived from 

science fact, containing smartphone use, the smartphone’s technological evolution and 

estimated role in the near future. With Scenariometoden (“The scenario method”), our own 

method Lager-på-lager (“Layer-on-layer”) and Bleecker’s (2009) interpretation of design 

fiction, we can base our fantasy and speculation on these aspects, to imagine what it one day 

could be like. Löwgren and Stolterman’s (2004) book “Design av informationsteknik” 

contributes methodology that assists us with tools for realizing our design-fictional reality 

production, where the focus is on idea generation and questioning as well as an abstract 

picture of how design situations begin which we use as an appliance throughout the design 

work. 

We not only get an insight into what smartphone use could be like in the near future, but also 

how design fiction can be used in speculative study, where science fact, design and fiction 

meet and become one. 

Keywords: Design fiction, speculative design, diegetic prototypes, smartphone, smartphone 

use, Internet of Things 
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Samskrivande 

Textskrivandet bestod till stora delar av att vi delade upp vad som skulle skrivas, för att sedan 

sammanställa det till en slutgiltig version. Uppdelningen av texten gick till på så vis att vi 

skrev enskilda utkast och gick sedan grundligt igenom dem flera gånger tillsammans, detta för 

att motverka eventuella missförstånd sinsemellan. Tack vare detta tillvägagångssätt var båda 

lika delaktiga i hela skrivprocessen, där vi kunde bidra med våra egna respektive tankar och 

idéer för att slutligen få fram en text som vi båda var nöjda med. 
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1. Bakgrund 

Vi är båda uppväxta med datorer och digitala prylar, vilket har präglat och format vårt 

gemensamma intresse för teknik. Runt 8-årsåldern fick vi våra första mobiltelefoner och på 

den tiden kunde en ringa, skickade meddelanden, lyssna på korta ljudsignaler och spela ett 

begränsat antal spel. Det var magiskt. Dock, några år senare, när Apple lanserade iPhone år 

2007, förändrades allt. Under vår högstadietid hade telefonen tagit ny form, där fysiska 

knappar inte längre fanns och ett knapptryck bort väntade hundratals spel att bli nedladdade. 

En kunde även ladda ned små program som kunde innehålla allt från simulationsrakapparater 

till digitala tärningar som rullade när en skakade på telefonen; appar hade fötts och därmed 

smarttelefonen. Smarttelefonindustrin utvecklades och växte fort, både i marknadsstorlek 

samt i antalet modeller och tillverkare (Statista, u.å). De kommande åren visade sig förändra 

sättet vi såg på telefoner eftersom en helt ny värld av möjligheter hade öppnats. Så 

småningom kom sociala nätverk in i bilden vilket gjorde att vi som tonåringar kunde hålla 

koll på allt vännerna gjorde, när- och var som helst. 

Idag är smarttelefonen en självklar kompanjon som alltid är med oss, medan tjänster som 

involverar fysisk kontakt ersätts av smarttelefonens digitaliserade alternativ. Ett tydligt 

exempel på detta är appar som låter en prata med en doktor via videosamtal istället för att 

träffas i verkligheten (https://www.kry.se/). En bra beskrivning av smarttelefonen är att den 

blivit den schweiziska armékniven av mediaenheter i den bemärkelsen att den i ett bärbart 

format som får plats i byxfickan, består av flera funktioner såsom röst, video, text och 

bildkommunikation. Förutom kommunikationsmedel som en förväntar sig av en telefon, 

innehåller smarttelefonen även internettillgång och nedladdningsbara appar vilket tillåter 

användaren att vara ständigt uppkopplad och försedd med underhållningsmöjligheter (Webb 

2010, se i Mutchler, Shim & Ormond 2011, s. 1). 

I Sverige har innehav av smarttelefoner ökat markant de senaste åren. “Svenskarna och 

internet” är en rapport som innefattar svenska folkets internetvanor. Den ges ut årligen och 

innehåller flera aspekter kring internetanvändning, bl.a. ett diagram över antalet svenskar som 

äger smarttelefoner. Detta antal har sedan år 2011 ökat från 27 procent till hela 90 procent år 

2018 (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2018). Denna ständiga närvaro av smarttelefoner 
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skapade en nyfikenhet hos oss vilket gjorde att vi genomförde en omvärldsanalys som bestod 

av sökande efter forskning kring smarttelefonen i allmänhet. Ett av de mest förekommande 

forskningsområdena som berörde smarttelefonen var psykologi, där en forskargrupp 

undersökte vad det var som motiverade användare att använda smarttelefoner. En annan grupp 

forskade kring hur relationen mellan användare och sina smarttelefoner såg ut. Detta gjorde 

oss framförallt nyfikna på smarttelefonanvändning i en nära framtid, vilket ledde oss in på 

designfiktion, vars syfte var att berätta om möjliga nära framtida världar med fiktiva 

scenarion som var baserade på hur det sett ut och såg ut idag (Bleecker, 2009). Vi såg även en 

ytterligare möjlighet att använda designfiktion och samtidigt fokusera på vår inriktning som 

webbprogrammerare, då dessa scenarion innehöll s.k. diegetiska prototyper, som med sina 

designmässiga utseenden och funktionaliteter berättade om hur världen de existerade i såg ut 

(Bleecker, 2009). Vår tanke var då att göra en eller möjligtvis flera verklighetsproducerade 

diegetiska prototyper, som skulle bestå av teknik förenlig med vår inriktning. 

Hur verklighetsproduktionen kommer se ut och vilka beståndsdelar den kommer innehålla 

återstår att se, vilket gör undersökningen väldigt spännande. Det kommer bli en eller flera 

artefakter från en annan värld, som berättar om hur smarttelefonanvändning skulle kunna se ut 

inom en snar framtid. 
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1.1. Frågeställning 

Hur kan vi med en designfiktiv verklighetsproduktion, föreslå hur smarttelefonanvändning 

skulle kunna se ut inom en snar framtid? 

1.2. Syfte med undersökningen 

Syftet med denna undersökningen är att ta reda på hur vi kan berätta om en eventuell följd av 

dagens smarttelefonanvändning. Detta vill vi göra med verklighetsproducerade diegetiska 

prototyper, vilket är designade objekt som existerar i ett fiktivt framtidsscenario, skapat 

genom designfiktion. 

Vårt mål var att skapa en eller flera diegetiska prototyper och resultatet blev två stycken; en 

mobilapp och en IoT-enhet i form av en s.k. magisk spegel. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 

I detta kapitlet har vi valt att skriva om två kvalitativa undersökningar som handlar om 

smarttelefonanvändning, samt smarttelefonens tekniska utveckling varav även innefattar en 

estimering av smarttelefonens roll inom en nära framtid. Detta kommer ligga till grund för det 

kommande gestaltningsarbetet där vi med designfiktion som förhållningssätt, ska använda 

denna forskning för att själva kunna spekulera och estimera kring smarttelefonen i en nära 

framtid, med fokus på användning. 

2.1. Vad har motiverat till användning av smarttelefoner? 

Genom att använda oss av forskning i form av en kvalitativ undersökning från 2011, skulle vi 

kunna få en genomarbetat uppfattning av vad det är som motiverat användare att använda 

smarttelefonen i början av 2010-talet. Detta skulle bidra till en stabil utgångspunkt när vi väl 

ska börja estimera. 

I sin undersökning “Exploratory Study on Users’ Behavior: Smartphone Usage” försökte tre 

forskare på Mississippi State University skapa en djupare förståelse för människors 

användning av smarttelefoner. Mutchler et al. (2011) valde i sin kvalitativa undersökning som 

genomfördes år 2011, att intervjua ett antal olika individer genom metoden existentiell 

fenomenologi. Detta innebar att de försökte förstå och lära sig respondenternas erfarenheter 

av fenomenet “smarttelefonen” genom sina egna personliga sammanhang och upplevelser 

(Thompson, Locander & Pollio 1989, se i Mutchler et al. 2011, s. 5). 

En av personerna som blev intervjuade var en universitetsstudent i 20-årsåldern på 

Mississippi State University. Han berättade hur smarttelefonen hade revolutionerat hans sätt 

att interagera med vänner och familj. Den hade även hjälpt honom i sitt arbete och livet i stort, 

då han exempelvis kunde navigera sig med hjälp av GPS eller surfa in på internet var och när 

han ville. Trots dessa positiva aspekter trodde han dock att smarttelefonen också kunde ge 

upphov till negativa aspekter. Exemplet han gav var att det fanns en tendens att många blev 

uppslukade av sina smarttelefoner p.g.a. dess bekvämlighet, vilket gjorde att de glömde bort 

hur det var att leva utan dem. 
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Likt den positiva användningsaspekten av vardagliga verktyg, beskrev en annan respondent 

hur hans iPhones funktioner fyllde många av de behov han kunde ha under en vanlig dag. 

Smarttelefonen hade genom dess snabba tillgång till bl.a. spel, musik och videor, ersatt många 

av hans andra tekniska enheter. Han berättade t.ex. att smarttelefonen blivit hans primära 

enhet för internetanvändning, trots att datorn hade snabbare internetuppkoppling. Detta för att 

hans smarttelefon alltid fanns tillhands. Kalender, att-göra-listor och andra hjälpmedel fanns 

även dessa på hans smarttelefon vilket gjorde deras fysiska motsvarigheter mindre 

nödvändiga i hans vardagliga liv. 

Resonemanget om att smarttelefonen blivit en samlingsplats för flera olika funktioner kunde 

även hittas i en intervju med en arbetande kvinna i 30-årsåldern, som beskrev sin 

smarttelefonen som hennes “mini-allting”; mini- internet, dator, musikspelare, spelkonsol, 

planerare, kamera och videospelare. Kvinnan redogjorde tydligt för sin smarttelefons 

betydelse i hennes vardagsliv och menade att tillgängligheten till olika applikationer spelade 

en stor roll. Hon porträtterade den som en klar ersättare till hennes fasta telefon och mobila 

GPS-enhet, samt att dess förmåga att kunna koppla upp sig mot mobilt internet även reducerat 

kabelmodements användbarhet som internetenhet i hennes hem. 

Forskarnas slutsats var att smarttelefonen verkade vara framtidens sätt att ena diverse 

funktionaliteter, eftersom allt fler börjat integrera dem i sina vardagliga liv p.g.a. dess snabba 

tillgång till olika behov. De lämnade undersökningen som en grundpelare för framtida 

undersökningar, varav vår är en del av dem. Med deras forskning har vi fått inblick i hur 

motivationsfaktorer till smarttelefonanvändning en gång sett ut, vilket vi kan ta vidare för 

spekulation om hur det skulle kunna bli inom en nära framtid. 

2.1.1. Sammanfattning 

Genom dessa intervjuer kan vi se ett tydligt mönster. Samtliga respondenter skildrade sina 

smarttelefoner som en ständigt tillgänglig samlingsplats av vardagliga verktyg inom olika 

användningsområden såsom underhållning, arbete och andra hjälpmedel. Detta tyder på att 

det var just smarttelefonens lättillgängliga funktionella egenskaper som varit den största 

motivationsfaktorn till användning bland deltagarna i undersökningen. 
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2.2. Vad motiverar till användning av smarttelefoner? 

För att vidare bredda vår förståelse för hur smarttelefonanvändning sett ut under 2010-talet, 

har vi även valt att titta på en kvalitativ undersökning som genomfördes år 2017, vilket skulle 

kunna ge oss en uppfattning om hur användning utvecklats i jämförelse med undersökningen 

från 2011. Eventuella samband och skillnader dessemellan skulle kunna användas som 

ytterligare belägg för vår estimering om smarttelefonanvändning i en nära framtid. 

År 2017 gjordes en kvalitativ undersökning av fyra forskare på University of Wolverhampton. 

Den syftade till att skapa förståelse för relationen mellan smarttelefonen och dess användare. 

Eftersom dagens telefoner (smarttelefoner) är multifunktionella och mer eller mindre mobila 

persondatorer, hävdade forskarna att det var lägligt att försöka förstå hur dessa komplexa 

enheter påverkade individers relationer till dem. 

Undersökningen använde sig av kvalitativ datainsamling i form av diskussionssessioner med 

tre olika fokusgrupper. Innan varje session fick alla deltagare ta del av instruktioner som 

innefattade regler, samtalsämnen etc. Det fanns ingen ledarroll som styrde diskussionen, utan 

sessionen var slut när alla kände sig färdiga. Samtalsämnena kretsade kring olika frågor där 

bl.a. en var om hur deltagarna använde sina smarttelefoner och om de värdesatte specifika 

funktioner som smarttelefonen erbjöd. En annan fråga var om användarna kände någon slags 

bindning gentemot sina smarttelefoner och isåfall varför. Samtliga sessioner spelades in och 

transkriberades för analysering, varav den bestod av en tematisk analyseringsmetod som gick 

ut på att hitta mönster i diskussionerna. Dessa kategoriserades slutligen i olika teman 

(Fullwood, Quinn, Kaye, & Redding, 2017, s. 349). 

2.2.1. Användning 

Ett tema som forskarna kom fram till var “användning” som likt undersökningen från 2011, 

innehöll ett mönster som visade på att deltagarna värdesatte sina smarttelefoner för vad de 

kunde göra med dem. Många nämnde funktioner som GPS, kartor, miniräknare, klocka och 

anteckningar. En deltagare beskrev hur hen var i förundran över faktumet att kamera, dator 

och karta var tillgängliga direkt i fickan, medan en annan tog upp hur smarttelefonen hjälpt 

hen att vara mer organiserad tack vare en ständigt tillgänglig kalender. 
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Smarttelefonen som informationsmedel var även något deltagare diskuterade, där en stor del 

lyfte fram fördelarna med sökmotorer, vilket tydde på att tillgång till internet var en stor 

motivationsfaktor till användning av smarttelefoner enligt forskarna. Ett exempel på detta var 

en av deltagarnas kommentarer om hur hen snabbt kunde få matlagningsinspiration via 

Google (Fullwood et al., 2017, s. 351). 

Tillgång till underhållning var också en förekommande motivation till användning: 

Interestingly for a participant in Focus Group 2, he explicitly states that he does not use his 
Smartphone for what may be deemed to be its primary purpose (i.e. making phone calls) and 
only uses it for its recreational features: “I don’t even send calls or texts, I just listen to music 
on it (laughter), that’s it.” (Fullwood et al., 2017, s. 352) 

2.2.2. Syn på smarttelefonen 

Något som dock var nytt i denna undersökningen, till skillnad från den från 2011, var hur 

deltagare upplevde smarttelefonen. Ett annat tema som forskarna kom fram till var nämligen 

“syn på smarttelefonen”, där många av deltagarna beskrev smarttelefonen på ett 

antropomorfiskt sätt. Detta innebär att de tenderade att framställa den med mänskliga 

egenskaper. En av deltagarna beskrev sin smarttelefon som en vän, eftersom den vid behov, 

kunde ge svar på frågor. Deltagaren hävdade att Google ersatt böcker och kontakt med andra 

människor när det kom till att få saker besvarade. 

Några deltagare var överens om att smarttelefonen blivit något en inte kunde klara sig utan i 

dagens samhälle och beskrev den som en slags personlig terapeut. Andra påstod att 

pushnotiser som koncept bytte beroenderoll från att användaren var beroende av 

smarttelefonen, till att den blev beroende av hen, där en menade att det var som att den grät 

efter en, i väntan på att en skulle öppna pushnotisen. En annan påstod att det var som att ha ett 

husdjur: 
I think you’re right, it is like a pet or something. Like a virtual relationship because it gives 
you the emotions that other people may give you, like make you angry, happy, excited, sad, 
uh depending on what you’re doing with it. I think that maybe that’s why we’re so attached to 
them. (Fullwood et al., 2017, s. 350) 

!  av !14 61



Samtidigt som det fanns en stor del som hade en antropomoforisk syn på smarttelefonen, 

fanns det en lika stor som endast såg den som en utbytbar pryl. Dessa två helt olika perspektiv 

ledde in forskarna i diskussion om att det skulle kunna innebära att deltagarna inte var 

emotionellt bundna till enheten i sig, utan till de funktioner som enheten möjliggjorde. Detta 

för att enhetens innehåll egentligen skulle kunna överföras till en helt annan och upprätthålla 

samma önskvärda egenskaper. Deras slutsats var att smarttelefonen användes på flera olika 

unika sätt, beroende på vad som uppfyllde användare ifrågas personliga behov. En del 

värdesatte den för dess enkla tillgång till underhållning och andra betonade vikten av snabb 

åtkomst till vardagliga verktyg. 

2.2.3. Sammanfattning  

När det gäller motivation till användning av smarttelefoner, kan vi i denna undersökningen se 

samma mönster som uppenbarade sig i den från 2011, d.v.s. att en stor del av 

undersökningsdeltagarna värdesatte sina smarttelefoner för dess lättillgängliga funktioner. 

Dock introducerade denna undersökningen ett nytt sätt att se på det, vilket var att det handlade 

om vad smarttelefonen gav användaren. Användningsområdena som diskuterades bland 

deltagarna var olika och forskarna såg det som ett tecken på att motivation till användning 

grundade sig i smarttelefonens möjlighet till att uppfylla användares olika unika behov. En 

intressant upptäckt var hur en del deltagare visade en slags emotionell dragning till sina 

smarttelefoner i form av ett antropomoforiskt synsätt. Deras beskrivning av smarttelefonen 

visade på att den var mer än bara ett föremål för dem och snarare som en “vän” eller ett 

“husdjur”. Huruvida det var enheten i sig de var förtjusta i eller dess innehåll, var något 

forskarna inte var helt säkra på, men det var definitivt en intressant upptäckt. Att en lika stor 

del endast såg smarttelefonen som en utbytbar pryl var även det en fascinerande kontrast till 

detta antropomoforiska perspektiv. 

Med denna utökade inblick i smarttelefonanvändningens utveckling, har vi en stabil grund att 

nyttja till den fortsatta undersökningen. 
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2.3. Smarttelefonens tekniska utveckling 
Eftersom vi vill göra en designfiktiv verklighetsproduktion som föreslår hur 

smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en nära framtid, vill vi även få en förståelse 

för smarttelefonen ur ett tekniskt perspektiv. Detta för att hitta eventuella kopplingar mellan 

smarttelefonens tekniska utveckling och användningsaspekterna från de kvalitativa 

undersökningarna. Därför har vi valt att slutligen titta på olika forskningsmaterial som 

omfattar smarttelefonens förflutna och potentiella framtid. 

2.3.1. Smarttelefonens föregångare 

Nayeem Islam, vice ordförande på Qualcomm Research Silicon Valley, och Roy Want, 

forskare på Google (2014), skildrar hur tiden då vi inte använde våra mobiltelefoner till att 

läsa e-post eller dela material med ett knapptryck, är svår att föreställa sig idag. De framhäver 

1990-talet som årtiondet då utvecklingen av föregångarna till dagens smarttelefoner tog fart 

på allvar. Teknikföretaget IBM:s “Simon”, Nokia:s “9000 Communicator” och Qualcomm:s 

“pdQ”, var mobiltelefoner som verkade under mitten och slutet av 1990-talet. De 

karaktäriserades inte som smarttelefoner, utan som s.k. “feature phones”, vilket var vanliga 

mobiltelefoner med fler särskilda egenskaper. Det var först år 1999, när det japanska företaget 

NTT DoCoMo, lanserade “i-mode-systemet”, som möjligheterna för webbaserat innehåll på 

mobiltelefoner kom till. Detta system gjorde det möjligt för användare att läsa e-post och 

besöka webbsidor som var skrivna med en begränsad version av programmeringsspråket 

HTML, s.k. Compact HTML (CHTML), direkt i mobiltelefonen. Åtta år senare, år 2007, 

lanserade Apple sin iPhone som höjde ribban och satte standarden för mobiltelefoni och de 

smarttelefoner vi ser idag. Året därpå, år 2008, svarade Google med att släppa 

operativsystemet Android, som snabbt började nyttjas av flera olika mobiltelefontillverkare 

världen över (Islam & Want, 2014). 

2.3.2. Smarttelefonen i en nära framtid 

Islam och Want (2014) hävdar att vi har upplevt en teknisk utveckling utan motstycke, där 

den traditionella mobiltelefonen, vars primära uppgift var telefonsamtal, blivit en mobil 

persondator för shopping på internet, navigering till restauranger m.m. Den låter oss ta del av 

information och hålla ständig kontakt med andra människor. Tillsammans försöker Islam och 
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Want (2014) sammanställa denna tekniska evolutionen, för att på så vis försöka se var 

smarttelefonens utveckling är på väg. Fokuset ligger på olika trender som de förutspår 

kommer ha en stor påverkan, både funktions- och designmässigt, på framtida smarttelefoner 

inom det närmsta decenniet. 

En av dessa trender är “Internet of Things” (IoT), som innefattar idén om att sammankoppla 

alla elektroniska enheter i vår omgivning, där t.ex. våra bilar, TV-apparater och termostater får 

tillgång till internetuppkoppling (Islam & Want 2014). Kommunikationen mellan dessa 

enheter, IoT-enheter om en så vill, består av teknologier med låg energikonsumtion och låg 

anslutningsfördröjning, t.ex. “Near Field Communication” (NFC), vilket är en trådlös 

lågenergiteknologi som tillåter överföring av data på korta avstånd (Triggs, 2018, June 4). 

Dessa kommunikationsteknologier kan användas i kombination med mobila nätverk och 

andra former av trådlösa nätverk såsom WiFi, vilket Islam och Want (2014) tror kommer 

förändra smarttelefonens roll i en nära framtid. De förutspår att smarttelefonen kommer 

fungera som en slags hubb eller kontrollenhet för sammanförandet av elektroniska enheter, 

där kommunikationsteknologierna kommer användas för själva hopkopplingen och det 

trådlösa nätverket för åtkomst till internetbaserade miljöer, t.ex. webbsidor. Framtidens 

smarttelefoner förväntas även ersätta färdiga tjänster såsom hemövervakning, där en på 

resande fot kommer kunna ta del av information från olika sensorer och kameror i ens hem, 

direkt i telefonen. Även hemmets energianvändning räknas med att kunna synas och styras 

genom olika typer av mobila applikationer. Ett exempel på en sådan tjänst är företaget Philips 

smarta belysning “Philips Hue” som styrs via en mobilapp (https://www2.meethue.com/sv-se/

philips-hue-app). 

Forskarna Gubbi, Buyya, Marusic och Palaniswami (2013), på University of Melbourne, 

skriver också om fenomenet IoT. De hävdar att vi går mot en evolution, där kommunikation- 

och informationsnätverk kommer vara tillgängliga och närvarande överallt. En övertygande 

faktor enligt dem, är den ökade utvecklingen av tillgång till 4G-internet och WiFi, 

tillsammans med andra trådlösa teknologier som Bluetooth, vilket är en trådlös 

kommunikationsteknologi för kort avstånd, likt NFC (Pinola, 2019, February 4). Detta är, om 

inte samma, förutspående som Islam och Want (2014) beskrev. För att kunna realisera 
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visionen om en värld där IoT blivit standard, krävs det dock att vi sprider utvecklingen vidare. 

Gubbi et al. (2013) menar att vi måste se bortom de ting som klassas som IoT idag såsom 

smarttelefoner, surfplattor och andra mobila tekniker, och även börja ge andra vardagliga 

objekt som existerar i vår omgivning, tillgång till internetuppkoppling. 

Mängden uppkopplade enheter och ting ökar ständigt världen över. År 2011 gick antalet t.o.m. 

om jordens befolkningsmängd, ett antal som beräknas nå hela 24 miljarder vid år 2020 (Gubbi 

et al., 2013). Med bara ett år kvar till dess, kan smarttelefonen och IoT-fenomenets växande 

betydelse i det svenska samhället, hittas i IIS:s (2018) rapporter “Svenskarna och internet”. 

Dessa rapporter ges ut årligen och innefattar svenska folkets internetvanor (IIS, 2018). I en 

jämförelse mellan rapporten från år 2013, vilket var året Gubbi, et al. (2013) publicerade sin 

undersökning, och den från år 2018 som är den senaste tillgängliga rapporten, kan vi se hur 

antalet smarttelefonägare i Sverige ökat från 64 till 90 procent av landets invånare som är 

över 12 år. År 2018 var även året då IoT för första gången tagit plats i mätningen, där det 

uppdagas att 50 procent av den svenska befolkningen (över 12 års ålder) äger någon typ av 

IoT-enhet. 

2.3.3. Sammanfattning 

Dagens mobiltelefoni består uppenbarligen till stor del av internetanvändning. Detta betonar 

internets betydelse för dagens smarttelefoner, då “i-mode-systemet” som introducerades år 

1999, möjliggjorde för mobil tillgång till internet, för att mindre än ett decennium senare leda 

till lanseringen av bl.a. iPhone och vidare till de smarttelefoner vi har idag. Den ökade 

utvecklingen av olika trådlösa kommunikationsteknologier såsom 4G-internet och WiFi, 

skildrar internets betydande roll ytterligare, vilket i sin tur anses ha lagt grunden till den 

växande trenden IoT, enligt både Islam och Want (2014), och Gubbi et al. (2013). En trend 

som förutspås att förändra smarttelefonens framtida roll, där den kommer användas som en 

slags förgreningsenhet av internetuppkopplade ting och internetbaserade tjänster. Det är inte 

omöjligt att tekniken utvecklats för att matcha diverse krav konsumenter må ha haft genom 

åren. I detta fallet, kravet att få bättre internetuppkoppling. I så fall kan vi se en direkt 

koppling till de kvalitativa undersökningarna, där den distinkta motivationsfaktorn till 

användning var tillgången till funktioner som uppfyllde användarens behov, varav många av 
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dessa krävde internet för att fungera. Det är minst sagt fascinerande hur utvecklingen av en 

teknik (kommunikationsteknologier) vars syfte var att förbättra en annan 

(mobiltelefonanvändning), ledde till ett nytt tekniskt fenomen (IoT). Med denna inblick har 

vi, tillsammans med de kvalitativa undersökningarna om användningsaspekter, gott om 

material att spekulera och estimera kring i det kommande gestaltningsarbetet. 

3. Metoder 

I detta kapitlet tar vi upp all metodik som kommit att bli ett stöd för gestaltningsarbetet och på 

så vis upprätthållande av undersökningens frågeställning och syfte. Fokus har varit på 

designfiktion och scenarioskrivande, samt idégenerering och tankesätt från boken “Design av 

informationsteknik” av Löwgren och Stolterman (2004), som är professorer i 

interaktionsdesign respektive informatik. 

3.1. Designfiktion 

Det förhållningssätt vår undersökning byggde på var Bleeckers (2009) tolkning av 

designfiktion. Enligt Bleecker (2009) är design i sig en kreativ och fantasifull praktik, då det 

är ett sätt att beskriva och materialisera idéer och spekulationer. Ett designat objekt har en 

tanke bakom sig vilket gör att det inte kan existera utan en fantasibaserad kontext. Bleecker 

(2009) kallar dessa objekt för konversationsobjekt, där idéer och tankar om objektet uppstår 

när åhörare interagerar med det och bildar konversationer om det. Dessa tankar och 

konversationer består av fantasibaserade antaganden om hur, var och när objektet används. 

Det kan berätta om samhället det existerar i, t.ex. om normer och trender som samhället ifråga 

präglas av, vilket i sin tur kan berätta om eventuella livssituationer och erfarenheter (Bleecker, 

2009, s. 6). 

Bleecker (2009) hävdar att science-fiction och vetenskap är på samma spektrum. Han menar 

att de båda är två enskilda företeelser, men att arbete som utförs inom de respektive områdena 

egentligen sker någonstans mittemellan. Medan science-fiction är fiktion, inspireras den av 

vetenskapliga fakta, samtidigt som vetenskapliga fakta uppstår med någon form av fiktivt 

tänkande, t.ex. vid frågor som “tänk om det vore såhär?”. Detta utrymmet mittemellan är det 
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Bleecker (2009, s. 26) kallar för designfiktion; en kombination av vetenskapliga fakta, design 

och fiktion. Med designfiktion kan en skapa fiktiva scenarion som berättar om möjliga nära 

framtida världar. Genom att extrapolera* aspekter från idag, kan en estimera och spekulera 

om morgondagen (Bleecker, 2009, s. 7-8). Dessa framtidsscenarion innehåller s.k. diegetiska 

prototyper, vilket är designade objekt som existerar i det fiktiva scenariot. Deras 

designmässiga utseenden eller funktionaliteter berättar för åhöraren hur världen som de 

förekommer i ser ut. De spelar en stor roll i scenariot eftersom de gör handlingen av scenariot 

till vad det är. Samtidigt möjliggör dem för idéer och spekulation om världen scenariot 

utspelar sig i (Bleecker, 2009, s. 39). 

Designfiktion var ett centralt perspektiv för hela vår undersökning eftersom vi ville undersöka 

hur en med verklighetsproducerade diegetiska prototyper, kunde föreslå hur 

smarttelefonenanvändning skulle kunna se ut inom en nära framtid. Därav ansåg vi att 

Bleeckers (2009) framställning av designfiktion var en bra metodologisk grundpelare för 

gestaltningsarbetet, då han givit begreppet “diegetisk prototyp” ett sammanhang inom 

designfiktion och dess praktik. 

3.2. Scenariometoden 

Eftersom syftet med vår undersökning var att berätta om en möjlig nära framtid av 

smarttelefonanvändning genom en eller flera verklighetsproducerade diegetiska prototyper, 

vilket enligt Bleecker (2009) kunde göras med ett framtidsscenario, ansåg vi att 

scenarioskrivande var en viktig komponent i gestaltningsarbetet. Detta eftersom det skulle 

kunna ge den diegetiska prototypen eller prototyperna en fantasibaserad kontext att existera i 

och på så vis hjälpa oss att ens skapa dem. Vi ansåg att vi behövde en etablerad metod för 

scenarioskrivandet och valet föll på “Scenariometoden” som enligt Föreningsresursen (u.å.) 

syftar till att försöka skapa uppfattningar om hur morgondagens verklighet skulle kunna se ut. 

Den används när en är osäker på vad som väntar i framtiden, där den fungerar som ett sätt att 

kunna förbereda sig på olika situationer som kan uppstå. Föreningsresursen (u.å.) beskriver att 

metoden brukar genomföras i fem steg: 

1. Det första steget går ut på att en fastställer ett övergripande tema. 
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2. I nästa steg identifierar en olika betydelsefulla trender eller aspekter som finns 

idag, som kan påverka scenariots eventuella utfall. 

3. Tredje steget går ut på att en diskuterar olika kombinationer av de identifierade 

aspekterna och huruvida dessa kombinationer känns trovärdiga. 

4. Därefter påbörjas scenarioskrivandet där fokuset ligger på hur de olika aspekterna i 

kombination kan påverka varandra och vad det slutligen skulle kunna leda till. En 

viktig aspekt i scenariots narrativ är fokus på möjliga aktörer som kan både vara 

mänskliga såväl som icke-mänskliga, t.ex. karaktärer och objekt. De spelar en stor 

roll i scenariot eftersom det är de, med sina företeelser, som berättar om hur 

fantasivärlden ser ut, vad som händer där och varför. 

5. Planering för hur scenariot kan användas.  

3.3. Idégenerering 
Löwgren och Stolterman (2004) hävdar att en designer behöver fundera på hur metoder kan 

användas i designprocessen. Metoderna ska fungera som verktyg för designern, men det 

räcker inte att följa de blint utan de måste anpassas efter vad som gynnar designern och 

situationens ändamål mest. De menar att resultatets kvalitet avgörs av designerns förmågor 

och inte metodens “regler” eller upplägg (Löwgren och Stolterman, 2004). I 

gestaltningsarbetets början insåg vi att vår situation krävde idégenerering eftersom många 

delar av arbetet var oklart och skulle successivt arbetas fram, t.ex. teknikerna för 

verklighetsproduktionen som då var okända eftersom vi inte visste vad gestaltningen konkret 

skulle vara, samt andra eventuella situationer som skulle kunna uppstå. 

3.3.1. Brainstorming 

Brainstorming beskrivs av Löwgren och Stolterman (2004, s. 93) som en metod för snabb 

generering och systematisering av idéer, där en problemformulering eller fråga ställs i fokus. 

Metoden består av tre delar: 

1. Samla ihop en grupp människor. 

2. Generera idéer utan analys eller kritik. 

3. Systematisera resultatet för vidare användning.  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Med metodens lättförståeliga princip och syfte, som var förenligt med vad vi behövde, var 

Brainstorming för oss en given metod för idégenerering. 

3.3.2. Varför-varför-varför 

Förutom en metod för idégenerering, behövde vi även en metod som hjälpte oss att 

argumentera för dem idéer vi fick. Trots att argument och resonemang även skulle kunna 

komma fram med Brainstorming, ville vi ha ett extra lager som såg till att vi verkligen hade 

tänkt igenom allt. Metoden vi valde för detta var Varför-varför-varför, vilket är en metod som 

går ut på att skapa s.k. “varför-kedjor”. Dessa varför-kedjor bygger på att en har ett 

antagande, förslag eller idé i fokus och sedan ställer frågan “varför?”. Metodens syfte är att 

vidga förståelsen för situationens kontext genom att ifrågasätta och på så vis se till att ens 

handlingar är väl genomtänkta. Varför-kedjorna ser olika ut beroende på situationen och de 

leder i sin tur ofta till nya varför-kedjor med ett helt annat utseende och resultat. När en inte 

längre känner att det går att svara på “varför?” avslutas kedjan (Löwgren och Stolterman, 

2004, s. 88). 

3.4. Övrigt förhållningssätt 
Enligt Löwgren och Stolterman (2004, s. 21) är varje designprocess i sig komplex och unik, 

vilket gör att designers behöver beskrivningar eller modeller som kan främja planeringen och 

struktureringen av designarbetet. De har framställt en abstrakt bild av designsituationens 

tidiga stadie, där en idé blir till en användbar specifikation, något de anser saknas i den 

etablerade metodlitteraturen. Framställningen består av tre delar; vision, operativ bild och 

specifikation. Löwgren och Stolterman (2004) menar att när en designer ställs inför en 

designsituation, vilket är en situation som kräver någon form av designarbete, får hen en 

vision. Visionen kan t.ex. innehålla möjliga tillvägagångssätt, framförallt om situationen 

påminner designern om något hen gjort tidigare. Därefter görs en operativ bild. Detta är den 

första konkretiseringen av visionen och kan därför vara väldigt simpel. Vanligtvis synliggörs 

den genom enkla skisser eller bilder (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 26). Sista delen är en 

mer genomarbetad version av den operativa bilden vilket gör att den fungerar som en 

specifikation för ändamålet (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 28). 
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Vi valde att involvera detta tankesätt för att kunna upprätthålla någon form av terminologi i 

inledandet av alla designsituationer som skulle träda fram under gestaltningsarbetet. Genom 

att kunna benämna saker och ting för de var, t.ex. att det rörde sig om en vision, skulle vi 

enklare kunna förstå och förhålla oss till situationen ifråga, istället för att få en idé (vision) 

och bara glömma bort den. 

4. Designprocess 

I detta kapitlet beskriver vi hela gestaltningsarbetets designprocess, där vi med hjälp av vår 

metodik kunde arbeta fram en designfiktiv verklighetsproduktion som föreslog hur 

smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en nära framtid. 

4.1. Skrivande av framtidsscenario 

När vi inledde gestaltningsarbetet visste vi att vi behövde skapa ett framtidsscenario för att ge 

liv åt en eller flera diegetiska prototyper som vi sedan skulle verklighetsproducera. Vi visste 

även att vi skulle använda Scenariometoden för att skriva scenariot. Eftersom Bleecker (2009) 

menade att ett designfiktivt framtidsscenario bestod av extrapolerad vetenskapliga fakta om 

hur det har sett ut och såg ut idag för berättande om möjlig nära framtid, såg vi en gemensam 

nämnare i Scenariometodens upplägg då det fokuserade på att en utgick från nuvarande 

trender och aspekter för att berätta om framtiden. Vi såg även en gemensam nämnare mellan 

Bleeckers (2009) beskrivning av diegetiska prototyper och Scenariometodens framställning 

av s.k. aktörer, då båda var företeelser i ett nära-framtidsscenario som spelade stor roll i 

berättandet, där skillnaden var att diegetiska prototyper var designade objekt, specifikt 

utformade för scenariots narrativ. Med designfiktions omfattande tankesätt såg vi en ypperlig 

möjlighet att kombinera det med Scenariometoden där de kunde komplettera varandra väl. 

Medan designfiktion lade stor vikt på berättande genom designande objekt, beskrev  

Scenariometoden hur en utformade ett scenario, vilket Bleeckers (2009) framställning av 

designfiktion inte gjorde. 
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4.1.1. Scenariometodens steg ett: Fastställande av ett övergripande tema 

Scenariometodens första steg var att fastställa ett övergripande tema som scenariot skulle utgå 

från. För oss var det den tidigare forskningen om smarttelefonanvändning och dess tekniska 

utveckling eftersom vi ville utgå från den för estimerande kring hur användning av 

smarttelefoner skulle kunna se ut i en nära framtid. 

4.1.2. Scenariometodens steg två: Väljande av betydelsefulla aspekter 

Steg två i metoden var att identifiera olika betydelsefulla aspekter som skulle kunna påverka 

scenariots eventuella utfall. För att kartlägga dessa aspekter i vår tidigare forskning kunde vi 

med Brainstorming komma på att vi först behövde förstå forskningen för att inte gå miste om 

aspekternas sammanhang. Vi kunde samtidigt argumentera för detta resonemang med Varför-

varför-varför. 

Varför-kedjan löd: 

- Vi behöver förstå forskningen. 

- Varför? 

- För att undvika att gå miste om de valda aspekternas sammanhang.  

Detta ledde därefter till en ny varför-kedja som löd: 

- För att förstå forskningen kan vi nyttja sammanfattningarna som vi redan gjort av den 

tidigare forskningen i kapitlet “Den tidigare forskningen”. 

- Varför? 

- Sammanfattningarna består tydligt av vad forskningskällorna innefattar och våra 

tankar kring det. 

Den tidigare forskningen bestod av två kvalitativa undersökningar om hur smarttelefonen 

användes under två olika tidsperioder; en i början och respektive slutet av 2010-talet. Den 

bestod även av hur smarttelefonens tekniska utveckling sett ut och hur smarttelefonen 

förväntades användas inom en nära framtid. Processen för att välja ut de betydelsefulla 

aspekterna gick ut på att vi diskuterade de tre sammanfattningarna i kronologisk ordning 

eftersom de stegvis hänvisade till varandra. Genom öppen diskussion resonerade vi kring 
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innehållet samtidigt som vi skrev ner resonemangen i ett textdokument för snabb 

framställning. Därefter renskrev vi texten och den löd: 

Forskningen om användning visade på att smarttelefonanvändare värdesatte sina 

smarttelefoner för vad de kunde göra med dem. Användningsområden som nämndes 

var allt från underhållning som t.ex. spel och musikspelare, till vardagsredskap såsom 

GPS och miniräknare. Några individer hade t.o.m. bildat en emotionell relation till 

sina smarttelefoner och beskrev dem som vänner och husdjur. Motiveringar till detta 

var att den alltid fanns där för att besvara frågor som en, innan smarttelefonens 

existens, vanligtvis brukade fråga andra människor, samt för att smarttelefonen kunde 

ge upphov till diverse känslor såsom sorg, ilska och glädje. Samtidigt fanns det även 

individer som endast såg sina smarttelefoner som utbytbara prylar och visade inte 

samma känslomässiga attraktion. 

När det kommer till forskningen om den tekniska utvecklingen visade det sig att 

internet i ett mobilt format varit den största bidragande faktorn till smarttelefonens 

utveckling, där telefoner med internet s.k. “feature phones”, först lanserades och 

sedan utvecklades till dagens smarttelefoner. Forskningen föreslog även att 

smarttelefonen uppskattades ha en stor roll i den alltmer växande IoT-trenden, d.v.s. 

internetuppkopplade ting, varav har blomstrat tack vare utveckling av olika trådlösa 

kommunikationsteknologier. 

De aspekter vi slutligen fastställde som vi ansåg skulle kunna ha en intressant påverkan på 

scenariots riktning  var: 

• Emotionell dragning till smarttelefonen respektive en materiell syn på den. 

• IoT:s växande roll. 

• Allt fler aspekter av fysisk karaktär kommer försvinna och ersättas av smarttelefonen 

och IoT-fenomenet. 
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4.1.3. Scenariometodens steg tre: Aspekternas trovärdighet tillsammans 

Efter att vi hade identifierat olika aspekter, skulle vi enligt Scenariometodens tredje steg 

diskutera om dessa aspekter i kombination var trovärdiga. Vi gick stegvis igenom och 

resonerade kring varje enskild aspekts innebörd, där vi slutligen konstaterade att ingen av de 

tre aspekterna skulle utesluta varandra. Trovärdigheten för att aspekten om emotionell 

dragningen respektive materiella syn på smarttelefonen skulle kunna existera i en nära framtid 

var något vi ansåg vara rimligt och t.o.m. skulle kunna berikas i kombination med aspekten 

“IoT:s växande trend”. Detta eftersom forskningen visade på att emotionell dragning var ett 

resultat av smarttelefonens möjlighet att uppfylla användares olika behov, vilket gjorde det 

tänkbart att aspekten “Emotionell dragning till smarttelefonen respektive en materiell syn på 

den” skulle kvarstå i en värld av IoT-enheter då sådana troligtvis skulle leda till fler 

möjligheter att uppfylla användares behov. Forskningen visade även på att IoT tillsammans 

med smarttelefonen förväntades ersätta allt fler fysiska företeelser, vilket gjorde att den sista 

aspekten (“Allt fler aspekter av fysisk karaktär kommer försvinna och ersättas av 

smarttelefonen och IoT-fenomenet”) i kombination med de andra, var indirekt resonerad för 

och därav trovärdig enligt oss. 

4.1.4. Scenariometodens steg fyra: Påbörjande av skrivande 

Scenariometodens fjärde steg gick ut på att redogöra för hur de olika kombinationerna av 

aspekter skulle kunna påverka varandra i en fantasibaserad kontext och vad det skulle kunna 

leda till. Metoden hade inga specifika riktlinjer för denna process, vilket vi fick lista ut på 

egen hand. Dock betonade den vikten av de s.k. aktörerna, då de berättade om hur världen de 

existerade i såg ut. Dessa aktörer skulle kunna vara alltifrån karaktärer till objekt. I våra ögon 

var detta i vårt fall de diegetiska prototyper som gestaltningarbetet syftade till att skapa för att 

sedan förverkligas i form av en verklighetsproduktion. 

För att lista ut hur kombinationerna skulle kunna påverka varandra och vad det skulle kunna 

leda till, utformade vi en egen slags metod. Den gick ut på att, med de diskuterade 

kombinationerna i åtanke, välja en av aspekterna och genom fantasi komma på vad som 

skulle kunna finnas både i fysisk form och fenomenmässigt i en påhittad värld. På så vis 

skulle vi få en konkret fantasibaserad kontext att utgå från. Därefter skulle vi lägga till en av 
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de andra aspekterna och fantisera om hur den skulle kunna påverka den redan etablerade 

kontexten. Slutligen skulle tredje aspekten involveras på samma sätt. Detta upplägg skulle 

hjälpa oss att först skapa en scenariokontext för att successivt utveckla kontextens omfattning 

och innehåll. Det skulle vara en slags tankelek som indirekt grundade sig i Bleeckers (2009) 

term “extrapolering”, där vi med fantasi skulle utgå från aspekter som var baserade på 

vetenskapliga fakta kring hur det sett ut och såg ut idag. Metoden skulle genomarbetat 

redogöra för hur de olika aspekterna i kombination skulle kunna påverka varandra och vad det 

skulle kunna leda till, samt även ge oss en fantasibaserad kontext för en eller flera diegetiska 

prototyper. 

Vid prövandet av denna egentillverkade metoden valde vi först aspekten “Emotionell 

dragning till smarttelefonen respektive en materiell syn på den”. Genom öppen diskussion 

fantiserade vi om en fiktiv värld som innehöll en smarttelefonbaserad tjänst som framhävde 

denna aspekten. Därefter lade vi till aspekten “IoT:s växande roll” som ledde till idén om att 

tjänsten innefattade en IoT-enhet av något slag. Slutligen, med tillägget av den sista aspekten 

som var “Allt fler aspekter av fysisk karaktär kommer försvinna och ersättas av 

smarttelefonen och IoT”, fick vi idén om att tjänsten skulle vara en ersättare av någon form av 

fysiskt ting. 

Innan vi påbörjade skrivandet hade vi sammanfattat resultatet av vår egna metod i form av 

punkter för kunna skriva scenariot runt dem och på så vis förenkla processen: 

• Smarttelefonbaserad tjänst som visar på att individer har en emotionell dragning till 

sina smarttelefoner, samt individer som endast ser dem som utbytbara prylar. 

• Tjänsten ska vara förankrad med någon typ av IoT-enhet. 

• Någon fysisk aspekt från idag ska ha ersatts av tjänsten. 

Vi hade även som mål att skapa en eller flera diegetiska prototyper under scenarioskrivandets 

gång, där vi försökte ha ett konsekvenstänk kring prototypernas eventuella tekniska krav. 

Detta för att se till att de diegetiska prototyperna faktiskt skulle kunna verklighetsproduceras. 

Konsekvenstänket baserades på tekniker vi hade tidigare erfarenhet av, samt hade hört talas 

om. 

!  av !27 61



Det färdigskrivna scenariot: 

Molly ser inte ut som hen en gång gjorde. Aptiten har försämrats och hen vill inte 

heller bli klappad, vilket oroar Frank. Han minns det som igår när hans diggiepet 

kläcktes i det där ägget för snart fem år sedan. Det var en gullig liten varelse som 

tittade nyfiket på en upprymd Frank som blev alldeles förälskad. 

“Lite egentid skulle kanske förbättra humöret, tänkte Frank och sneglade mot 

spegeln i vardagsrummet”. Frank skannade in Mollys QR-kod och lämnade hen i 

Mirror’s Park, för att sedan åka till jobbet. Där träffade han Stina som berättade att 

hon tänkte köpa en ny smarttelefon då hon tröttnat på sitt diggiepet och ville ha ett 

nytt. Frank visste att Stina inte brydde sig om sina diggiepets. Hon behandlade dem 

som de inte hade känslor och skaffade nya på löpande band. En stor klump började 

bildas i Franks hals, som insåg att Mollys beteende kanske tydde på att det var dags 

att ta farväl. “En fin begravning ska hon få, tänkte Frank och svalde klumpen i 

halsen”. 

Framtidsscenariot skildrades i en kort berättelse om Frank, en person som hade skapat ett 

väldigt starkt emotionellt band till sitt digitala husdjur “Molly” som var ett s.k. “diggiepet”. 

Molly hade en symbiotisk existens med Franks smarttelefon, vilket innebar att hen behövde 

smarttelefonen för att synliggöras och på så sätt “leva”. Skulle husdjuret dö krävdes en helt ny 

enhet för att få ett nytt, vilket framhävdes genom karaktären Stina, som ville köpa en ny 

smarttelefon för att få ett nytt diggiepet. Det digitala husdjuret stod som symbol för 

utvecklingen av tjänster av fysiska ting som flyttat ut i smarttelefonen, där en nu även hade 

sitt husdjur. Franks starka känslor för Molly, var menat att symbolisera den emotionella 

dragning som vissa individer hade gentemot sina smarttelefoner, som en av våra valda 

aspekter visade på. Frank var så pass emotionellt bunden till sitt digitala husdjur att han t.o.m. 

ville begrava det, med andra ord sin smarttelefon. Stina symboliserade de personer som 

endast såg sina smarttelefoner som materiella och utbytbara ting, där hon skaffade nya 

diggiepets (smarttelefoner) på löpande band utan att bry sig om att det skulle resultera i deras 

“död”. “Mirror’s Park” var en IoT-enhet i form av en spegel och föreställde ett 

vardagsföremål som fått tillgång till internetuppkoppling, vilket symboliserade den växande 
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IoT-trenden. Denna enhet existerade i samverkan med Diggiepet-tjänsten, där Frank lämnade 

sitt husdjur för att ge det egentid. 

Scenariot resulterade i två diegetiska prototyper: 

1. Diggiepet: En digital tjänst innehållande ett digitalt husdjur s.k. “diggiepet”. 

2. Mirror’s Park: En spegel där husdjuren kunde “lämnas” för att sköta sig själva.  

Namnet “Diggiepet” var en kombination av de engelska orden “digital” och “pet” d.v.s. 

“digitalt” och “husjdur” på svenska, vilket vi tyckte passade bra. “Mirror’s Park”, vilket 

skulle kunna översättas till “Spegelpark”, fick sitt namn baserat på att det uppenbarligen var 

en spegel och att vi såg det som en slags park eller nöjesplats för de digitala husdjuren. 

Scenariot bestod omfattande av vårt perspektiv på den tidigare forskningen, då det var baserat 

på våra valda aspekter som i sig var baserade på den tidigare forskningens sammanfattningar. 

Något som dock inte var kopplat till aspekterna, men som forskningen också innefattade, var 

QR-kodläsning. Forskningen visade på att kommunikationsteknologier förväntades fungera 

som en bro mellan smarttelefonen och IoT-enheter i en nära framtid, vilket vi ansåg att QR-

kodläsning var, eftersom det bestod av läsning och överföring av data. De 

kommunikationsteknologier som forskningen beskrev var bl.a. NFC och Bluetooth, men då vi 

hade tidigare erfarenhet av just QR-kodläsning, valde vi att involvera det för att eventuellt 

använda denna teknik i verklighetsproduktionen. 

Vi valde att porträttera “Mirror’s Park” som en spegel då vi hade hört talas om s.k. “Magic 

mirrors” eller magiska speglar på svenska. En magisk spegel är en IoT-enhet i form av en 

datordriven spegel, innehållande diverse information såsom tiden, vädret etc. Detta skulle vi 

då kunna undersöka och eventuellt ta inspiration från till Mirror’s Park. Själva Diggiepet-

tjänsten kopplade vi direkt till mobila appar, där vi skulle kunna synliggöra det digitala 

husdjuret i form av en mobilapp. 

Med dessa tänkbara tekniker hade vi nu en teknikgrund vi skulle kunna använda för att 

verklighetsproducera de diegetiska prototyperna; QR-kodläsning för överföring av det digitala 
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husdjuret till spegeln som i sig skulle kunna vara en magisk spegel, samt en mobilapp som 

husdjuret skulle finnas i. Dock var det oklart vilka konkreta etablerade tekniker i form av t.ex. 

programmeringsspråk teknikerna skulle bestå av. De diegetiska prototypernas utseenden var 

också okänt. 

4.1.5. Scenariometodens steg fem: Planerande för användning av scenariot 

Sista steget i Scenariometoden skulle gå ut på att planera hur scenariot skulle kunna användas. 

Denna designsituationen gav oss visionen om att vi behövde få en överblick över hur de 

diegetiska prototyperna skulle kunna se ut baserat på hur de förväntades fungera med de 

tekniker vi föreslagit, för att sedan välja konkreta etablerade tekniker i form av 

programmeringsspråk, ramverk, hårdvara etc. Vi såg en möjlighet att underlätta denna process 

genom att dela upp arbetet i tre faser. 

Första fasen skulle bestå av konceptritning av de diegetiska prototyperna baserat på våra 

teknikförslag och därefter ta fram etablerade tekniker förenliga med de diegetiska 

prototypernas utseendemässiga krav. Detta för att få en idé om hur de skulle kunna tänkas se 

ut och fungera. Med ett möjligt koncept skulle vi inleda fas två som skulle innefatta 

framtagande av användbara “mallar” eller arbetsbeskrivningar om en så vill. Tanken var att 

dessa mallar skulle vägleda oss och underlätta framställningen av verklighetsproduktionen, 

vilket tredje och sista fasen skulle bestå av. 
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4.2. Fas ett: Konceptritande och väljande av tekniker 
Vi inledde fas ett med att konceptrita enkla skisser. Den vänstra bilden i “Figur 1” föreställer 

hur själva appen skulle kunna se ut, med ett s.k. “diggiepet” i mitten av skärmen och en QR-

kod i övre högra hörnet. Nedanför det digitala husdjuret finns tre knappar som var tänkt att 

användas för interaktion med husdjuret, där knappen längst till vänster skulle vara för 

motionering, den i mitten för klappning, och slutligen matning med den högra knappen. Vi 

ville ha någon verklighetsbaserad form av interaktion med husdjuret eftersom det just rörde 

sig om ett husdjur, varav de interaktioner vi valde var förenliga med vår bild av ett husdjurs 

behov. Utseendet på det digitala husdjuret i konceptritningen var inte fastställt, utan endast för 

att indikera på att det skulle placeras just där. Klickade en på QR-koden skulle den förstoras 

såsom högra bilden i “Figur 1” visar. Detta för att enklare inläsning när en skulle överföra sitt 

husdjur till spegeln. 

Figur 1. Konceptritning: Diggipet (appen). Framtagen av Larsson och Persson. 
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Vid skissandet av spegeln utgick vi till 

största del från det vi redan visste om 

magiska speglar, d.v.s. att det var en slags 

spegel byggd med en bildskärm och en 

reflektiv yta av något slag. Därav 

illustrerade vi den med en djup ram för 

att ge utrymme för skärmen som en kan 

se i “Figur 2”. Vi synliggjorde det digitala 

husdjuret i mitten av spegeln med dess 

namn ovanför, samt en kamera för QR-

kodläsning på spegelns nedre ram för 

enkel inläsning där användaren inte skulle 

behöva sträcka sig för att nå. 

Figur 2. Konceptritning: Mirror’s Park (spegeln). Framtagen av Larsson och Persson. 

De diegetiska prototypernas designmässiga utseenden och funktionaliteter skulle berätta för 

åhöraren hur världen de existerade i såg ut såsom Bleecker (2009) menade, vilket vi hade i 

åtanke när vi konceptritade. Bilden vi hade av de diegetiska prototyperna var för oss udda i 

jämförelse med dagens tjänster, vilket skulle bidra till en uppfattning om att de var från “en 

annan värld” och på så sätt berätta om hur användning av smarttelefoner skulle kunna se ut i 

en nära framtid. Vid användning av verklighetsproduktionen, skulle åhörare bilda antaganden 

och konversationer om vad som skulle kunna tänkas vänta dem, där det digitala husdjuret i 

smarttelefonen ämnade att berätta hur riktiga husdjur ersatts av digitala sådana, genom appen 

i kombination med den magiska spegeln. Emotionell dragning respektive materiell syn på 

smarttelefonen skulle kunna bli ett debattämne mellan åhörare som tyckte om konceptet och 

de som skulle tycka det var löjligt att ens tänka tanken av att riktiga husdjur skulle kunna 

ersättas av digitala motsvarigheter. Mirror’s Park skulle indikera på att IoT-enheter blivit 

alltmer integrerade i en möjlig framtida värld. 
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4.2.1. Framtagande av etablerade tekniker 

Med ett konceptuellt utseende och förslag av tekniker för de diegetiska prototyperna, började 

vi undersöka olika etablerade verktyg för både mjukvara och hårdvara. Detta gjordes med  

hjälp av Google, där vi använde Brainstorming för att kunna komma på hur teknikerna skulle 

fungera tillsammans, samt Varför-varför-varför för att kunna argumentera för vårt upplägg. 

Dock gjorde vi inga varför-kedjor då vi ansåg att det var enklare att förhålla oss till ämnet och 

upprätthålla ett flyt i diskussionen genom att ställa frågan “varför?” och sedan diskutera fram 

resonemang, vilket även gav resonans i Löwgren och Stoltermans (2004) hävdande om att 

metoder skulle anpassas efter vad som gynnade designerns situation och ändamål mest.  

För snabb framställning av teknikflödet, gjorde vi en pappersskiss. Med ett färdigt teoretiskt 

flöde av tekniker, digitaliserade vi sedan den skissbaserade lösningen till ett mer tydligt 

komponentschema som en kan se i “Figur 3”. 

Figur 3. Det färdiga komponentschemat. Framtagen av Larsson och Persson. 
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De valda teknikerna 

För mobilappen föll det tekniska tillvägagångssättet på React Native som var ett JavaScript-

ramverk för tillverkande av mobilappar, utvecklat av Facebook (Facebook, 2019). Detta för 

att det tillät oss nyttja tidigare kunskaper inom programmeringsspråket JavaScript som vi 

båda var bekväma med. En annan bidragande faktor var att React Native även innefattade en 

modul* som gjorde att vi kunde komma åt smarttelefonens unika ID, vilket behövdes för att 

kunna ändra appen dynamiskt genom en server exempelvis. Vårt scenario beskrev husdjurets 

existens som en symbios med smarttelefonen, där dödsfall av husdjuret skulle leda till att 

smarttelefonen blev obrukbar med tjänsten. React Native skulle tillsammans med denna 

modul möjliggöra detta koncept. Detta innebar att appen behövde vara serverbaserad med 

databas. När en t.ex. skulle få sitt husdjur, skulle appen spara smarttelefonens ID och 

husdjurets livsstatus i form av ett värde, exempelvis en boolean*, i ett databasobjekt* i 

databasen via servern. Varje gång appen startade skulle den göra ett HTTP-anrop* mot 

servern för att få reda på husdjurets livsstatus och utifrån det upprätthålla smarttelefonens 

brukbara tillstånd eller göra den obrukbar. 

Servern vi beslutade oss för var Node.js, då den skulle tillåta oss att upprätthålla samma 

programmeringsspråk som vi skulle använda för appen, d.v.s. JavaScript. Detta skulle främja 

arbetsprocessen då vi inte skulle behöva ha ett annat syntax*-tänk, samt vid eventuella behov 

kunna återanvända kod. För att appen skulle kunna komma åt servern via HTTP-anrop, 

behövde den vara tillgänglig via internet. Vårt undersökande kring detta ledde oss in på 

Heroku som var en gratis molntjänst vilket innebar att den var uppkopplad till internet 

(Heroku, 2019). Heroku var även den enda tjänsten vi hittade med Node-js-kompatibilitet som 

inte kostade pengar, vilket gjorde det till ett givet val. Angående de interaktioner användaren 

skulle ha med sitt digitala husdjur, som vi föreslog i konceptritningen, stärktes valet av 

Node.js ytterligare då vi via servern skulle kunna planera in förbestämda tider när interaktion 

skulle ske med hjälp av s.k. “Cron-jobb*” som det fanns en Node.js-modul för (https://

www.npmjs.com/package/cron). 

Valet av databas föll på databasen MongoDB eftersom det hade ett lättförståeligt gränssnitt 

och en lättlast dokumentation som vi kunde komma igång med snabbt, men framförallt för att 
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även den var molnbaserad vilket skulle underlätta med det redan internetbaserade konceptet. 

När det kom till spegeln, utgick vi från en guide som beskrev hur en magisk spegel kunde 

konstrueras med en rad olika beståndsdelar. En av beståndsdelarna var en bildskärm för 

synliggörande av ett gränssnitt som kunde innehålla diverse visuella ting, vilket var det 

digitala husdjuret i vårt fall. För att ge bildskärmen dess spegelaktiga karaktär och samtidigt 

tillåta dessa ting att synas igenom “spegeln”, föreslog guiden två olika tillvägagångssätt. 

Antingen kunde en använda sig av en glasskiva med en spegelfilm på, som sedan applicerades 

på bildskärmen. Det andra tillvägagångssättet var att använda en tvåvägsspegel, vilket var ett 

slags glas som redan hade en reflektiv yta (elicom, u.å.). Bildskärmen vi valde var en gammal 

Sharp LCD-TV som vi köpte billigt då vi inte ville spendera en stor summa pengar på en 

nyare skärm. Gränssnittet som husdjuret skulle synliggöras på, kunde enligt guiden uppnås 

med en s.k. Raspberry Pi, vilket var en liten men kraftfull dator som vi även hade tidigare 

erfarenhet av. Tack vara denna lilla datorns storlek skulle vi enkelt kunna gömma den i 

spegelns arkitektur. Vårt gränssnitt skulle bestå av HTML, CSS och JavaScript; 

standardupplägget för webbgränssnitt (W3Schools, 2019) som vi var vana att arbeta med. 

Vid teknikundersökningen för QR-kodläsningen, upptäckte vi att en ytterligare Node.js-server 

kunde främja denna aspekt, fast lokalt på Raspberry Pi:en. Vi hittade nämligen en Node.js-

modul som möjliggjorde för QR-kodläsning med en USB-baserad kamera (https://

www.npmjs.com/package/zbar) som vi skulle kunna ansluta till en av Raspberry Pi:ens USB-

ingångar. Detta skulle innebära att vi även skulle spara husdjurets QR-kod i dess 

databasobjekt. Vid inläsning av QR-koden skulle den lokala servern göra ett HTTP-anrop mot 

“huvudservern” eller Heroku-Node.js-servern om en så vill, för att veta vilken enhets husdjur 

som skulle synliggöras i gränssnittet. För att synliggöra husdjuret i realtid hittade vi en 

Node.js-modul för just detta (https://socket.io/) vilket var pricken över i:et för valet av 

Node.js som lokal server på Raspberry Pi:en. Detta gav även resonans i faktumet att spegeln 

skulle vara en IoT-enhet vilket den skulle bli med detta tillvägagångssätt då den skulle bli 

internetuppkopplad. Vid val av kamera gjorde vi ett QR-kodläsnings-skript som vi prövade 

med en Logitech-USB-webbkamera för att se hur väl kameran läste QR-koder. Den gjorde det 

utan problem, vilket resulterade i att vi valde just den för denna uppgift. 
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4.3. Fas två: Konstruerande av mallar 
Efter att vi fastställt en teoretiskt fungerande tekniklösning i form av ett komponentschema 

som var baserad på konceptritningens utseende, inledde vi fas två med att göra en digital 

mockup* i Photoshop för att komma närmare en slutgiltig version av hur de diegetiska 

prototyperna skulle kunna se ut och fungera. Denna hade som mål att fungera som en slags 

mall vid tillverkandet av verklighetsproduktionen, såsom beskrivningen av fasen hänvisade. 

Mockup för appen 

Som en kan se på vänstra bilden i “Figur 4” var tanken att en skulle få ett ägg första gången 

appen startades. När en klickade på ägget skulle en få ett slumpmässigt husdjur. Detta skulle 

bidra med en känsla av att en fick sitt egna unika husdjur och på så vis “stärka” ens relation 

till det i kombination med namngivande-aspekten som en kan se på högra bilden i “Figur 4”. 

Hur många olika sorters husdjur det rörde sig om och hur de skulle se ut var dock oklart. 

Figur 4. Mockup: Ett ägg kläcks och ett husdjur tilldelas. Framtagen av Larsson och Persson. 
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Vänstra bilden i “Figur 5” visar skärmen en alltid skulle mötas av om husdjuret var namngett, 

där namnet skulle synas ovanför husdjuret. Knappen under husdjuret skulle vara en 

samlingsknapp för de interaktioner vi ville involvera. Vi valde att samla alla knappar under en 

knapp för att reducera antalet element så att fokuset skulle hamna på husdjuret. Mittersta 

bilden visar interaktionsmöjligheterna i form av tre knappar; motion, klappning och matning, 

samt knappen för QR-koden i övre högra hörnet. Vid klick på QR-kod-knappen skulle QR-

koden förstoras för enklare inläsning vid spegeln, som högra bilden visar. 

Figur 5. Mockup: Appens (Diggiepet) funktionalitet. Framtagen av Larsson och Persson. 
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Mockup för spegeln 

Mockupen för spegeln, som en kan se i “Figur 6”, föreställde en magisk spegel med en 

reflektiv yta som tillät husdjuren på gränssnittet att synas och samtidigt se ut som en spegel. 

Vi ansåg att spegeln inte skulle vara bunden till ett specifikt husdjur (smarttelefon), utan 

kunde innehålla flera stycken. Detta för att upprätthålla känslan av det var en slags “park” där 

husdjuren kunde ströva fritt. I nedersta ramen kan även kameran för QR-kodläsningen skådas. 

Spegelns ram föreställde en enkel träram vilket var vår bild av en typisk spegel. 

Figur 6. Mockup: Spegeln (Mirror’s Park). Framtagen av Larsson och Persson. 
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Med en mockup och ett komponentschema till hands var nästa och sista steget i fasen att ta 

fram en mall som skulle vägleda oss under tillverkandet av verklighetsproduktionen. Visionen 

vi fick var att vi kunde göra ett flödesschema* för all mjukvaras digitala infrastruktur, samt en 

ritning för all hårdvara. Denna visionen var baserad på tidigare erfarenhet av både 

mjukvaruutveckling och konstruktion av hårdvara. Huruvida detta var optimalt för vår 

specifika situation var något vi reflekterade över med Brainstorming och bekräftade med 

Varför-varför-varför. 

Varför-kedjan löd: 

- Det mest optimala tillvägagångssättet för att kunna göra en mall som kan främja 

tillverkandet av verklighetsproduktionen är ett flödesschema för all mjukvara och en 

ritning för all hårdvara. 

- Varför? 

- Förutsatt att de är så detaljerade som möjligt, kan vi enklare förhålla oss till vår vision 

av produktionen och upprätthålla en slags helhetsbild, vilket på så vis skulle främja 

implementeringen. 

- Varför? 

- Om vi bara “skjuter från höften” kommer implementeringen bli väldigt tuff arbets- 

och tidsmässigt. 

- Varför? 

- Skulle något någonstans bli fel och vi redan producerat stora beståndsdelar, kanske vi 

måste göra förändringar som påverkar produktionen i stort, vilket eventuellt kan 

resultera i att vi måste skrota saker vi arbetat med. Det hade varit både slöseri med 

arbetskraft och tid. 

Efter att vi gjort varför-kedjan diskuterade vi om det var värt att undersöka andra 

tillvägagångssätt, men eftersom vi redogjort för en plan som i teorin skulle fungera, satte vi 

bollen i rullning. Vi ansåg att flödesschemat var viktigast att ta itu med först, då hårdvaran 

förutsatte att mjukvaran fungerade. 
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4.3.1. Skapande av flödesschema för mjukvaran 

När vi väl skulle börja konstruera flödesschemat insåg vi snabbt hur omfattande den digitala 

infrastrukturen var och att det skulle vara alldeles för riskabelt att göra ett flödesschema som 

endast fungerade teoretiskt. Lösningen till detta föll på att konstruera flödesschemat samtidigt 

som vi praktiskt prövade funktioner vi var osäkra på, t.ex. inläsning och synliggörande av 

husdjuret i ett webbgränssnitt via en QR-kod i en MongoDB-databas. Detta innefattade även 

en testserver i kombination med programmet Postman som var utvecklat för prövande av 

HTTP-anrop (Postman, 2019), vilket i sin tur resulterade i vilka faktiska “endpoints*” servern 

skul le bes tå av. F lödesschemat b lev en de ta l je rad beskr ivning av hur 

verklighetsproduktionens mjukvara d.v.s. appen och spegelns gränssnitt etc, skulle fungera 

tillsammans (se “Figur 7”). 

Figur 7. En del av flödesschemat. Framtagen av Larsson och Persson. 
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4.3.2. Utformande av ritning för hårdvaran 

Ritningen av hårdvaran illustrerades baserat på magisk-spegel-guiden vi använde vid val av 

de etablerade teknikerna. Eftersom vi hade en väl utformad guide att följa, kunde vi göra 

ritningen direkt i Photoshop. Den innefattade en kombination av guidens beskrivningar, d.v.s. 

vad som behövdes samt våra egna behov som bestod av våra egna mått av de beståndsdelar vi 

hade. Som en kan se i “Figur 8” skulle spegeln bestå av en träram med ett hål för 

webbkameran. Ramen skulle hindra skärmen från att falla igenom där en slags låda skulle se 

till att hålla skärmen på plats och samtidigt dölja dess kanter. Skärmens mått var beskrivna 

utan dess originaldelar då vi plockade isär den för att reducera spegelns storlek. En spegelfilm 

skulle appliceras direkt på skärmen, då vi inte hade möjlighet att i införskaffa en glasskiva 

med rätt mått utan att spendera en förmögenhet. Slutligen skulle en träskiva fästas på 

baksidan för att dölja Raspberry Pi:en och alla kretskort som spegeln innefattade. 

Figur 8. Ritning av spegeln (Mirror’s Park). Framtagen av Larsson och Persson. 
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4.4. Fas 3: Tillverkande av verklighetsproduktionen 
Tredje och sista fasen skulle innefatta tillverkandet av verklighetsproduktion med hjälp av 

mockupen, flödesschemat och ritningen av spegeln. Vår vision var att servern var den 

viktigaste komponenten att börja med, då både appen och spegelns mjukvara skulle göra 

HTTP-anrop mot den, vilket var nödvändigt för att de ens skulle fungera. 

4.4.1. Implementeringen av huvudservern (Heroku) 

Vi beslutade att vi gemensamt skulle ta oss an huvudservern där vi konstruerade de 

“endpoints” vårt flödesschema föreslog, samt Cron-jobben för indikation på att husdjuret ville 

motioneras, klappas och matas. Tack vare att flödesschemat var så pass detaljerat och att vi 

prövade Cron-jobb under framtagandet av flödesschemat, stötte vi inte på några större 

problem. Dock var denna process väldigt tidskrävande då vi fick testa serverns samtliga 

“endpoints” på samma sätt som under processen vid val av tekniker, d.v.s. via Postman. Trots 

att det tog mycket tid, främjade Postman ändå processen markant. Skulle vi göra det via 

traditionell väg vilket innebar anrop via en terminal, hade arbetet tagit mycket längre tid då 

anropen skulle utformats i form av långa kommandon, istället för Postmans enkla gränssnitt. 

När servern var fullständig enligt flödesschemat, laddade vi upp den till Heroku för att göra 

den åtkomlig via internet. Sedan var det dags att påbörja mobilappen och spegelns mjukvara 

som innefattande QR-kodläsningen med en lokal Node.js-server på en Raspberry Pi 3, där 

även ett gränssnitt för synliggörande av husdjuren skulle renderas. För att nyttja tiden så väl 

som möjligt, valde vi att dela upp arbetet mellan oss där en av oss (Larsson) fokuserade på att 

ta sig an hela spegelns mjukvara medan den andra (Persson) påbörjade utvecklingen av appen. 

Eftersom vi hade en gemensam vision av hela verklighetsproduktionen och inte ville gå miste 

om den, valde vi att inkludera s.k. stå-upp-möten som innebar daglig avstämning varje 

morgon kring vad som gjorts dagen innan samt vad som stod på agendan den aktuella dagen. 

Trots att flödesschemat var så pass detaljerat, ville vi ha ett extra lager som gjorde att vi inte 

förlorade fokus på sammanhanget, då samtliga tekniker faktiskt var delar av en större kontext 

d.v.s. de diegetiska prototypernas företeelser i det framtidsscenario vi skapat. 
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4.4.2. Utvecklingen av mobilappen 

Vi hade tidigare erfarenhet av apputveckling, dock inte med React Native, men tack vare att 

det tillät användning av programmeringsspråket JavaScript som vi baserat detta specifika 

teknikval på, kunde processen enkelt påbörjas. Vårt flödesschemat spelade även en stor roll i 

underlättandet av arbetet precis som vi förväntat oss, där vi följde hela flödet i detalj. Den 

kommande beskrivningen av appens funktionalitet är skriven utifrån de resonemang vi hade 

vid skapandet av flödesschemat, samt aspekter som uppstod under arbetets gång. 

Appen utvecklades runt den objektstruktur som en kan se i “Figur 9”. Husdjuret ifråga var 

sparad i databasen med just denna struktur för att dynamiskt kunna förändra appens innehåll. 

När användare ifråga blev tilldelad sitt husdjur sparades ett sådant objekt innehållande 

enhetens ID för att kunna komma åt det specifika husdjuret via HTTP-anrop, en QR-kod för 

inläsningen i spegeln, husdjurets namn som användaren blev uppmanad att fylla i, husdjurets 

sort, samt andra värden som behövdes för att upprätthålla vår vision av framtidsscenariots 

framställning av tjänsten. 

Figur 9. Struktur för databasobjektet appen byggde på. Framtagen av Larsson och Persson. 
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Eftersom husdjuret skulle kunna “dö”, sparade vi siffran “50” som ett värde. Denna siffran 

var husdjurets “liv” och för att hålla det vid liv var en tvungen att tillgodose interaktionskrav 

som Cron-job lät indikera i appen genom HTTP-anrop. Cron-jobben indikerade på att 

husdjuret behövde klappas och matas tre gånger dagligen under olika tidsperioder, samt 

motioneras en gång om dagen. För att kunna tillgodose dessa behov, kollade appen objekets 

tre sparade boolean-värden “want_exercise”, “want_love” och “want_food” och indikerade 

genom att förändra interaktionsknapp ifrågas färg till röd som då behövde klickas på. Vid ej 

uppfyllt tillgodoseende, skulle “livet” subtraheras med “1” och på så vis förkorta husdjurets 

livslängd, där husdjuret skulle “dö” om siffran blev “0”. Detta gjorde smarttelefonen obrukbar  

för appen. 

Något som vi var fundersamma över var huruvida vi i appen skulle indikera på att husdjuret 

var “inuti” spegeln, då vi ansåg att det skulle vara konstigt om husdjuret var synligt i appen 

och spegeln samtidigt. Detta löste vi med att spara en ytterligare boolean med nyckeln* 

“in_phone” vars värde var “false” om husdjuret befann sig i spegeln. Utifrån det villkoret 

gömde och visade vi husdjuret i appen. För att se till att användaren inte skulle kunna 

tillgodose interaktionerna när husdjuret var i spegeln, avaktiverade vi knapparna och 

aktiverade de när husdjuret hade hämtats och befann sig inuti appen igen. 

Appens utseendemässiga design 

Appens utseende inspirerades av mockupen, där vi t.o.m. använde samma grafiska 

komponenter i form av knappar och bakgrundsfärg. Under arbetets gång uppstod dock 

oklarheten kring de olika husdjurssorternas faktiska utseenden, vilket i sig påbörjade en 

parallell designsituation för just detta. I samband med utvecklingen av appen, prövades olika 

designförslag där vi undersökte två alternativ som bestod av pixelkonst, samt tecknat likt 

mockupens illustration av husdjuret. Eftersom pixelkonst var något vi associerade med 

digitala ting, ansåg vi att det var ett häftigt komplement utifrån faktumet att appen innehöll 

just digitala husdjur. Det som avgjorde att vi till slut valde att göra husdjuren i pixelkonst, var 

att det var enklare att producera GIF:s* vilket vi slutligen använde för att ge husdjuren en mer 

livlig karaktär. Vi behövde endast ändra några pixlar i animationen istället för att göra mer 

kompletta och avancerade animationer. Animationerna blev två olika slags tillstånd för varje 
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husdjur; ett neutralt s.k. “idle state” som visades när en inte interagerade med husdjuret, samt 

ett tillstånd som triggades när det blev klappat. Då vår medieform huvudsakligen innefattade 

webbprogrammering och inte bildredigering eller animering, kändes valet som ett optimalt 

tillvägagångssätt. Utöver pixelkonst var husdjuren inspirerade av verkliga djur. De slutgiltiga 

versionerna av husdjuren som en kan se i “Figur 10” innehöll en blandning av attribut från 

flera olika sorters djur där vad de föreställer är fritt att tolka som en vill. 

Figur 10. Bilderna för husdjurssorternas animationer. Framtagen och Larsson och Persson. 

Resultatet av den slutliga appen blev som i “Figur 11” på följande sida. Den innehöll ett av de 

digitala husdjuren, där den nedanför husdjuret bestod av en knapp som vid klickning visade 

tre nya knappar för husdjurets olika behov, samt en knapp i form av en QR-kod som 

förstorades när den klickades för enklare inläsning i spegeln.  
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Figur 11. Den slutgiltiga verklighetsproduktionen av den diegetiska prototypen “Diggiepet”. 

Framtagen av Larsson och Persson. 
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4.4.3. Framtagandet av spegelns mjukvara 

Konstrueringen av spegelns mjukvara genomfördes huvudsakligen genom att grundligt följa 

det färdiga flödesschemat. Spegelns mjukvara blev sammanfattningsvis en lokal Node.js-

server på Raspberry Pi:en, som innehöll funktionaliteten för QR-kodläsning, samt mjukvara 

till gränssnittet i form av HTML, CSS och JavaScript. Läsningen av QR-koder fungerade på 

så vis att användaren skannade in sin unika kod i spegelns inbyggda webbkamera, där koden 

sedan skickades vidare till huvudservern, som i sin tur granskade om den existerade i 

databasen. Existerade den, ändrades värdet för nyckeln “in_phone” för det specifika husdjuret 

ifråga till antingen “true” eller “false”, för att på så sätt indikera huruvida husdjuret befann sig 

i smarttelefonen eller i spegeln. Innehöll “in_phone” värdet “true” vid inläsningen d.v.s. att 

husdjuret var “i smarttelefonen”, svarade huvudservern med ett objekt till Raspberry Pi:ens 

lokala server tillsammans med nyckeln “status”, innehållande värdet “deliver”. Objektet 

innehöll husdjurets sort och namn för att synliggöra det korrekta husdjuret. Det innehöll även 

smarttelefonens unika ID som sedan förankrades med det synliggjorda husdjuret, för att 

kunna identifiera vilket husdjur som skulle tas bort från gränssnittet vid nästa QR-

kodinläsning. Enda skillnaden var att nyckeln “status” innefattade värdet “remove”. 

Själva synliggörandet och bortttagningen av husdjuret stod modulen Socket.io för, som utifrån 

värdet av nyckeln “status”, skickade en s.k. “emit” som kan ses som ett meddelande, med 

meddelandet “deliverPet” vid inlämning eller “removePet” vid hämtning. På andra änden 

vilket var gränssnittets JavaScript-fil, väntade en s.k. “socket” som utifrån meddelandet 

synliggjorde eller tog bort husdjur ifråga. Vid lämning placerades husdjuret ut med slumpade 

koordinater på gränssnittets synliga yta (se “Figur 12” på nästa sida), där det sedan började 

röra sig i ett slumpartat mönster, för att stärka spegelns symbolik i att den just var en park där 

husdjuren kunde ströva fritt. Vid hämtningen försvinner husdjuret från spegeln och 

återkommer sedan till användarens smarttelefon. Gränssnittets bakgrund var helt svart för att 

skapa kontrast mot husdjurens olika färger och deras namn i vit text, för att kunna synas 

igenom spegelns reflektiva yta. Hela konstruerandet gick överlag väldigt smidigt, där just det 

framtagna flödesschemat från föregående fas underlättade hela processen. 
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Figur 12. Gränssnittet. Framtagen av Larsson och Persson. 

4.4.4. Monteringen av spegelns hårdvara 

När all mjukvara var komplett, införskaffade vi det material vi behövde enligt ritningen, 

vilket var en stor träskiva för träramen och baksidan, spegelfilm samt trä till spegelns 

lådväggar. Slutligen följde vi ritningen stegvis: 

1. Applicerade spegelfilmen på skärmen. 

2. Sågade ut träramen med hål för webbkameran, samt baksidan. 

3. Byggde lådväggarna. 

4. Finslipade med sandpapper. 

5. Monterade med trälim, skruvar och spik. 

Ritningen underlättade processen markant, men p.g.a. bristande kunskap inom snickeri fick vi 

göra processen två gånger för att uppnå ett resultat vi var nöjda med. Applicering av 

spegelfilm var även något vi aldrig gjort tidigare vilket också tog två försök. Efter att spegeln 

var färdigmonterad, prövade vi hela konstellationen som innefattade samtliga komponenter 

tillsammans d.v.s. den färdiga appen och spegeln, och allt fungerade som vi tänkt. Spegelns 

slutgiltiga resultat kan skådas i “Figur 13” på följande sida. 
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Figur 13. Den slutgiltiga verklighetsproduktionen av den diegetiska prototypen “Mirror’s 

Park”. Framtagen av Larsson och Persson. 
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4.5. Slutord för designprocess 

Som “Figur 14” visar, har hela vår designprocess genomförts stegvis i form av faser, där 

resultatet av varje fas legat till grund för det nästkommande, fram till det slutliga skapandet av 

verklighetsproduktionen. 

Figur 14. Processen. Framtagen av Larsson och Persson. 

De valda metoderna har använts flitigt och har samtidigt vid behov anpassats efter just de 

situationer som vi ställts inför. Idégenereringsmetoderna Brainstorming och Varför-varför-

varför har nyttjats väl vid de delar av designprocessen där de var nödvändiga. Löwgren och 

Stoltermans (2004) koncept “vision, operativ bild och specifikation” spelade en stor roll under 

hela designprocessen då det hjälpte oss att ta oss an designsituationer med en etablerad 

terminologi av aspekter som annars skulle vara abstrakta och möjligtvis glömmas bort. Vi 

använde begreppet “vision” omfattande under processen, men innebörden av “operativ bild” 

och “specifikation” sammanfogades naturligt med de tillvägagångssätt vi använde och var 

inga begrepp vi direkt använde. Dock fanns dessa begrepp någonstans i bakhuvudet, vilket 

syntes i vårt sätt att hantera designsituationerna på eftersom de var förenliga med begreppens 

innebörd, t.ex. när vi från idé, gjorde en konceptritning (operativ bild) för att sedan göra en 

mer tydlig mockup (specifikation). 

Bleeckers (2009) framställning av designfiktion tillätt oss att ta oss an designprocessen med 

en terminologibas av designfiktionstermer, som vägledde oss fram till det resultat vi slutligen 
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står med idag; En designfiktiv verklighetsproduktion av två diegetiska prototyper som föreslår 

hur smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en nära framtid. 

5. Resultat av undersökningen 

I detta kapitlet presenterar vi resultatet av vår undersökning samt tankar kring det. Vi går in på 

hur vi har förhållit oss till vår frågeställning och hur det lett till val av forskning och metodik. 

Eftersom vår frågeställning har varit “Hur kan vi med en designfiktiv verklighetsproduktion, 

föreslå hur smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en snar framtid?” är vår 

gestaltning direkt sammankopplad med frågeställningen, då vårt tillvägagångssätt är hur en 

skulle kunna göra för att med en designfiktiv verklighetsproduktion, föreslå hur 

smarttelefonanvändning skulle kunna se ut inom en nära framtid. Baserat på den tidigare 

forskningen har vi med Bleeckers (2009) tolkning av designfiktion i kombination med 

Scenariometoden, kunnat skapa et t framtidsscenario som resulterat i en 

verklighetsproduktion, innefattande två diegetiska prototyper som fungerar som s.k. 

konversationsobjekt enligt Bleeckers (2009) tankesätt. När åhörare interagerar med vår 

verklighetsproduktion skulle konversationer kunna uppstå, innehållande antaganden om hur, 

var och när dessa objekt används, vilket på så sätt skulle berätta om en möjlig nära framtida 

värld av smarttelefonanvändning. 

För att kunna berätta om eventuella framtida världar, behöver en enligt Bleecker (2009) utgå 

från hur det sett ut och ser ut idag, därav har vår tidigare forskning bestått av två kvalitativa 

undersökningar om smarttelefonanvändning och källor om smarttelefonens tekniska 

utveckling. Vi ansåg att inblick i dessa områden skulle ge en stabil grund att utgå från vid 

estimerande om hur det skulle kunna se ut inom en nära framtid. De kvalitativa 

undersökningarna har handlat om aspekter kring användning, där vi fått en uppfattning om 

vad som motiverat individer att använda smarttelefoner, samt hur de såg och förhöll sig till 

smarttelefonen. Den tekniska forskningen har handlat om smarttelefonens föregångare och 

hur de lett till smarttelefonens tillkomst, samt dess estimerade roll i en nära framtid. Med 

designfiktion som grundpelare, där vi utgått från att undersöka hur det sett ut och ser ut idag, 

för att sedan spekulera och estimera, har vi kunnat sammanfatta och analysera den tidigare 
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forskningen med Scenariometoden. Denna metoden har spelat stor roll i framtagandet av vår 

verklighetsproduktion, då den väglett oss i skapandet av ett fiktivt framtidsscenario som de 

diegetiska prototyperna har kunnat skapas och växa i. 

Idégenereringsmetoderna Brainstorming och Varför-varför-varför, har hjälpt oss att komma på 

idéer och att reflektera över tillvägagångssätt som möjliggjort vårt slutgiltiga resultat. Med 

Löwgren och Stoltermans (2004) terminologi för deras abstrakta syn på hur en designprocess 

inleds, har vi kunnat ta oss an de situationer som inte behövt en idégeneringsmetod, då vi 

kunnat identifiera idéer i form av visioner av möjliga tillvägagångssätt, baserade på tidigare 

erfarenhet samt vad vi ansett vara nödvändigt i stunden. 

Verklighetsproduktionen består av två diegetiska prototyper; en mobilapp och en IoT-enhet i 

form av en magisk spegel. Mobilappen eller “Diggiepet” som den heter i scenariot, innehåller 

ett digitalt husdjur s.k. “diggiepet”, som precis som ett riktigt sådant behöver rastas, klappas 

och matas för att inte dö. Husdjuret är kopplat till smarttelefonen ifrågas unika ID för att på 

ett symbiotiskt sätt ge uppfattningen om att smarttelefonen “är” husdjuret, då om husdjuret 

dör, kan en inte få ett nytt utan att införskaffa en ny enhet. Detta ska symbolisera att allt fler 

fysiska aspekter förväntas ersättas av digitala motsvarigheter som den tidigare forskningen 

visade på; i vårt framtidsscenario har även husdjur ersatts och blivit digitala ting. Forskningen 

visade även på att en del individer såg smarttelefonen som mer än bara en utbytbar pryl och 

snarare som en vän, vilket även skildras i vårt framtidsscenarios narrativ i form av en person 

som äger ett digitalt husdjur och är väldigt upprörd över att det håller på att dö. Han har en så 

pass stark relation till sitt digitala husdjur (smarttelefon) att han t.o.m. vill begrava det (den). 

Scenariot innehåller även en symbolik för de individer som forskningen föreslog hade en s.k. 

materiell syn på smarttelefonen, där de endast såg den som ett ersättligt föremål. Detta 

skildras i form av en person som ska köpa en ny smarttelefon trots att det digitala husdjuret 

kommer dö då det inte kommer få mat etc. 

Spegeln eller “Mirror’s Park” är i narrativet ett föremål där de digitala husdjuren kan lämnas 

för att löpa fritt. Symboliken bakom denna diegetiska prototyp är forskningens förslag om att 

IoT är en växande trend som kommer ha en central plats i våra liv inom en nära framtid, där 
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allt fler vardagliga prylar blir uppkopplade till internet. Diggiepet och Mirror’s Park i 

kombination symboliserar att smarttelefonen fungerar som en sammankopplare mellan IoT-

enheter och internetbaserade tjänster, som även spås i den tidigare forskningen. 

Det visar sig dock att verklighetsproduktionen i sig kanske inte framstår som ett objekt “från 

en nära framtid” på ett uppenbart sätt. Vi upplever att mobilappen och spegeln lika bra skulle 

kunna vara en tjänst från idag, vilket innebär att dem behöver framhävas med mer tydliga 

aspekter. Detta tyder på att en designfiktiv verklighetsproduktion kräver att den är konstruerad 

med tillräckligt övertygande element eller framhävs på ett sätt som ger mer förståelse för dess 

roll i ett större sammanhang. T.ex. skulle film kunna på ett mer tydligt sätt skildra objektens 

betydelse i kontexten, då de faktiskt skulle vara etablerade och användas av personer i filmens 

narrativ. I vårt fall är vårt skrivna framtidsscenario en nödvändig komponent en behöver ta del 

av för att förstå sammanhanget och tanken bakom vår verklighetsproduktion. 
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6. Diskussion 

I detta kapitlet reflekterar vi över vår undersökning och dess resultat, samt vad som skulle 

kunna ha gjorts annorlunda och tankar kring framtida undersökningar. 

6.1. Metoder och designprocess 

Syftet med denna undersökningen har varit att undersöka hur en genom 

verklighetsproducerade diegetiska prototyper kan föreslå hur smarttelefonanvändning skulle 

kunna se ut inom en nära framtid. Vi har använt oss av Bleeckers (2009) tolkning av 

designfiktion som ett förhållningssätt genom hela undersökningen. Detta har varit det mest 

väsentliga elementet i hela vårt arbete och Bleeckers (2009) framställning av begreppet var 

nästan ett förbestämt val eftersom den innehöll termer och tankesätt som vi direkt kunde 

använda. Dock hade hans framställning ingen konkret metod för själva skrivandet av 

scenariot, utan endast tankesätt kring hur en kunde gå tillväga för att berätta om en möjlig 

nära framtid med hjälp av diegetiska prototyper. Därför har även Scenariometoden varit en 

viktig beståndsdel i hela undersökningen då den tillåtit oss att konstruera en fantasibaserad 

kontext för våra diegetiska prototyper att skapas och växa i. Metoden har hjälpt oss att basera 

de diegetiska prototyperna på aspekter från den tidigare forskningen, där de specifika 

aspekterna vi valt har påverkat det slutgiltiga resultatet på ett unikt sätt. 

Vår egentillverkade metod som vi kallar “Lager-på-lager” har även den främjat skapandet av 

den fantasibaserade kontexten, då den täckt det som Scenariometoden inte innefattade, d.v.s. 

hur vi skulle komma på hur de olika kombinationerna av aspekter skulle kunna påverka 

varandra. Metoden går ut på att en väljer en aspekt och fantiserar kring hur en värld 

innefattande den aspekten skulle kunna se ut, vilket möjliggör för fysiska och 

fenomenmässiga företeelser att skapas utifrån aspekt ifråga. Därefter sker tillägg av andra 

aspekter som vävs in i den redan etablerade kontexten vilket på så vis låter den växa. 

De diegetiska prototyperna hade kunnat se annorlunda ut om vi valt att utgå från andra 

aspekter eller t.o.m. använt annan forskning kring smarttelefonen. Vi valde att fokusera på 

användning vilket gav upphov till en relativt stor spelyta för spekulation, men hade vi 
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undersökt smarttelefonen ur exempelvis ett perspektiv såsom hållbarhet, hade slutprodukten 

troligtvis sett annorlunda ut. Om undersökningen hade inriktat sig på hållbarhetsfrågan kring 

energiförbrukning, hade våra diegetiska prototyper kanske fokuserat på användande av ström. 

En spontan idé hade då kunnat vara att koppla husdjurets “liv” till smarttelefonens batteri, där 

matningen skett genom laddning av enheten. 

Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara nyttjande av andra personers användande av 

begreppet “designfiktion” för att få ytterligare förståelse för hur det hade kunnat användas. 

Detta hade kunnat leda till en helt annan designprocess, där vi hade kunnat pröva redan 

använda sätt att utföra en designfiktiv undersökning på, vilket i sin tur hade kunnat leda till ett 

annat resultat. T.ex. hade vi kunnat titta på forskarna Coulton och Lindleys (2017) projekt 

“Game of Drones” där de försökte framställa designfiktion som en faktisk metod, samtidigt 

som de belyste hur drönare hjälpt dem att “skapa en designfiktion” och hur det i sin tur hjälpt 

dem att kartlägga problem med designen av drönarbaserade system. Deras metodifiering av 

designfiktion går ut på att den fiktiva världen successivt förklaras genom att fokusera på s.k. 

“entry points” som ensamma inte berättar särskilt mycket, men stegvis förklarar och beskriver 

varandra i ett större sammanhang, vilket i kombination med diegetiska prototyper berättar om 

hur världen de existerar i ser ut. De hade gjort en video där en först ser en landningsbana för 

drönare. I nästa scen visades en video utifrån drönarens perspektiv som skildrade drönarens 

betydande roll i scenariot. 

Om vi hade involverat denna metod i vår designprocess, hade vårt fiktiva scenario kanske 

först fokuserat på en person som klappar “något” men visar först inte vad det är, vilket skulle 

kunna ha lett till antaganden om att det var ett djur. Sedan skulle nästa “entry point” kunnat 

visa det digitala husdjuret i smarttelefonen, som då hade berättat att det inte rörde sig om ett 

riktigt djur utan ett digitalt. Detta hade kunnat få åhöraren att bli nyfiken och på så vis börja 

spekulera kring världen det utspelar sig i. Sista “entry pointen” skulle kunna ha varit att 

personen i scenariot berättade för husdjuret att hen skulle till jobbet, för att sedan lämna det i 

Mirror’s Park. Vi anser att denna metoden är ett intressant tillvägagångssätt för berättande, där 

scenariots kontext stegvis förklaras och på så vis skapar nyfikenhet och antaganden samtidigt. 
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Detta hade kunnat vara en bra kombination med vår metod Lager-på-lager då den syftar till att 

främja skapandet av scenariots kontext, medan deras handlar om hur kontexten framhävs. 

Att vi skulle komma på Lager-på-lager i en annan designprocess hade mycket möjligt kunnat 

ske eftersom Scenariometoden fortfarande hade varit relevant för att skapa scenariot. Även 

Brainstorming och Varför-varför-varför hade troligtvis fortfarande varit aktuella eftersom de 

metoderna tillät oss komma på idéer och ifrågasätta dem, vilket även hade krävts vid 

användning av Coulton och Lindleys (2017) metodifiering av designfiktion. Vi tror även att 

Löwgren och Stoltermans (2004) koncept om vision, operativ bild och specifikation hade 

varit relevant då det hjälpte oss att inleda designsituationer på ett effektivt sätt, vilket hade 

varit främjande i vilken designprocess som helst i stort sett. De beskriver detta koncept som 

en slags modell eller beskrivning och hävdar att designers behöver sådana för att underlätta 

designarbetet. Detta ger resonans i vår egna slags modell, d.v.s. de faser vi valde att dela upp 

största delen av arbetet i, vilket i sig effektiviserade processen oerhört mycket. 

En annan intressant upptäckt vi hittade vid inblick i Coulton och Lindleys (2017) projekt, var 

att deras framtidsscenario var så pass övertygande att åhörare trodde att det var på riktigt, 

vilket stämmer överens med vår teori om att förståelsen för tanken bakom en designfiktiv 

verklighetsproduktion avgörs i övertygande element eller hur den framhävs. Precis som i vår 

situation, var Coulton och Lindleys (2017) gestaltning något som kunde misstas för ett redan 

existerande ting. För att åhörarna ska förstå att det är fiktion, behöver en designfiktiv 

verklighetsproduktion framhävas där dess fantasibaserade kontext uppmärksammas. Förutsatt 

att en har läst vårt framtidsscenario och tagit del av förklaringen bakom scenariot, kan en först 

då förstå tanken och kontexten bakom vår designfiktiva verklighetsproduktion. Genom att 

förklara vad det “handlar om”, kan en påstå att det skulle förstöra åhörarens möjlighet att 

fantisera fritt, men vi anser att det vägleder dem till att förstå sammanhanget och på så vis 

främja deras fantasi om hur världen objekten existerar i ser ut. Om vi redan hade haft denna 

förståelsen i början av vår undersökning, hade vi kanske förhållit oss till designfiktion på ett 

annat sätt. Med det i åtanke hade vi kanske involverat ett datum i Diggiepet-appen vid 

tilldelning av husdjuret, som visade året 2030 exempelvis. På så vis skulle ett frö planterats i 

åhörarens huvud som indikerat på att det rörde sig om ett objekt “från en nära framtid”. Å 

andra sidan har vi med vårt resultat kunnat upptäcka denna slutsats och även nu bekräfta den 
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när vi fått inblick i Coulton och Lindleys (2017) projekt, vilket vi kanske inte hade gjort 

annars. 

6.2. Resultatet och tankar för framtida undersökningar 
Resultatet av undersökningen blev i slutändan en mobilapp och en spegel i form av en s.k. 

magisk spegel, som båda formats genom vårt omfattande arbete med designfiktion som 

förhållningssätt i kombination med valda metoder som stöd, där vi utgått från våra 

forskningskällor för spekulerande och estimerande. Vår undersökning blev ett försök till att 

föreslå hur smarttelefonanvändning skulle kunna se ut i en nära framtid med 

verklighetsproducerade diegetiska prototyper. “Figur 15” är en illustration av hur vi ser på vår 

undersökning och dess struktur som bildats utifrån vårt syfte och frågeställning, där kärnan 

har varit designfiktion med dess termer och tankesätt, som omfamnats av forskning och 

metodik för att generera en kedja av berättande pjäser. Vi avslutar denna undersökningen i 

hopp om att efterlämna en byggsten eller inspiration för framtida undersökningar inom 

designfiktion eller andra områden på liknande spektrum. 

Figur 15. Illustration av undersökningen. Framtagen av Larsson och Persson. 
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Slutord 
Processen har varit lång och påfrestande, men otroligt givande på så många sätt. Våra 

tekniska och praktiska färdigheter, samt vår fantasi har utsatts för prövning, där priset varit 

kunskap. Vi har lärt oss mycket, men framförallt fått en blick mot framtiden och den ser ljus 

ut för smarttelefonen. 
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Ordlista 
Boolean: En datatyp som representerar värdena sant eller falskt. 

Cron-jobb: En programmatisk eventhanterare som utför inplanerade uppgifter. 

Databasobjekt: En behållare för ett eller flera värden, som finnas i en databas. 

Endpoint: En destination där HTTP-anrop hamnar för att servern ska kunna hantera anropet 

ifråga. Dessa “endpoints” utformas särskilt för specifika anrop. 

Extrapolera: Ett verb som innebär att en utgår från hur det ser ut idag, för att spekulera hur 

det skulle kunna se ut i framtiden. 

Flödesschema: En illustrerad helhetsbild av ett flöde mellan diverse komponenter, t.ex. 

funktioner. 

GIF:s: En komprimerad bildsamling som tillsammans bildar en animation. 

HTTP-anrop: En klient, t.ex. en webbsida eller mobilapp, skickar ett HTTP-anrop till en 

servers “endpoint” för att få tillbaka något, data exempelvis. Anropet specificeras utifrån vad 

“endpoint:en” kräver. 

Mockup: En tidig version av det slutgiltiga ändamålet. 

Modul: Ett färdigt paket innehållande diverse funktioner som kan importeras till ett 

programmeringsprojekt. 

Nyckel: Från engelskans “key”, som det heter programmeringsterminologi, är “nyckel” en 

behållare av ett specifikt värde. 

Syntax: En uppsättning av termer i ett programmeringsspråk.
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