Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

Abstract
Hur kan mobila användare studeras? Frågan blir allt mer aktuell i samband med
att vi människor i större utsträckning blir mobila och därmed också använder
mobila artefakter som en del av vardagslivet. Denna fråga är framförallt aktuell
för de företag som utvecklar denna typ av artefakter. Vi har under detta
kandidatarbete samarbetat med ett företag som dagligen ställs inför denna typ av
frågor, och vi kommer i denna rapport behandla utvecklingen av en metod för att
studera just mobila användare. Att studera användarna är naturligt, då det är de
som är nyckeln till vilka tjänster och artefakter som just de har användning för.
Vår metod influeras av tankar från den etnografiska traditionen och har utvecklats
genom en studie av ungdomar i gymnasieålder och deras vardag. Ungdomarna har
gett oss inblick i sina liv genom att fotografera och berätta kring dessa fotografier
under seminarier som kontinuerligt genomförts under studien.
Vi har valt att ha ett brett perspektiv under studien för att få en helhetsbild av de
studerade ungdomarnas liv. Utifrån den ansenliga mängd information vi inhämtat
genom att studera ungdomarna, har vi tagit fram en design av en funktion till
mobilt användande av intresse för dessa ungdomar. Vår metod, som vi valt att
kalla Kamerametoden, kan alltså med fördel användas vid framtagning av en
design utifrån den inblick som fås i den studerades liv.
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Förord
Det har varit givande och motiverande att arbeta tillsammans med Symbian AB då
vi vet att företaget är intresserat av vad vi kommer fram till gällande vår metod
och den målgrupp vi valt.
Vi vill tacka våra handledare från Symbian, Britta Kilander och Fredrik Sjölin
som uppmuntrat och gett oss många tänkvärda idéer. Ett stort tack även till våra
handledare från Blekinge Tekniska Högskola, Bo Helgeson och Kari Rönkkö,
som har fått oss att se saker och ting från olika håll och som på många andra sätt
hjälpt oss i vårt arbete.
Sist men inte minst vill vi tacka de ungdomar som deltagit i studien med stort
engagemang och öppenhet, Thereze Brorsson, Anders Carlsson, Magnus Ekdahl
Thernlund, Maria Svensson och Robert Svensson. Utan er hade vårt projekt inte
kunnat genomföras.

Fyra av de ungdomar som deltagit i studien.
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1 INLEDNING
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Vi, Jenny Brink och Jennie Grudd, går tredje året på programmet Människor,
Datateknik och Arbetsliv (MDA) på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby.
MDA

är

en

utbildning

som

kombinerar

ämnena

datavetenskap

och

arbetsvetenskap. Genom att få förståelse för vad människor gör och vad datorer
kan göra, skapar vi möjligheter att utveckla teknik som stödjer användaren i
vardagen, men även i arbetslivet.

1.1 Frågeställning
Hur kan mobila användare studeras? Då vi människor blir alltmer mobila och kan
röra oss över stora avstånd under kort tid, efterfrågas artefakter och tjänster som
stödjer denna livsstil. Men hur kan man då undersöka vilka tjänster och artefakter
som kan fungera som ett stöd och en resurs i detta levnadssätt? Vi anser att ett sätt
är att empiriskt och kvalitativt studera vad en viss målgrupp gör idag, vilka
artefakter de använder och vilka situationer de verkar i, för att få ledtrådar till vad
de vill ha möjlighet att göra i framtiden.
“Innovation = imagination of what could be based in knowledge of what is”
(Blomberg et al. 2002:6)
Vi har tidigare under vår utbildning i hög grad använt etnografiska fältmetoder1
för att ta reda på dels vad användaren gör idag, och dels på vilket sätt ett
eventuellt datorstött verktyg kan utformas för att underlätta användarens arbete.
Dessa metoder fungerar bra i miljöer dit vi som observatörer har tillträde såsom
på en arbetsplats, vid en tågstation, på ett café eller liknande. Men hur kan vi
studera en användare i en miljö där vi inte kan delta som en naturlig del, som
exempelvis i ett hem? Hur gör vi när användaren är mobil, och när ”alla”
sammanhang är en tänkbar situation för användning av en tjänst eller artefakt? Vi
har under detta projekt arbetat med att ta fram en metod för att studera människor
i sammanhang och situationer där de etnografiska fältmetoder vi tidigare använt är
svåra att tillämpa. Metoden har vi utvecklat genom att undersöka vad en grupp

1

De metoder vi använt under utbildningen är intervjuer, videofilmning, observationer och
anteckningar från fältet
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ungdomar gör i sin vardag idag. Detta har resulterat i en ansenlig mängd
information om just dessa ungdomar som gett oss möjlighet att utforma en design
av en funktion till mobilt användande anpassad efter denna grupp.

1.2 Symbian AB
Det företag vi samarbetat med under detta projekt heter Symbian AB. Symbian är
ett företag som utvecklar mjukvara till olika mobila artefakter såsom avancerade
mobiltelefoner och handdatorer. Symbian bildades 1998 och ägs av Matsushita
(Panasonic), Motorola, Nokia, Psion, Siemens och Sony Ericsson. Företaget har
ungefär 700 anställda och finns i Storbritannien, Japan, USA och Sverige med
huvudkontoret beläget i London. I Ronneby finns Sverigekontoret med cirka 70
personer anställda. Ronnebykontoret är en utvecklingsavdelning och det är här vi
gjort vårt kandidatarbete.
Då vi båda är intresserade av att finna nya sätt att studera mobila användare och
detta också är ett stort problem för Symbian, eftersom deras produkter vänder sig
till denna grupp av användare, valde vi att genomföra vårt kandidatarbete här.
Symbian arbetar redan nu med olika tillvägagångssätt för att nå denna grupp. Ett
sätt är så kallade långtidsanvändargrupper där användaren lånar en artefakt under
en längre tid i utbyte mot att Symbian får ta del av information och reflektion från
användaren, vad gäller det dagliga användandet. Syftet är att fånga användandet
av olika mobila artefakter under en längre tidsperiod och att kunna ta fram
verkliga användningsfall utifrån realistiska kontext, som i slutändan kan leda till
design eller omdesign av en tjänst eller produkt.

1.3 Rapportens upplägg
Vi har delat in denna rapport i olika avsnitt och nu berättat om Symbian, det
företag vi valt att samarbeta med under detta projekt, samt den frågeställning vi
arbetat utifrån. Även en kort sammanfattning av oss och vår utbildning har
presenterats. I följande avsnitt, ”Bakgrund”, kommer vi att behandla inledningen
till projektet och vilka tankar vi hade i projektets tidiga stadium. Vi kommer även
att ge inblick i de etnografiska fältmetoder vi använt under vår utbildning och hur
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de påverkat oss i utvecklingen av Kamerametoden. I avsnittet därpå, som vi valt
att kalla ”Studien – vägen till Kamerametoden”, redogör vi för studien vi
genomfört och hur arbetet fortlöpt, vilket lett oss fram till Kamerametoden.
Därefter presenterar vi i avsnittet ”Resultat av studien” resultatet av
Kamerametoden och vad vi rekommenderar designers att tänka på vid användande
av denna metod. Dessutom behandlar vi det material vi inhämtat under vår studie.
Slutligen knyter vi ihop rapporten med en ”Avslutande diskussion” där
Kamerametodens förhållande till etnografi behandlas och där vi jämför
Kamerametoden med liknande studier samt hur metoden kan användas i
framtiden. Sist, i avsnittet ”Sammanfattning”, redogör vi kortfattat för projektets
innehåll.
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2.1 Upptakten till projektet
Under vårterminen 2001 bestämde vi oss för att genomföra vårt kandidatarbete
tillsammans, eftersom vi är intresserade av samma områden samt vet att vi arbetar
bra ihop. Därmed började vi även fundera kring vad vi ville göra och vilka företag
och organisationer som kunde vara intressanta. I början av november samma år
fick vi kontakt med Symbian och våra idéer började ta form på allvar. Eftersom vi
inte aktivt påbörjade projektet förrän i mitten av januari 2002 bearbetades och
utvecklades olika idéer i lugn och ro. Att tidvis arbeta intensivt med en idé och vid
andra tillfällen låta den endast finnas i bakhuvudet (Hoberg 1998:32), anser vi
vara ett bra sätt att behålla kreativiteten och skapa nya idéer. Ytterligare ett sätt att
skapa idéer har för oss varit att läsa olika texter2 om andra studier som genomförts
med liknande tankar. En viktig skillnad, i jämförelse med de texter vi läst, var
dock att vi ville ha ett bredare perspektiv och inte fokusera på exempelvis
mobiltelefonanvändande. Anledningen till detta är att genom att börja brett ser vi
möjligheter att finna företeelser, som kan vara avgörande i upptäckten och
designen av en funktion, vilka vi missat om fokuset varit för snävt. Det gör också
att studiepersonen slipper avgöra vad som är av intresse i ett visst område, utan
det är vi som utför studien som får analysera det material som inkommer och
forma idéer till design utifrån det. I efterhand har vi konstaterat att tidiga idéer lett
till den metod vi utformat och följaktligen valt att utveckla, Kamerametoden.
Idén bakom Kamerametoden är uppbyggd kring de tankesätt och metoder vi lärt
oss under utbildningen. För att kunna ta reda på vad människor gör är det viktigt
att prata med dem och studera dem på olika sätt och i olika situationer. Det är
först då det är möjligt att ta reda på vad de gör och hur de gör det. För att ta reda
på detta har vi tidigare framförallt använt oss av etnografiska fältmetoder såsom
intervjuer, observationer, anteckningar och videofilmning. Vi anser att dessa
metoder är svåra att använda vid studier där inte endast en plats eller situation är
av intresse, utan snarare tvärtom, alla platser och situationer där personen befinner
sig är intressanta. Därför valde vi att utveckla en ny metod som försöker tillvarata
2

De främsta inspirationskällorna har varit:
Local Use and Sharing of Mobile Phones (2001)
y do tengres luv 2 txt msg? (2001)
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några av de tankar som följer de etnografiska fältmetoderna, men som kan
tillämpas i denna öppna studiesituation. Det måste erkännas att vi inte alltid varit
medvetna om att vi hämtat idéer från den etnografiska traditionen, eftersom det vi
lärt oss under utbildningen har blivit naturligt för oss och vi använder vår
kunskap, ofta utan att reflektera över det. Men för att klargöra hur dessa metoder
påverkat framtagningen av vår metod kommer vi nedan att kortfattat introducera
den etnografiska synen på var och en av dem.
Intervjuer är, framförallt till en början, ofta väldigt öppna och medvetet
ostrukturerade för att ge stort utrymme till de som studeras att styra vad som skall
behandlas (Blomberg et al. 1993:133-137). I ett senare skede finns det möjlighet
att ställa mer strukturerade och riktade frågor när en förståelse för situationen
skapats (ibid.). Att få fram korrekt information vid intervjuer kan vara svårt
eftersom det många gånger skiljer mellan vad människor säger att de gör och vad
de faktiskt gör (Blomberg et al. 1993:130-132). Det kan bero på att
studiepersonen tror att den som utför studien vill ha ett visst svar och därmed
anpassar svaren efter det, medvetet eller omedvetet (ibid.). Det kan även bero på
kulturella förväntningar eller att viss kunskap är svår att föra fram eftersom den är
en sådan naturlig del av det vardagliga livet att det är svårt att redogöra för den
(ibid.). Intervjuer och informella diskussioner kombineras därför ofta med
observationer (Blomberg et al. 1993:133-137). Observationer kan ta sig uttryck på
olika sätt. De två motpolerna är att antingen deltar den som utför studien i
aktiviteterna,

eller

försöker

denna

vara

så

osynlig

som

möjligt

för

studiepersonerna för att påverka situationen och aktiviteterna så lite som möjligt
(Blomberg 1993:130-131; Preece et al. 2002:213). Oftast kombineras dessa båda
tillvägagångssätt och den som utför studien pendlar mellan att aktivt delta och att
hålla sig i bakgrunden (ibid.). För att minnas vad som observeras skrivs ofta
någon form av anteckningar. Anteckningarna kan skrivas direkt vid observationen
eller efteråt beroende på vad som är lämpligt i situationen (Blomberg 1993:132133).
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Att använda videokamera vid studier gör att det går att fånga en mer heltäckande
bild än om exempelvis endast anteckningar används vid observationer och
intervjuer. Videokameran kan fånga mer av vad som pågår, såsom rörelser och
interaktionen mellan människor, än vad endast observationer eller anteckningar
gör (Jordan och Henderson 1995:12-17). Den ger också möjlighet att återgå till
materialet och se samma sekvenser vid ett flertal tillfällen utifrån olika perspektiv
(ibid.).
Så här långt har vi beskrivit bakgrunden till Kamerametoden och de etnografiska
metoder som påverkat oss i framtagningen av denna metod. Det kommande
avsnittet kommer att redogöra för hur studien genomförts och de delar som ingått
i denna, samt reflektioner kring de val vi gjort. Dessutom kommer vi att berätta
om hur vi valt att arbeta tillsammans, vid utvecklingen av Kamerametoden.
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3 STUDIEN
- VÄGEN TILL KAMERAMETODEN
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3.1 Vägen till Kamerametoden
Vägen till Kamerametoden har varit en process som pågått under större delen av
projektet. Upptakten har sitt ursprung i ett intresse av att försöka nå människors
vardag, då det är deras liv som är nyckeln till vilka tjänster och artefakter de
kommer att ha användning för och som stödjer deras livsstil. Detta, istället för att
ta fram artefakter och tjänster som stödjer hypotetiska eller möjliga framtida
aktiviteter i människors liv (Carroll et al. 2002:4). Det vill säga, vi har valt att utgå
från de verkliga användarna istället för att exempelvis utgå från vad vi själva
anser vara troliga framtida aktiviteter. Men hur kan vi nå kunskap om mobila
människors vardag? Den metod vi utvecklat syftar till att personen som studeras,
det vill säga studiepersonen, själv tar foton i sin vardag med hjälp av en
digitalkamera. Dessa foton används sedan på seminarier där personen får berätta
för oss om vad som hände vid tidpunkten då fotot togs. Tanken är att fotot hjälper
personen att komma ihåg saker som annars är lätta att glömma eller bortse från
om man inte har en bild att utgå från. I kombination med studien har vi även
genomfört observationer för att vidare undersöka det som framkommit i studien.
Vi har utvecklat Kamerametoden genom att studera vardagen hos fem ungdomar i
gymnasieålder. Var och en av de ungdomar som deltagit har under en till tre dagar
varje vecka tagit foton vid minst nio i förväg bestämda tidpunkter, spridda över
dagen. Syftet med de fasta tidpunkterna var att ungdomarna skulle slippa att
avgöra vilka händelser och aktiviteter som är intressanta att fotografera, utan
istället fotografera det de för tillfället håller på med. Fotografierna har vi
regelbundet fört över från digitalkameran till en bärbar dator för att kunna bekanta
oss med materialet och förbereda oss inför det seminarium vi hållit varje vecka.
Vi ville dessutom, i samband med överföringen, få möjlighet att föra informella
samtal med var och en av studiepersonerna. Under de sammanlagt sex
seminarierna har vi diskuterat de foton som tagits under veckan som gått.

3.2 Fotografier
Anledningen till att vi använde en digitalkamera och foton från studiepersonernas
vardag var dels egna erfarenheter av att ett foto gör det lättare att minnas detaljer
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och händelser runtomkring det som visas på fotot, och dels att det är lättare att
minnas med hjälp av touchstones (Holtzblatt och Jones 1993:184). Det vill säga
artefakter som finns i personens närhet och därmed hjälper personen att minnas
händelser och situationer kopplade till artefakten.
”Ser man bilderna så sitter man och tänker efter vad det var
jag gjorde där. Så bara, jaha va det det jag gjorde, så
kommer man ihåg det.” [SP13]
(Seminarium tre, 2002-03-05)
Att fotografera med en digitalkamera har fördelar gentemot att exempelvis skriva
ned en händelse, använda vanlig kamera, engångskamera eller digital
videokamera. Samtliga har i något stadie av projektet funnits i våra tankar, innan
vi slutligen valde att använda digitalkamera. Det finns flera anledningar till detta
val. Att skriva en text till en annan person för att beskriva vad som händer i olika
situationer leder lätt till att det sker en blockering, eftersom uppfattningen är att
någon annans krav skall uppfyllas (Hammarén 1995:41). Istället tror vi det är
lättare att ta ett foto som på något sätt representerar vad man gör för tillfället eller
som på något annat sätt sätter igång tankarna när fotot återses. En digitalkamera
kräver inga långa (och dyra) framkallningar, i jämförelse med en vanlig kamera
eller engångskamera, utan kan snabbt föras över till en dator så att nästa person
kan börja ta kort samma dag. Framkallningstiden gör också att det tar längre tid
mellan att den första personen har kameran till seminarietillfället, vilket ökar
risken för att studiepersonen glömmer detaljer kring fototillfället. Vi tror att en
digitalkamera, i jämförelse med en digital videokamera, är mindre skrämmande
både för de som kan hamna i kamerans fokus, men även för studiepersonen själv.
En digitalkamera är ofta också av mindre format, vilket gör den lättare att ta med
på olika platser och i olika situationer än en digital videokamera.

3

SP står för studieperson
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3.3 Studiepersoner
För att få tag på gymnasieungdomar, som kunde vara intresserade av att delta i vår
studie, tog vi kontakt med några lärare på Ronnebys gymnasieskola,
KnutHahnsskolan. Vi presenterade kortfattat vår idé och frågade om de hade
någon klass med elever som eventuellt kunde vara intresserade av att delta i
studien. Lärarna såg möjligheter med att låta eleverna vara med och erbjöd att de
kunde medverka på skoltid. Helst ville de att en hel klass skulle delta i studien
men då detta var svårt att genomföra, med tanke på mängden material det hade
genererat för vidare analys, hade vi bestämt att endast erbjuda fem elever att
medverka. När vi träffade klassen och presenterade idén var det genast fyra
personer som anmälde sitt intresse och därefter ytterligare en. De fem som
anmälde sig och som ingick i studien är två kvinnliga och tre manliga studenter.
Vi förklarade för dem att vårt arbete gick ut på att utveckla en metod för att
studera mobila användare. Vi valde att inte berätta att studien skulle mynna ut i en
idé till en funktion till mobilt användande som kan fungera som ett stöd i deras
vardag, detta för att försöka hålla fokuset brett under studien.
Då endast fem personer deltagit i studien, är vi medvetna om att det inte går att
dra några generella slutsatser kring ungdomars liv och vardag. Vi kan inte heller
dra några slutsatser kring skillnader mellan kön, ålder och så vidare. Det vi istället
är intresserade av är att fånga hur just dessa ungdomars vardag ser ut och vad som
kan stödja just det liv de lever. En fördel med att endast använda fem personer är
att det, enligt oss, då är lättare att skapa en kontakt med studiepersonerna. Detta
kan göra dem villigare att dela med sig av sitt liv, men även att de mer aktivt
deltar på seminarierna, vilket gör att vi får större inblick i just deras vardag. Är för
många personer närvarande samtidigt finns det risk för att någon eller några
försvinner i mängden och inte får möjlighet att föra fram sin åsikt (Wibeck
2000:51).

3.4 Seminarier
Vi har haft sammanlagt sex seminarietillfällen med våra studiepersoner.
Seminarierna har varit 90 minuter långa och hållits varje vecka på
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KnutHahnsskolan, förutom första och sista gången då vi var på Blekinge Tekniska
Högskola (BTH). Varje seminarium har utformats på olika sätt. De två första
gångerna var datorn den artefakt som användes mest. Därefter har artefakter som
papper, pennor, post-it-lappar och utskrivna foton varit de främsta hjälpmedlen för
att åskådliggöra studiepersonernas vardag. Att vi valde att diskutera fotografierna
i seminarieform, beror på att vi anser att det finns mycket att vinna på att låta en
grupp av människor diskutera. Genom en diskussion kan gruppmedlemmar hjälpa
varandra och föra resonemanget vidare (Säljö 2000:107-114). De kan alltså med
hjälp av varandra komma fram till mer än om vi hade pratat med var och en
enskilt.
3.4.1 Första seminariet
Första seminariet höll vi på BTH, eftersom det var sportlovsvecka och
KnutHahnsskolan då var stängd. Innan seminariet hade vi tittat igenom alla foton
och valt ett foto från varje studieperson som vi ville diskutera, samt två foton från
den person som haft kameran över helgen och därmed tagit kort under längre tid.
Utifrån fotografierna hade vi formulerat frågor som stöd för att hålla diskussionen
vid liv. Valet av foton grundade sig framförallt på vår nyfikenhet. Vi började
seminariet med att var och en berättade om den dag de haft kameran. Till hjälp för
att minnas hade de sina foton på datorn som vi visade, för hela gruppen samtidigt,
allteftersom de pratade om dem. Därefter berättade vi vilket foto vi valt och bad
dem berätta mer om vad de gjort vid tillfället då detta foto togs. Det sista
momentet under detta seminarie var att varje studieperson själv valde ett foto
bland de fotografier hon tagit under sin dag. Vi ville på detta sätt se vad
studiepersonerna själva ansåg vara intressant att berätta om. Vid detta moment
verkade de flesta känna att de redan berättat allt, vilket gjorde att diskussionerna
avstannade relativt snabbt och vi valde därför att avsluta seminariet.
Vi anser att formen för seminariet fungerade bra som ett första steg att lära känna
dessa ungdomar och deras vardag. Studiepersonerna var villiga att dela med sig av
sina liv och kommenterade varandras bilder genom att fylla i med egna
erfarenheter från liknande situationer eller aktiviteter. Det som fungerade mindre
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bra var momentet då de berättade om sin dag. Det visade sig mest leda till att de
berättade precis vad som syntes på fotot och inte mycket mer.
3.4.2 Andra seminariet
Andra seminariet höll vi i ett grupprum på KnutHahnsskolan. Vi hade till denna
gång valt att förändra upplägget något, utifrån vad som fungerade bra och mindre
bra vid första seminariet. Istället för att låta var och en berätta om sin dag utifrån
foton som alla ser, valde vi att var och en skulle ha datorn framför sig och berätta
så detaljerat som möjligt för oss andra om sin dag så att vi förstod utan att behöva
se fotografierna. Detta fungerade bra och gjorde att studiepersonerna berättade
utförligare om vad de gjort. Ytterligare en skillnad från första seminariet var att vi
började med att de fick välja var sin bild att berätta mer om, vilket gjorde att
studiepersonerna var mer aktiva vid detta moment än vid första seminariet. Efter
att var och en berättat om ett av sina foton, talade vi om vilka foton vi valt i
förväg och som vi ville få ytterligare information om.
3.4.3 Tredje seminariet
Till tredje seminariet ändrade vi vårt tillvägagångssätt då vi valde att inte låta
datorn vara i fokus. Det finns flera anledningar till denna förändring. Dels ville vi
under studien prova olika sätt att nå deras vardag på, så att de inte tyckte att det
var enformigt att delta på seminarierna, och dels gav detta dem möjlighet att vara
mer aktiva och själva styra seminariet. Vi hade skrivit ut veckans foton och hade
med oss post-it-lappar, färgpennor, tejp, sax och ett stort pappersark. Med hjälp av
dessa artefakter bad vi dem att, på papperet, åskådliggöra hur deras vecka sett ut.
De fick använda varandras bilder, dra pilar, rita, skriva med mera för att vi skulle
få förståelse för hur deras vecka varit. Arbetssättet medförde att studiepersonerna
fick en överblick över de tagna fotografierna, samt möjlighet att fysiskt organisera
dem för att åskådliggöra sin vecka.
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Vi valde att lämna rummet och låta dem arbeta själva under 30 minuter och
därefter samtalade vi med dem om vad
de gjort under veckan utifrån den
plansch de skapat. På planschen hade de
klistrat upp ett antal olika bilder som
representerade var och ens vecka. De
använde varsin färg på pennorna för att
dra streck mellan varandras bilder till
sådant som även de gjort under sin vecka. De använde även sin färg till att skriva
vid vissa av bilderna och förklara vad de gjorde när fotot togs.
3.4.4 Fjärde seminariet
Efter tredje seminariet insåg vi att tidsramen varit för stor. Under en vecka händer
det mycket och det är därför svårt att med några få bilder representera flera dagar.
Vi valde därför till det fjärde seminariet att låta studiepersonerna, med samma
artefakter som vid tredje seminariet, åskådliggöra en snävare tidsram. Uppgiften
vid detta seminarium var att visa vad de gjort under fem timmar, mellan klockan
14 och 19 den dag de haft kameran, vilket visade sig ge utförligare information.
På baksidan av fotografierna hade vi skrivit vilken tidpunkt de var tagna för att
studiepersonerna skulle kunna utgå från dessa vid åskådliggörandet av sin
eftermiddag. Den information vi fick var mer detaljerad än den vi fått tidigare och
de kom efterhand på saker som de från början inte tänkt på. Till detta seminarium
hade vi också möjlighet att skriva ut alla foton studiepersonerna tagit under
studien, vilket gav ett dem ett större urval av foton att använda.
Vi valde vid detta tillfälle att inte lämna rummet, utan satt istället med och ställde
frågor kring sådant som togs upp. Anledningen till detta var att vi vid förra
tillfället gått miste om mycket information då vi inte hade möjlighet att ställa
följdfrågor till sådant som uppkom. Efter en stund gav vi dem fyra frågor (När?,
Var?, Hur? och Varför?) att fundera kring och försöka svara på utifrån bilderna.
Syftet med frågorna var att de skulle minnas information och detaljer som de
tidigare inte tänkt på eftersom de är så självklara för dem. Då dessa detaljer är så
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självklara för studiepersonerna tyckte de att det var svårt att svara på frågorna.
Men även om det var svårt att svara på frågorna, uppfyllde de ändå sitt syfte
eftersom de ledde till att det kom fram ytterligare information som ökade vår
förståelse för vad som hänt under deras eftermiddag.
Planschen som skapades under detta seminarium var annorlunda jämfört med den
plansch som skapades vid föregående
seminarium. Här valde alla, förutom en
person, att inte dra streck till någon annans
foton. En anledning kan vara att uppgiften
denna gång var mer specifik och att det är
lättare att hitta kopplingar till andras foton
när det är en hel vecka som skall åskådliggöras, vilket var uppgiften vid förra
seminariet.
3.4.5 Femte seminariet
Det femte seminariet var inspirerat av Future Workshops. Tanken med Future
Workshops är att uppmärksamma olika problem, att visionera om framtiden samt
diskutera hur dessa visioner kan realiseras (Bødker et al. 1993:164-165). En
Future Workshop är uppdelad i tre faser: en kritikfas, en fantasifas och en
implementeringsfas (ibid.), varav vi använde oss av kritikfasen och fantasifasen
under detta seminarium. Då det inte finns någon anledning att använda delar som
inte är relevanta i ett visst sammanhang (Hoberg 1998:44; Löwgren och
Stolterman 1998:173) valde vi att inte använda oss av implementationsfasen då en
implementation inte är aktuell i denna studie. Vi började med kritikfasen, där vi
ville att studiepersonerna skulle tala om vilka problem de har i sin vardag. Vi
skrev ned kritiken som framkom på post-it-lappar och satte dem på ett stort
pappersark. Vi hade valt tre ämnen som vi efterhand introducerade för
studiepersonerna. Ämnena var ”Umgänge och kommunikation med andra
människor”, ”Transportmedel” samt ”Mat”. Valet av ämnen grundade sig dels på
intresse från vår sida och dels på att dessa ämnen fotograferats flitigt under
studien och därför också diskuterats mycket under tidigare seminarier.

Jenny Brink & Jennie Grudd

19 (53)

Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

Inför detta seminarium hade vi kategoriserat alla foton på ett stort pappersark för
att skapa oss en överblick över vilka situationer och händelser som visas på
fotografierna. Vi kategoriserade genom att dela upp fotografierna i olika
kategorier som vi kunde identifiera såsom ”kompisar”, ”mat”, ”fritidsaktiviteter”
och ”hemma”. Allteftersom delade vi även upp vissa kategorier i subkategorier.
När fotografierna sedan var placerade i någon kategori, drog vi streck mellan dem
för att åskådliggöra sambanden. Kategorisering som metod kan vara till stor hjälp
vid analys av material för att ordna tankarna (Ely 1993:159) vilket vi upplevde vid
vår kategorisering. Den hjälpte oss också att välja ämnen att diskutera vid
seminariet.
Det var svårt att få igång en bra diskussion vid detta seminarium. Mycket utgick
från att vi ställde frågor och de svarade. När de svarat var det ingen som direkt
hade åsikter om det som sagts eller hade något att fylla i. Efter 45 minuter, när vi
diskuterat de ämnen vi planerat, bröt vi och tog fem minuters paus så att vi kunde
se vilken information som var nedskriven på post-it-lapparna och som vi kunde
utgå från vid nästa moment, fantasifasen. Denna fas gick ut på att de fantiserade
fritt kring hur de problem de identifierat i sin vardag skulle kunna lösas.
Fantasifasen fungerade bättre än kritikfasen. Anledningen kan vara att det är
lättare att fantisera kring ett konkret problem, men även att vårt beteende
förändrades då vi uppmanade dem att själva mer aktivt skriva ner de tankar de
lyfte fram.
3.4.6 Sjätte seminariet
Det sjätte och sista seminariet i studien hölls, liksom det första, på BTH eftersom
studiepersonerna hade skollov. Seminariet var annorlunda upplagt än samtliga
tidigare. Vi använde inga artefakter såsom dator, planscher, färgpennor eller
foton, utan satt endast och diskuterade. Diskussionen kretsade kring en idé till en
funktion (se avsnitt 4.2.2 för ytterligare information) som vi, utifrån studien,
kommit fram till kunde vara intressant för flera av studiepersonerna. Vid
diskussionen gav studiepersonerna förslag på hur funktionen skulle fungera. Vi
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avslutade seminariet med att genomföra en utvärdering, där vi fick feedback och
därigenom studiepersonernas syn på den genomförda studien.

3.5 Utformning av seminarierna
Seminarierna är en av de viktigaste delarna i Kamerametoden. Det är under
seminarierna studiepersonernas fotografier får betydelse för oss som utför studien,
genom de berättelser vi då tar del av. Att seminarierna utformats och fortlöpt som
de gjort beror på en rad omständigheter. Många aspekter bidrar till hur
diskussioner fortlöper och hur aktiva studiepersonerna är. Det är omöjligt att
reflektera kring alla dessa, men några viktiga aspekter har vi valt att lyfta fram
här.
3.5.1 Vikten av variation
Efter varje seminarium skrev vi båda enskilt ned vad vi uppfattat under tillfället,
vilka tankar och åsikter som förts fram av studiepersonerna samt hur formen för
seminariet fungerat. Reflektionerna diskuterade vi därefter gemensamt och
påbörjade arbetet med att lägga upp nästa seminarietillfälle utifrån vad som
fungerade bra och mindre bra på seminariet som varit. Att variera upplägget på
seminarierna har fungerat bra och uppskattades av studiepersonerna.
”Roliga seminarier (varierande, klippa, klistra, rita)”
(Utvärderingen vid seminarium sex, 2002-03-26)
Genom att variera seminarierna visste studiepersonerna inte alltid vad som skulle
hända. Att de inte bara behövde prata, utan faktiskt fick delta aktivt på flera av
seminarierna, upplevdes som positivt av studiepersonerna.
3.5.2 Datorn kontra papper, pennor och post-it-lappar
De olika tillvägagångssätten med dator respektive papper, pennor, post-it-lappar
med mera har fungerat bra vid de olika seminarierna. Att vi började med att
använda datorn vid de två första seminarietillfällena var bra, eftersom vi behövde
lära känna varandra och det var antagligen tryggt för studiepersonerna att vi mer
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aktivt höll i seminarierna. Vid de resterande seminarierna, när andra artefakter
varit viktigare och vi kände varandra bättre var studiepersonerna mer aktiva i
arbetet med att återskapa sin vardag för oss. Vid användande av papper, pennor,
post-it-lappar med mera var övervägande delen av studiepersonerna mer aktiva än
då datorn var i fokus. Det blev mer småprat mellan dem och de hjälpte varandra
direkt och indirekt att komma ihåg saker, som i exemplet nedan.
0.20.064
- Vem var ute och gick där? [SP1]
(SP1 pekar på en av SP2:s foton på planschen)
- Det är jag.
- Det har ju jag också varit. [SP1]
0.20.09
...
(SP1 drar ett streck från sina foton till fotot hon pekade på tidigare)
0.21.03
(Seminarium tre, 2002-03-05)
3.5.3 Miljöns påverkan
Vid vissa av seminarierna var det svårt att få en dialog mellan studiepersonerna.
De väntade ofta på att de skulle få frågor som de sedan kunde svara på. En
anledning till detta kan vara att vi befunnit oss i skolmiljö vid alla seminarierna. I
skolan finns ofta en lärare som ställer frågor vilka eleven förväntas svara på. Om
vi befunnit oss i en mer avslappnad miljö, såsom på ett café, är det möjligt att vi
kunnat skapa en friare diskussion som inte var lika styrd av frågor och svar. Något
som ytterligare påverkat att diskussionen inte alltid fortlöpt naturligt kan vara att
seminarierna genomförts på skoltid vilket troligtvis också ökat känslan av lärareelevsituation.

4

Loggarna i denna rapport är hämtade ur videofilmer från seminarierna. De tidpunkter som anges
vid loggarna, visar var på videobandet utdraget är hämtat.
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3.5.4 Videofilmning av seminarietillfällena
Vi har valt att videofilma seminarierna vi haft tillsammans med studiepersonerna.
Tanken bakom detta är att vi dels vill ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på
vad som sades och dels för möjligheten att analysera utvalda delar av materialet.
Att gå tillbaka för att se och lyssna på vad som sägs vid flera olika tillfällen gör att
information framkommer som annars är lätt att bortsett från (Blomberg et al.
2002:15-16). Vid användande av endast anteckningar saknas möjligheten att, vid
analysen, gå tillbaka om det är något som inte antecknats och informationen går
därmed förlorad (Weilenmann och Larsson 2001:99-115).
Videokameran har stått väl synlig för alla deltagare och de har, vid alla
seminarier, varit medvetna om att vi videofilmat. Vi har däremot inte använt den
aktivt på seminarierna, i det hänseendet att vi zoomat eller liknande, utan den har
varit uppställd på ett stativ när studiepersonerna har kommit och vi har satt den på
inspelning när seminariet börjat. Då vi inte ändrat inställningar och därmed inte
lagt något fokus vid videokameran under seminarierna, är vår förhoppning att de
svar som givits inte påverkats i någon betydande grad av videokamerans närvaro.

3.6 Motivation och ansvarskännande
Två viktiga faktorer för att få en studie som denna att fungera är motivation och
ansvarskännande. Då studiepersonerna låtit oss ta del av sin vardag, ville vi ge
något tillbaka, som dessutom ökade deras motivation för projektet. Därför
meddelade vi redan vid rekryteringen att vi vid varje seminarietillfälle skulle
bjuda på något lättare att förtära samt att de skulle få en symbolisk ersättning för
sin medverkan. Som överraskning satte vi även ihop varsin CD-skiva med alla
foton som tagits under studien. Ytterligare en motivation tror vi har varit att
seminarierna varit på skoltid och studiepersonerna har därmed inte behövt
använda sin fritid för att kunna delta. En annan motivation för dem har varit att de
fått använda en digitalkamera som har funktioner som vanliga kameror inte har,
vilket gör det roligare att använda den och därmed också roligare att delta i
studien.
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”Ta kort (Roligt, man ser bilden direkt)”
(Utvärderingen vid seminarium sex, 2002-03-26)
Det gäller inte bara att motivera studiepersonerna utan också att få dem att känna
ansvar för uppgiften. För att få dem att känna detta ansvar skrev vi en
överenskommelse5 mellan oss och var och en av dem. Överenskommelsen rörde
lån och återlämnande av digitalkameran i gott skick samt att de förband sig att
närvara vid seminarietillfällena. Vi tror att våra studiepersoner hade känt stort
ansvar inför uppgiften även utan en överenskommelse. Möjligen har denna
bidragit till att de känt större respekt för uppgiften men också viss rädsla för att
förlora kameran och att de därmed använt den i mindre utsträckning på grund av
kamerans ekonomiska värde. Överenskommelsen kan dock ha bidragit till att vårt
samarbete med studiepersonerna har fungerat bra då vi inte haft problem med vare
sig utrustning eller närvaro. Att vi visat intresse för deras liv, samt engagemang
för att studien och samarbetet skulle fungera, kan ha bidragit till att de accepterat
oss och tagit ansvar för uppgiften (Harper 2000:251-253).

3.8 Observationer
För att undersöka om de företeelser vi hört och sett på seminarierna återfinns hos
andra ungdomar i samma ålder har vi genomfört observationsstudier.
Observationer är en metod som används inom etnografin för att studera och förstå
människors beteende i deras naturliga kontext (Blomberg et al. 1993:124-129). Vi
har valt att observera ungdomar på olika platser och i olika situationer för att
utröna vad de gör idag och hur de gör det. Senare i projektet har vi också studerat
vilka tjänster de använder och vilka de tycker är viktiga, för att därigenom få en
förståelse för vad de är intresserade av i framtiden. De platser vi valt att studera
har varit platser där vi själva befann oss i samma ålder, men desto viktigare, på
platser som ungdomarna genom sina foton samt våra samtal med dem visade, och
där de sade sig tillbringa mycket tid på. Vi har varit på tågstationer, matställen,
torg, skolor med mera. Vi har haft fördelar av att genomföra observationerna
tillsammans eftersom vi kunnat diskutera vad vi sett och hört och därigenom bilda
5

Se bilaga 1
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oss en uppfattning om ett skeende. Genom att vara två ökar möjligheterna att se
fler detaljer (Weilenmann och Larsson 2001:99-115) som sedan kan sammanfogas
till en helhet.
Ett problem vi upplevt med att genomföra observationsstudier på offentliga
platser är att det ofta är svårt att höra vad som sägs, vilket gör att det är lätt att
missuppfatta en situation. Många gånger är det störande ljud runtomkring som gör
att samtalet försvinner i mängden. Det är också svårt att agera ”fly on the wall”
(Blomberg et al. 1993:130-131), trots att vi befinner oss på platser dit vi har
tillträde på samma villkor som ungdomarna, såsom caféer. Detta eftersom det
efter en stund blir uppenbart att vi inte är där för att endast fika utan studerar
något, vilket gör att personerna vi studerar kan förändra sitt beteende. Det har
också varit svårt att veta vad vi ska studera när vi genomför våra observationer
eftersom vårt fokus har varit väldigt öppet och brett. Det vi velat studera har varit
vad ungdomar gör i sin vardag. Om vi valt att exempelvis studera på vilket sätt de
använder mobiltelefonen eller vilka transportmedel de använder hade det varit
enklare att fokusera på olika situationer. Risken hade dock ökat att vi missat
intressant information som hade varit av betydelse vid framtagningen av en idé till
en funktion.

3.9 Vårt samarbete i projektet
Under studien har vårt arbete fungerat bra då vi har egenskaper som gör att vi i
många situationer kompletterar varandra. Detta genom att vi har olika sätt att ta
itu med frågeställningar, vilket skapar en kreativitet mellan oss. Men samtidigt
som vi är olika som personer tänker vi väldigt lika, vilket gör att vi har lätt för att
kommunicera med varandra och utveckla varandras tankegångar. Genom att
kommunicera upprätthålls en gemensam förståelse (Säljö 2000:111-114) vilket
fört vårt arbete framåt. Ännu ett sätt att föra våra tankegångar vidare är, för oss,
att skriva. När vi reflekterar över våra tankar och formulerar dem i text upptäcker
vi brister i vårt resonemang (Hammarén 1995:26; Hoberg 1998:54) som vi
tidigare förbisett. Dessa upptäckter leder till att vi tvingas gå till botten med
problemet och därmed arbeta fram nya sätt att se på saken. Vi har efter varje
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handledningsmöte och efter möten med våra studiepersoner reflekterat genom
skrift och genom diskussioner. Under dessa tillfällen har många tankar och idéer
uppkommit som vi antecknat och sedan vidareutvecklat i form av skriftliga
reflektioner och fortsatta diskussioner. Dessa har därefter legat till grund för
denna rapport, vilken vi arbetat med kontinuerligt sedan projektets början.
Rapportskrivandet har lett till att vi ytterligare reflekterat över våra tankar och
över beslut som fattats under designprocessen, vilket har gett oss möjlighet att nå
en djupare nivå i vårt arbete samtidigt som det har hjälpt oss att se saker ur en
annan vinkel.
Vi har nu beskrivit hur studien genomförts, hur valet av studiepersoner gjorts samt
hur seminarierna lagts upp och förändrats under projektet. Vi har bland annat
diskuterat miljöns påverkan och betydelsen av varierade seminarier. Vi har också
presenterat varför vi valde att använda fotografier tagna med digitalkamera för att
nå information om studiepersonernas vardag samt vikten av motivation och
ansvarskännande. Även de studier vi genomfört med hjälp av observationer samt
hur vårt arbete tillsammans fungerat, har vi här redogjort för. I nästa avsnitt
kommer vi att redogöra för de aspekter vi anser är viktiga att ta i beaktande vid
användande av Kamerametoden samt de svårigheter vi identifierat under
utvecklingen av metoden. Vi kommer dessutom ge möjlighet att stifta närmare
bekantskap med studiepersonerna, genom en inblick i några av de berättelser som
framkommit under studien. Vi presenterar också vår idé till den funktion som kan
fungera som ett stöd i flera av studiepersonernas vardag.
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4 RESULTAT AV
STUDIEN
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4.1 Resultat - Kamerametoden
Vid användning av Kamerametoden finns flera viktiga aspekter att utgå från. Att
identifiera problemområdet och därmed målgruppen är första steget vid
användandet av metoden. Det är vid identifieringen av problemområdet det är
möjligt att avgöra när och hur studiepersonerna skall ta foton eftersom det är då
fokuset är bestämt. Är det en studie som fokuserar på särskilda situationer och
händelser, som exempelvis olika typer av kommunikation, är det viktigt att vara
tydlig gentemot studiepersonerna angående vad som ingår i det område som
studeras. Om fokuset är brett, som i studien vi genomfört, är fastslagna tidpunkter
ett sätt att få ett brett underlag.
Först när problemet och målgruppen identifierats, bör steget tas till att rekrytera
studiepersoner. Det första steget i rekryteringen är att undersöka var det kan
finnas möjlighet att hitta personer som är villiga att delta i studien, om det finns
någon naturlig samlingsplats för den tänkta målgruppen, såsom en skola eller
pensionärsförening. Nästa steg är att bestämma antalet studiepersoner. I vår studie
valde vi att rekrytera fem personer, men detta kan varieras och beror bland annat
på tillgången på personer som kan vara villiga att delta, men också på
målgruppen. Vi anser att fyra till sex studiepersoner är ett lagom antal i en studie
som den vi genomfört. Detta för att inte gå miste om gruppens betydelse vid en
diskussion, vilket kan ske vid ett färre antal studiepersoner. Men även för att
undvika att subgrupper bildas vid ett större antal (Wibeck 2000:50-51) och att alla
därmed inte får utrymme att tala.
Genom att låta studiepersonerna själva ta foton i sin vardag och sedan berätta om
dem under seminarierna, finns möjlighet att få bra inblick i personernas liv. Foton
tas både på publika och privata platser och därmed fångas situationer som är svåra
att komma åt med metoder som kräver att den som utför studien deltar.
Fotografierna i sig är inte tillräckliga för att få förståelse för studiepersonernas liv,
och det är därför viktigt att anordna seminarier i anslutning till att fotografierna
tas. När studiepersonerna återser fotografierna vid seminariet finns möjlighet att
de i större utsträckning kommer ihåg vad som hände i situationen då fotot togs.
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Genom seminarierna är det också möjligt för den som utför studien att koppla
foton till händelser och situationer som framkommer av studiepersonerna. Det är
alltså berättelserna på seminarierna som skapar möjlighet att ta del av det kontext
studiepersonerna befinner sig i när fotot tas. Utan seminarierna består
fotografierna

endast

av

avbildningar

som

avslöjar

väldigt

lite

om

studiepersonernas vardag. Det är först vid seminarierna det skapas en innebörd av
vad fotot representerar och händelser och situationer åskådliggörs.
Hur skall utformningen av seminarierna ske? Vad kan bidra till att just dessa
personer är villiga att dela med sig av sina liv? Det är viktigt att tänka på vilken
miljö seminarierna skall hållas i och om de skall genomföras på fritiden eller
under arbetstid. Det är också av stor vikt att variera seminarierna. Dels för att alla
människor uttrycker sig på olika sätt och därmed passar olika tillvägagångssätt
studiepersonerna olika bra, och dels kan det vara motiverande för dem att inte
alltid veta vad som skall hända på nästa seminarium. Biobiljetter eller en liten
summa pengar kan vara lämpligt som ersättning (Wibeck 2000:71), men även
någon form av lättare förtäring kan tjäna som motivation. Vilket sätt man väljer
att motivera studiepersonerna på, bör vara beroende på målgruppen. Genom att ha
motiverade och engagerade studiepersoner är det lättare att nå information som
annars inte belysts.
Sammanfattningsvis är Kamerametodens viktigaste beståndsdel de berättelser
kring fotografierna som framkommer av studiepersonerna under seminarierna.
Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är problemområdet, val och rekrytering av
studiepersoner samt utformning av seminarier och dess betydelse för att motivera
studiepersonerna. Hur de olika beståndsdelarna tillämpas måste anpassas efter
varje specifik situation beroende på vad som skall studeras och vilka som deltar i
studien. Men genom att använda Kamerametoden i lämpliga situationer samt
anpassa den efter studiens syfte och studiepersonerna finns möjlighet att inhämta
en ansenlig mängd material som kan leda till en design.
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4.1.1 Svårigheter vi identifierat vid utvecklingen av Kamerametoden
Även om vi ser övervägande fördelar med den metod vi utvecklat har vi även
identifierat vissa svårigheter med att använda metoden. En av dessa är kameran i
sig. Det är inte i alla situationer det känns naturligt att använda kameran.
”Likadant när jag skulle ta (kort) på tåget mitt på perrongen där.
Tog upp kameran och börja fota och alla bara (tittade)” [SP1]
(Seminarium tre, 2002-03-05 )
Det kan också finnas viss rädsla för att den ska bli borttappad eller stulen eftersom
det är dyrbar utrustning och risken finns att studiepersonen väljer att inte ta med
den. En annan svårighet kan vara för studiepersonen att berätta om sitt eget liv då
allt som händer känns självklart. För en utomstående som genomför observationer
kan det vara lättare att se dessa händelser än för studiepersonen själv, eftersom en
utomstående har distans till situationen. Med Kamerametoden passerar
informationen dessutom många steg innan den slutligen analyseras. Det vill säga,
studiepersonen gör sig en bild av situationen som hon förmedlar till den som utför
studien som i sin tur analyserar, och sedan förmedlar informationen i exempelvis
en text. Ett sätt att undvika denna problematik är att studera mobila användare
med

hjälp

av

observationsstudier

och

videofilmning

och

därmed

få

förstahandsinformation. Men detta leder till andra svårigheter som etiska
frågeställningar (Weilenmann och Larsson 2001:99-115), ekonomiska och
praktiska problem då man exempelvis vill genomföra studier i hemmiljö och på
andra privata platser. Det kan också leda till att studiepersonernas beteende
förändras (Grinter och Eldridge 2001:223). Vi har istället, som tidigare nämnts,
valt att komplettera informationen vi fått genom Kamerametoden, med
observationsstudier på allmänna platser.

4.2 Resultat – inhämtat material
Studien vi genomfört, har genererat en ansenlig mängd material i form av
framförallt berättelser kring de fotografier som tagits under studien. Berättelserna
har vi, tillsammans med observationsstudierna, använt som utgångspunkt vid
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framtagningen av en idé till en funktion som flera av studiepersonerna skulle ha
nytta av i sin vardag.
4.2.1 Berättelser från studien
Genom de fotografier studiepersonerna tagit, och genom de berättelser som
framkommit i samband med fotografierna, har vi tagit del av våra studiepersoners
liv. Många intressanta och spännande företeelser har belysts och några av dessa
kommer vi i följande stycke att ge inblick i. Vi har valt att ta exempel från några
fritidsintressen som framkommit, mobiltelefonens roll vid kommunikation och
umgänge samt olika spel de spelar tillsammans med familj och vänner. Loggarna
som finns i texten är till för att visa exempel på dialoger som förts under
seminarierna.
4.2.1.1 Fritidsintressen
Under studien har vi sett att fritidsintressena skiljer sig åt mellan
studiepersonerna. Några är sportintresserade och utövar själva någon sport, såsom
bordtennis, ju-jutsu och styrketräning. Ett annat vanligt förekommande intresse är
musik, både att lyssna på musik, men även spela musikinstrument. En av
studiepersonerna spelar trummor i ett band tillsammans med några kompisar. De
har en spellokal på musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby, där han vistas mycket
på sin fritid.
”Det är en kille där uppe (på Tallet)
som har typ en liten studio, med ett
mixerbord och så dator och grejer, så
får vi spela in där om vi vill för nån
hundralapp eller nåt.” [SP3]
(Seminarium ett, 2002-02-19)

Att umgås med kompisar på fritiden är något alla studiepersonerna gör, vilket har
återspeglats i de foton som tagits under studien. Det kan vara som i exemplet ovan
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att man spelar ihop ett band eller utövar någon sport tillsammans med kompisar.
Det finns också de som tycker om att vandra, framförallt i skogen, för att leta efter
nya platser.
0.24.28
- Vi såg en häftig grej igår när vi gick hem. [SP4]
- Ni ska inte experimentera nu igen va?
[SP5]
- Nej. [SP4]
- Vad var det för en häftig grej, får man
fråga det. [J16]
0.24.34
- Det var en jättehäftig bäck, nej, men...
[SP4]
- Hur såg den ut då? [J2]
- Så (SP4 håller upp fotot), och så leder den bort mot ett ställe, alltså jag har aldrig
vatt där, jag har vatt överallt men jag har inte vatt just där när jag var liten.
[SP4]
0.24.42
(Seminarium fyra, 2002-03-12)
Förutom foton och berättelser från vandringar, repetitioner tillsammans med ett
band eller utövning av olika sporter, har vi också fått ta del av andra
fritidsaktiviteter såsom när studiepersonerna varit och fikat tillsammans med
kompisar, varit hemma hos kompisar, på fester med mera.
4.2.1.2 Mobiltelefonens roll vid kommunikation och umgänge
Genom att mobiltelefonen blivit allt vanligare har nya sätt att umgås utvecklats.
En bild vi fått ta del av under ett seminarium visar två personer som sitter vid ett
bord på ett café. Båda personerna är sysselsatta med sina mobiltelefoner och
studiepersonen får sitta i sin ensamhet som hon uttryckte det. Vi får veta av
6

J1 och J2 står för oss som genomfört projektet
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studiepersonen som tagit bilden, att de nyss anlänt till caféet. Personerna på bilden
försöker inte nå de andra i kompisgänget som ska komma dit, utan sina
pojkvänner som befinner sig utomlands.
”Emma, hon som sitter och pratar i
telefon, Holtne, hon ringer till sin
pojkvän i Schweiz, tror jag, och Emma
skickade meddelanden till sin pojkvän i
Norge.” [SP5]
(Seminarium två, 2002-02-27)

Det är till mobiltelefonen flera av studiepersonerna ringer eller skickar SMS
(Short Message Service) i första hand för att få tag på kompisar, istället för att
ringa till hemtelefonen. Genom att telefonen blivit en personlig tillhörighet som
bärs av personen själv och inte, som tidigare, en artefakt tillhörande ett helt
hushåll, ges möjlighet att direkt få kontakt med den man söker. Detta istället för
att exempelvis föräldrarna till den som sökes, hänvisar till ett telefonnummer där
personen eventuellt kan nås. Telefonen används dock inte bara till att prata i eller
skicka SMS från, som framkommer i ett samtal från sjätte seminariet.
1.36.11
- Vad är det viktigaste då, på en telefon? [J2]
- Att kunna ringa. [SP3]
- Och kunna messa (skicka SMS) [SP1]
1.36.17
- Meddelanden och telefonboken. [SP5]
- Ja. [SP1]
- Det är det enda jag använder. Ja, alarm också. [SP1]
- Alltså om man ställer in väckarklockan, ja. [SP5]
1.36.23
- Ja. [SP1]
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- Klockan också. [SP5]
- Vanlig klocka då, kollar ni på den? [J1]
- Ja. [SP5] [SP1]
1.36.30
- Så, det är väl det som är det viktigaste. [SP5]
- Ja. [SP1]
- Sån kalender, är jävligt bra också. [SP3]
- Ja, det hade jag velat haft till min. [SP1]
1.36.35
(Seminarium sex, 2002-03-26 )
Det visar sig att studiepersonerna utvecklar sina tankar tillsammans genom att
diskutera. Diskussionen inleds med att de såg mobiltelefonen som något de kan
ringa eller skicka SMS från, men under diskussionens gång ser de fler funktioner
som kan vara användbara som exempelvis kalender och klocka.
4.2.1.3 Spela spel
Under seminarierna visade det sig att flera av studiepersonerna ofta spelar olika
former av spel. Det kan vara allt från datorspel och rollspel till vanliga
sällskapsspel som exempelvis ”Gäster med Gester” och ”Monopol”. Att spela
olika typer av spel är ett vanligt sätt att umgås med kompisar på, men att spela
sällskapsspel är även ett sätt att umgås på inom familjen. En av studiepersonerna
berättar om när hon spelar ”Gäster med Gester” med några av sina vänner.
0.24.48
- Vi var fyra stycken som. Dom kom hem till mej och sa att vi skulle spela spel.”
[SP1]
- Mm. [J1]
- Så hade man ju inte så mycket att välja på. Så blev det ”Gäster med Gester”, det
brukar bli det oftast. [SP1]
- Är det ditt spel? [J2]
0.24.58
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- Ja, det är mitt spel. [SP1]
- Mm. [J2]
- Vi spelar rätt mycket i min familj så dom brukar typ komma hem till mej när
dom vill spela spel så min killkompis tycker det är skitroligt att spela det så var
vi då två lag mot varandra och spelade, hade vi rätt roligt. (skrattar) Det är rätt
kul när man ska göra en massa grejer och så typ gissar man fel och allting blir
kaos. [SP1]
0.25.20
(Seminarium två, 2002-02-27)
”Vi brukar spela typ när vi inte har
nånting annat att göra, så när vi ska ta
det lungt och ingen av oss känner för
att gå ut och festa så säger vi nää, då
sitter vi hemma och spelar spel... Det är
en rätt vanlig sysselsättning.” [SP1]
(Seminarium två, 2002-02-27)

För en annan av studiepersonerna är rollspel ett stort intresse. Han tillbringar
mycket av sin tid till att spela detta spel tillsammans med sina vänner. De är
mellan fyra och fem personer som spelar, ofta flera dagar i veckan. Under det
andra seminariet, när studiepersonen berättade för oss om sin helg utifrån
fotografierna han tagit, fick vi inblick i hur stor del av sin tid han lägger på att
spela rollspel, men även på datorspel som liknar rollspel.
0.08.13
- Sedan, på fredan, så var jag hos en kompis och spelade rollspel (paus), och såg
på ”Vargarnas pakt”, en fransk film som var lite (paus) halvbra för att vara
fransk. Sen, därefter, på fredan så spelade vi lite rollspel till. Sen började klockan
bli mycket så jag drog mej hemåt. Och på lördan spelade vi rollspel igen. [SP2]
0.08.40
...
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0.10.46
- Sen gick vi hem till Adde och spelade rollspel. Sen på söndan så började jag
morgonen med att sitta vid datorn som vanligt. [SP2]
- Vad gjorde du? [J2]
- Spelade spel. [SP2]
- Spelade spel. [J2]
0.11.01
- Baldrous Gate. [SP2]
- Mhm. Vad är det, krigsspel? [J2]
- Eh, RPG, betyder [SP2]
- Mhm. [J2]
(Kommentarer från övriga studiepersoner, svårt att urskilja vad som sägs)
- Eh, RPG – Role Playing Game. Det är alltså en typ av rollspel på datan, fast lite
mer äventyr. [SP2]
0.11.15
(Seminarium två, 2002-02-27)
Studiepersonen avsätter alltså stor del av sin fritid till att spela rollspel
tillsammans med sina kompisar. Även ett par av de andra studiepersonerna har
provat att spela rollspel, men det är inget de gör regelbundet. Istället spelar de
olika typer av sällskapsspel eller kortspel tillsammans med vänner och familj.
4.2.2 Funktion till mobilt användande – TellMe
I en värld där möjligheterna ökar att alltid nå andra och själv vara nåbar, visar vår
studie att det blir allt viktigare att kunna avgöra vilka som skall kunna nå oss i
olika situationer. Utifrån studien av våra studiepersoners vardag, i kombination
med de observationsstudier vi gjort på olika publika platser, har information
framkommit som pekar på att det finns intresse och behov av flera tjänster.
Exempelvis att få meddelanden till mobiltelefonen vid försenade tåg, men även att
få uppdateringar om scheman och annat via mobiltelefon. Då vi på grund av
tidsbrist inte haft möjlighet att utveckla någon färdig tjänst vad gäller de tekniska
förutsättningarna har vi istället valt att, utifrån studien, ta fram en idé kring en
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funktion till mobilt användande som vi kallar TellMe (Tel(l)ephone Message).
Genom att använda TellMe har du möjlighet att välja vilka som ska kunna nå dig
via din mobiltelefon, och vilka du inte vill ska ha denna möjlighet. Du har även
möjlighet att ange vad du gör och när du är anträffbar igen, för de du valt inte
skall kunna nå dig för tillfället.
Vi har främst använt oss av diskussioner tillsammans med studiepersonerna, för
att undersöka hur TellMe skall utformas efter deras behov. Vi har även återvänt
till videofilmerna från seminarierna för att lyssna på vad som sagts för att ta reda
på hur funktionen skall utformas och i vilka situationer den är användbar. Den
information vi presenterar nedan, bygger på våra studiepersoners berättelser om
sin vardag samt vad vi sett vid observationsstudierna. Vi börjar med att ge
exempel på berättelser och händelser från seminarierna och observationsstudierna
där vi kan se ett behov av TellMe. Därefter visar vi med hjälp av ett scenario
fördelarna med TellMe jämfört med hur det fungerar idag.
0.13.52
- ... det finns ju alltid fel tillfällen folk kan ringa på, tycker jag. [SP2]
0.14.00
- Då svarar man inte. [SP1]
- Nja, njae. [SP2]
0.14.05
- När tycker inte du att man kan, när tycker inte du att man ska ringa sådär. [J2]
- När man har gått och lagt sig, och man håller på att somna, det är det värsta som
finns. [SP2]
- Det är ju skitkul. [SP1] (Alla skrattar)
- Man blir ju helt vansinnig ju. [SP2]
- Telefonen ringer alltid mitt i natten, det tycker jag är jätteroligt. [SP1]
- Och det är alltid kul samtal som kommer, eller? [J1]
0.14.16
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- Njea, för det mesta. För det mesta när det ringer mitt i natten så är folk ute och
festar och då blir dom ofta rätt sociala när dom ringer. (Skratt) Fast det kanske
kan gå lite till överdrift ibland. [SP1]
0.14.23
(Bilaga 2, rad 27-45)
Utdraget visar att det vid vissa situationer inte passar att telefonen ringer. Det kan
antingen bero på att man sover eller att personen som ringer inte vill något särskilt
utan endast prata allmänt. Om de haft funktionen TellMe hade de kunnat ange att
de var oanträffbara men ändå kunnat se vilka som försökt nå dem, de hade
dessutom kunnat utestänga personer vid vissa tidpunkter då de inte vill prata med
dem. Detta har vid ett flertal tillfällen betonats som viktigt av studiepersonerna.
”Man vill inte stänga av den även om man inte vill bli nådd,
för man vill se vem det är som söker en” [SP5]
(Seminarium sex, 2002-03-26)
En annan situation som uppstod under vår studie var då en av studiepersonerna
vid första seminariet fick samtal till sin mobiltelefon.
1.40.01
(SP3 besvarar samtalet.)
- Hej, jag sitter på möte. [SP3]
1.40.05
- Mm, jha, hej. [SP3]
(Han lägger på luren och stoppar ner telefonen i fickan igen.)
1.40.07
(Bilaga 3, rad 26-32)
På detta sätt kan telefonen bli ett störande moment. Om personen som ringde
istället kommit till en telefon med funktionen TellMe hade hon fått information
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om att personen som söktes var på möte och vid vilken tid han skulle vara ledig
för att ta emot samtal igen.
Även då vi utfört observationsstudier har vi sett indikationer på att denna idé
skulle vara användbar, bland annat då vi utförde observationer på en lokal pizzeria
och en kund fick ett samtal till sin mobiltelefon. Kunden svarade direkt att ”Jag
äter”, han uppgav också vid vilken tidpunkt han beräknade vara tillbaka efter
lunch. Om kunden haft tillgång till TellMe hade personen som ringde aldrig
behövt störa honom i lunchen utan kunde lämnat ett meddelande eller återkommit
efter den angivna tiden.
4.2.2.1 Scenario
För att åskådliggöra de grundläggande funktionerna med TellMe följer här ett
scenario som är framtaget utifrån vad som framkommit under seminarierna. Att
skriva scenarier är ett sätt att beskriva händelser i form av en berättelse, och
detaljnivån kan variera mycket (Preece et al. 2002:223-225). Scenariot vi tagit
fram behandlar då man endast vill vara nåbar för en viss grupp människor och när
någon ringer som inte ingår i den valda gruppen. Scenariot är gjort på
övergripande nivå, och tanken är att på ett enkelt sätt åskådliggöra funktionerna.
Idag:

Med TellMe:

Lisa ringer till Maja för att fråga om Maja

Lisa ringer till Maja för att fråga om Maja

vill följa med och handla kläder. Maja har

vill följa med och handla kläder. Maja har

svensklektion och har därför valt att endast

svensklektion och har därför valt att

låta sina föräldrar komma fram eftersom

använda TellMe och endast låta sina

hennes syster ligger på lasarettet. När Lisa

föräldrar komma fram eftersom hennes

ringer till Maja tutar det därför upptaget.

syster ligger på lasarettet. När Lisa ringer

Lisa försöker ringa igen en stund senare,

kommer hon inte fram, utan får ett

eftersom hon tror att Maja talar i telefonen.

textmeddelande om att Maja har lektion och

Då det är upptaget under lång tid åker Lisa

att lektionen slutar klockan halv tre. Lisa

till slut själv och handlar. När Majas lektion

bestämmer sig för att vänta tills Majas

är slut låter hon alla komma fram igen, men

lektion är slut eftersom det bara är tio

hon ser inte att Lisa har försökt nå henne.

minuter tills dess. Lisa väljer också att
skicka ett SMS om att Maja ska ringa henne
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så fort hon kan och lämna besked om hon
vill följa med och handla eller inte. På
Majas skärm visas att Lisa försökt nå henne.
När Majas lektion är slut och hon tar upp
telefonen ur väskan ser hon att Lisa har
ringt och även lämnat ett meddelande. Maja
läser meddelandet och ringer därefter upp
Lisa för att tala om att hon gärna följer med
och handlar.

Med TellMe kan du välja vilka som ska kunna nå dig samtidigt som det finns
möjlighet att se vilka som försökt nå dig under den tid du haft TellMe inkopplad.
Det finns också möjlighet att meddela människor som försöker nå dig vid vilken
tid du blir ledig. Vid första seminariet berättade en av studiepersonerna om en
situation då han försökte nå sin kompis via telefon, men fick veta att kompisen
befann sig hos sin granne. Studiepersonen visste inte när kompisen skulle vara
klar, utan väntade en stund och gick sedan bort till dennes granne.
”Jag hoppades att han skulle vara klar då, men han var inte
det så vi fick gå omkring längs med hans gata där fram och
tillbaka, kolla genom fönster, se om han var klar än, typ en
halvtimme” [SP3]
(Seminarium ett, 2002-02-19)
Om studiepersonen i situationen vetat vid vilken tidpunkt kompisen skulle vara
klar, kunde han vänta till han var ledig och då träffa honom direkt.
Sammanfattningsvis har vi under studien valt att övervägande delen av tiden
fokusera på att få inblick i studiepersonernas vardag. Detta har sedan lett till att vi
fått idéer till funktioner som kan hjälpa studiepersonerna i deras dagliga liv. Vi
har dock valt att inte göra ett detaljerat designförslag till den idé vi åskådliggjort
ovan, då detta krävt ytterligare studier, utan vi har endast visat de grundläggande
tankarna med hjälp av scenariot. Om det funnits tid och möjlighet hade det varit
intressant att göra ännu en studie utifrån den information som framkommit från
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studiepersonerna. Studien hade i så fall kunnat riktas mot ett snävare område
utifrån den studie vi nu genomfört och kunnat leda vidare till en mer detaljerad
designlösning.
Vi har nu presenterat vad som bör tas i beaktning vid användande av
Kamerametoden såsom vikten av seminarier och deras utformning, samt vilka
svårigheter som finns med metoden. Vi har också redogjort för bitar av det
material vi tagit del av under studien genom de berättelser som framkommit under
seminarierna. Vi har också beskrivit den idé vi kommit fram till, TellMe, som vi
tror flera av dessa ungdomar skulle ha användning för i sin vardag. I nästa avsnitt
har vi samlat olika frågeställningar och tankar kring Kamerametoden och dess
möjligheter till utveckling i framtiden. Vi kommer att behandla i vilka hänseenden
vi anser att det vi gjort under projektet kan räknas till den etnografiska traditionen.
Vi diskuterar även vilka som använt liknande tillvägagångssätt och vad är det som
skiljer vår metod från dem. Dessutom redogör vi för hur kommande teknik kan
tillämpas vid användning av Kamerametoden.
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5 AVSLUTANDE
DISKUSSION
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5.1 Kan Kamerametoden passa inom ramarna för etnografi?
Var går gränsen mellan vad som räknas som en etnografisk studie eller inte? Är
studien vi genomfört en etnografisk studie eller hamnar den utanför detta
begrepp? Under studien har vi strävat efter att förstå studiepersonernas vardag
utifrån deras perspektiv, vilket är en av grundpelarna inom etnografi (Blomberg et
al. 2002:5-7). Studiepersonerna har själva tagit foton på vad de gör i sin vardag,
från det de vaknar tills de skall gå och lägga sig. Fotografierna har tagits vid vissa
tidpunkter varje dag och det är dessa foton och den information som framkommer
i samband med fotografierna, som vi tagit del av under seminarierna. Det är då
inte bara vad som händer precis när kortet tas som är intressant, utan för att få en
helhetsbild av studiepersonernas vardag har även information om händelser
runtomkring varit av intresse. Detta är ytterligare en indikation på att studien kan
ingå inom etnografins ramar, då det är viktigt att inte studera en isolerad händelse
utan också kringliggande aktiviteter (ibid.). Studien har inte begränsats till vad
som exempelvis händer i hemmet utan vi har istället försökt få en känsla för hur
studiepersonernas liv ser ut i helhet. Utifrån dessa reflektioner anser vi att
Kamerametoden kan passa inom ramarna för etnografi.

5.2 Liknande studier som genomförts
De senaste åren har mobil kommunikation och informationsteknologier utvecklats
och därmed ökat möjligheterna för människan att kommunicera och utbyta
information oavsett var hon befinner sig. Trots detta har få studier om detta
genomförts (Mark et al. 2001). Det finns dock några studier som gjorts, där
mobila användare studerats. Några av dessa tar vi upp här och jämför
Kamerametoden med dem, för att belysa fördelar och nackdelar med de olika
tillvägagångssätten.

Vid

en

studie

som

genomförts

har

ungdomars

mobiltelefonanvändande undersökts. Till skillnad från vår studie med
Kamerametoden var fokuset mer riktat och urvalet i denna undersökning bredare.
120 tonåringar intervjuades i grupper (Harper och Taylor 2001:1) och slutsatser
drogs kring tonåringars mobiltelefonanvändande. I Kamerametoden valde vi att ha
ett bredare fokus och ett lågt antal studiepersoner för att istället få djupare
förståelse för just dessa ungdomars vardag. En annan viktig skillnad är att vi
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använt foton från studiepersonernas vardag som utgångspunkt vid seminarierna
och det är berättelserna kring fotografierna som varit avgörande i vårt skapande av
en förståelse för studiepersonernas liv.
Visual stories är ett begrepp som används i projekt där en slags dagbok förs av
användaren genom att en kamera används i kombination med skriven text
(Blomberg et al. 2002:22). Texterna som producerats har därefter i vissa fall
diskuterats genom intervjuer över telefon (ibid.). I Kamerametoden har vi istället
för att låta studiepersonerna skriva, valt att låta dem ta fotografier som sedan
diskuteras på seminarier. Vi ser både fördelar och nackdelar med dessa
tillvägagångssätt. Genom att utesluta skrivandet riskerar man att förlora den
omedelbara reflektionen av den situation då fotot tas. Dessutom går reflektionen,
som följer när en tanke formuleras, förlorad. Å andra sidan är det lätt att blockera
sig när man ska skriva en text till någon annan, vilket gör det svårt att uttrycka
vad som händer. Att behöva skriva en text kan därför leda till att personen i fråga
väljer att inte delta i studien. Ett alternativ kunde istället vara att förse
studiepersonerna med en diktafon då man möjligen kunnat undkomma dessa
problem, samtidigt som den omedelbara reflektionen tas tillvara. Att diskutera
fotografier på seminarier i grupp istället för enskilt över telefon, anser vi ger flera
fördelar då personen med hjälp av exempelvis kroppsspråk tydligare kan
åskådliggöra vad hon vill få fram. Dessutom kan övriga deltagare utveckla tankar
som uppkommer.
En annan artefakt som använts i liknande studier är videokameran. Studier har
genomförts där videokameran varit det främsta redskapet för att samla
information. Exempelvis har en studie genomförts där en mycket liten
videokamera använts för att samla in data från mobila användare (Mark et al.
2001). Kameran var då fäst vid ett par glasögon som användaren bar under
studietiden. Denna form av datainsamling ger stor mängd material (ibid.) som tar
mycket tid och energi att bearbeta. En annan nackdel vi ser är att användaren i stor
utsträckning måste använda extra utrustning, dels då kameran är fäst på ett par
glasögon, och dels att en mindre form av videobandspelare samt en kontrollenhet
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måste bäras i kläderna (ibid.). Även med Kamerametoden måste studiepersonen
bära med sig extra utrustning i form av en digitalkamera. Denna utrustning tror vi
dock är mindre störande för studiepersonen eftersom man själv kan välja hur man
skall bära den med sig samt att den endast är synlig vid de tillfällen då
studiepersonen tar foton. Dessutom kan den med kommande teknik integreras i en
artefakt studiepersonen redan bär med sig (se följande avsnitt).
Att flera studier genomförts med olika former av kameror som användaren bär
med sig, ser vi som en indikation på att detta tillvägagångssätt ger möjligheter att
studera nya miljöer och situationer som annars är svåra att hämta information
från. Vi ser det även som en indikation på att fler försöker hitta nya sätt att studera
mobila användare i de kontext de befinner sig.

5.3 Hur metoden kan användas i framtiden
Inom en snar framtid kommer det att finnas mobiltelefoner och handdatorer på
marknaden med inbyggd digitalkamera såsom Sony Ericsson P800, Nokia 7650,
Panasonic GD87, Motorola A820 och Sony PEG-NR70 (Mobil nr. 4 2002).
Fördelen med dessa nya artefakter, med tanke på Kamerametoden, är att
studiepersonerna inte behöver ha en fristående artefakt för att delta i studien. Det
som krävs är en mobiltelefon eller handdator med inbyggd kamera. Genom att
artefakterna kombineras finns större möjligheter att kameran tas med i fler
situationer och att materialet därmed blir mer heltäckande. Det gör också att varje
studieperson kan ta kort under en mer sammanhängande period då var och en har
sin egen kamera, vilket gör det lättare att komma ihåg de olika tiderna.
Fotografierna som tas kan kontinuerligt skickas till de som utför studien, genom
e-postmeddelanden eller MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service)
(ibid.). Genom att de skickas kontinuerligt finns det också större möjlighet att
”kontrollera” att foton tas vid överenskomna tider. Samtidigt som det är en
praktisk fördel att fotografierna kan skickas kontinuerligt, försvinner tillfället att
föra informella samtal vid överladdning av foton från digitalkameran till datorn,
som vi gjort under denna studie. Det är då desto viktigare att seminarierna finns
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kvar och därmed bibehåller möjligheten att få berättelser kring fotografierna som
är avgörande för att få en djupare förståelse av studiepersonernas liv.
Vilka möjligheter finns för att hjälpa studiepersonerna att komma ihåg att ta
foton? Om studien, som i vårt fall, utgår från ett brett perspektiv där alla händelser
är intressanta och där tidpunkter styr när foton skall tas kan någon slags
påminnelse vara till hjälp. Exempelvis hade ett SMS kunnat skickas iväg på
antingen överenskomna tider (som kan vara svåra att komma ihåg utan
påminnelse) eller slumpvis. I studier där tiden inte används som hjälpmedel, utan
där exempelvis händelser, situationer eller platser är det som är av intresse är det
istället studiepersonen själv som avgör när fotot skall tas.
Vi anser att Kamerametoden kan räknas till den etnografiska traditionen eftersom
vi i studien utgått från ungdomarna och deras liv samt försökt få en känsla för hur
deras liv ser ut. Vi har tagit upp exempel på liknande studier som genomförts med
hjälp av artefakter såsom videokamera, anteckningar och relaterat vårt projekt till
dessa. Sist i avsnittet presenterade vi olika mobiltelefoner och handdatorer med
inbyggd kamera som inom en snar framtid kan vara en naturlig del i användandet
av Kamerametoden. I nästa avsnitt, som är det sista, gör vi en sammanfattning av
projektet.
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6.1 Sammanfattning
Hur kan mobila användare studeras? Detta har varit vår främsta frågeställning i
projektet. Vi har utvecklat en metod, Kamerametoden, för att studera människor
som befinner sig på olika platser och i situationer dit vi som utför studien inte har
tillträde. Metoden har vi utvecklat genom att utgå från tankar och metoder som
finns inom den etnografiska traditionen och genom att genomföra en studie med
fem ungdomar i gymnasieålder. I studien har ungdomarna tagit foton i sin vardag,
som sedan diskuterats i seminarieform. Via fotografierna ser vi ungdomarnas liv
genom ett nyckelhål, men det är genom ungdomarna och deras berättelser som vi
får tillgång till nyckeln och därmed kan öppna dörren på glänt till deras
verklighet.
Återkommande frågor under studien har varit, vilken information det går att få ut
med hjälp av metoden, om det går att få fram vad ungdomar gör i sin vardag med
hjälp av Kamerametoden samt om det går att upptäcka behov av nya tjänster
genom att använda denna metod. Det går att få fram detaljerad information av
studiepersonerna, det vill säga i detta fallet ungdomarna, om deras vardag genom
att använda Kamerametoden. Genom att tillämpa de delar som ingår i metoden
anser vi att vi fått fram en ansenlig mängd material som lett till att vi fått den
förståelse för dessa ungdomars liv som är avgörande vid upptäckten av nya
tjänster anpassade för dem. Vi har utifrån detta rika material tagit fram en idé,
TellMe, som är ett exempel på vad flera av dessa ungdomar genom sina
berättelser indikerat att de skulle ha nytta av i sin vardag. Om vi haft möjlighet att
genomföra ytterligare studier, hade ett utförligare designförslag till en tjänst
kunnat tas fram.
Det vi har utvecklat är ett grundkoncept till en metod vars användningsområde är
att undersöka den nya livsstil som växer fram allt tydligare, nämligen den mobila
livsstilen.

De

berättelser

kring

fotografierna

som

framkommer

av

studiepersonerna under seminarierna är grundpelaren i Kamerametoden.
Identifiering av problemområde, val och rekrytering av studiepersoner samt
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utformning av seminarier och dess betydelse för att motivera studiepersonerna, är
andra viktiga aspekter att ta hänsyn till vid användning av metoden.
Vi hoppas att denna metod kan komma till användning i andra studier men vill än
en gång betona att metoden måste anpassas efter studiens kontext. Denna metod
kommer förhoppningsvis aldrig bli färdig utan utvecklas och modifieras i
framtiden.

Jenny Brink & Jennie Grudd

49 (53)

Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

7 REFERENSLISTA

Jenny Brink & Jennie Grudd

50 (53)

Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

7.1 Publikationer
Blomberg Jeanette, Giacomi Jean, Mosher Andrea och Swenton-Wall Pat (1993)
Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design (kapitel 7). In: Namioka Aki
and Schuler Douglas (1993) [ed] Participatory Design – principles and practices New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Blomberg Jeanette, Burrell Mark och Guest Greg (2002) An Ethnographic Approach to Design.
In: Jacko Julie A and Sears Andrew (2002) [ed] Handbook for Human Computer
Interaction Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
Bødker Susanne, Grønbæk Kaj och Kyng Morten (1993) Cooperative Design:
Techniques and Experiences From the Scandinavian Scene (kapitel 8). In: Namioka Aki
and Schuler Douglas (1993) [ed] Participatory Design – principles and practices New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Carroll Jennie, Howard Steve, Vetere Frank, Peck Jane och Murphy John (2002)
Just what do the youth of today want? Technology appropriation by young people. In:
Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences – 2002
Ely Margot (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom
cirklar. Lund Studentlitteratur.
Grinter Rebecca E och Eldridge Margery A (2001) y do tngres luv 2 txt msg? In:
ECSCW 2001 Proceedings of the Seventh European Conference on Computer Supported
Cooperative Work. Nederländerna: Kluwer Academic Publishers.
Hammarén Maria (1995) Skriva – en metod för reflektion. Stockholm:
Utbildningsförlaget Brevskolan.
Harper Richard H.R (2000) The Organisation in Ethnography – A Discussion of
Ethnographic Fieldwork Programs in CSCW. In: Computer Supported Cooperative Work
9. Nederländerna: Kluwer Academic Publishers.
Hoberg Christer (1998) Precision och improvisation: om systemutvecklarens
yrkeskunnande. Stockholm: Dialoger.
Holtzblatt Karen och Jones Sandra (1993) Contextual Inquiry: A Participatory
Technique for System Design (kapitel 9). In: Namioka Aki and Schuler Douglas (1993)
[ed] Participatory Design – principles and practices New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers.
Jordan Brigitte och Henderson Austin (1995) Interaction Analysis: Foundations and Practice.
Löwgren Jonas och Stolterman Erik (1998) Design av informationsteknik –
materialet utan egenskaper. Lund: Studentlitteratur.
Mark Gloria, Christensen Ulrik och Shafae Michael (2001) A Methodology Using a
Microcamera for Studying Mobile IT Usage and Person Mobility. Publicerad artikel
under CHI 2001: Mobile Communications: Understanding Users, Adoption & Design
Mobil – allt om mobil kommunikation (2002) April nr. 4
Preece Jennifer, Rogers Yvonne och Sharp Helen (2002) Interaction design: beyond human
computer interaction. USA: John Wiley & Sons Inc
Säljö Roger (2000) Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma

Jenny Brink & Jennie Grudd

51 (53)

Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

Weilenmann Alexandra och Larsson Catrine (2001) Local Use and Sharing of
Mobile Phones. In Barry Brown, Nicola Green och Richard Harper (Eds.) Wireless
World: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age. Godalming and Hiedleburg:
Springer Verlag
Wibeck Victoria (2000) Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod.
Lund: Studentlitteratur

Jenny Brink & Jennie Grudd

52 (53)

Kamerametoden – en nyckel till mobila användare

BILAGOR
Bilaga 1: Överenskommelse
Bilaga 2: Logg av videofilm, seminarium fem
Bilaga 3: Logg av videofilm, seminarium ett

Jenny Brink & Jennie Grudd

53 (53)

