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Sammanfattning  

Coronapandemin i världen är ett faktum. För att minska smittspridningen i samhället, så bör individer               

följa regeringens samt myndigheternas rekommendationer. De restriktioner som är gällande i Sverige            

den 14:e maj är lindriga och under denna pandemi har offentliga platser, restauranger och butiker varit                

fortsatt öppna (Krisinformation.se 2020). Folkhälsomyndighetens (2020) strategi går ut på att platta ut             

kurvan så att hälso- och sjukvården upprätthåller en tillräckligt hög kapacitet för att vårda svårt sjuka                

patienter. För att minska smittspridningen är det av betydelse att enskilda individer följer             

rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och inte besöka äldre över 70 år              

(Folkhälsomyndigheten 2020). Forskning inom IKT pekar på att denna form av information och             

kommunikation relaterad till kris bör riktas långsiktigt och även inom andra kanaler än sociala medier               

(Soden & Palen, 2018). Inom detta område har nudging blivit en allt mer utpräglad metod för att                 

motivera individer till beteendeförändringar inom specifika situationer Caraban et al (2019). Att            

informationen är tydlig och pålitlig är av stor betydelse (The Lancet, 2020). Kvalitativa Intervju- och               

observationsstudier pekar på att det finns ett behov av att motivera och påminna individer om att följa                 

restriktionerna även utomhus. Genom att situationsanpassa offentliga skärmar och addera sensorer, så            

vill denna studie verka för att motivera individer till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer             

(2020). Designen föreslår en situationsanpassad digital krisinformation som placeras i offentliga parker            

under coronapandemin. Konceptet innebär att nudga individer till att hålla avstånd i parker och på så                

sätt bidra till att minska smittspridningen i samhället. Designen tar hänsyn till tidigare forskning inom               

IKT, nudging och berättande visualisering. För att sedan bidra till forskningen genom att representera en               

ny metod för hur digital krisinformation kan förmedlas under pandemier.  
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Abstract  

The global Corona crisis is a fact. Individuals should follow the government's recommendations to              

reduce the spread of the virus in society. The Swedish strategy, which still remains at the date of 14th of                    

May, means that public places, as well as restaurants and shops, are kept open (Krisinformation.se               

2020). The strategy according to the Public Health Authority (Folkhälsomyndigheten 2020) is to flatten              

the curve so that healthcare can manage to take care of individuals in need of intensive care. In order to                    

reduce the spread of the virus, it is important that individuals are following the recommendations on                

keeping distance, washing hands and avoiding necessarily contact with elderly over 70 years (Public              

Health Authority; Folkhälsomyndigheten 2020). Previous research in ICT science indicates that this form             

of information and communication should be used long term. Research in ICT points out that this form of                  

crisis information should be used also in other channels than Social media (Soden & Palen 2018).                

According to the scientists Carbal et al (2019), nudging has played an important role for motivating                

individuals to change behaviour in a particular situation. Qualitative interviews, as well as observational              

studies, indicate that there is a need to motivate and remind individuals to follow the restrictions even                 

outdoors. This essay aims to motivate individuals to follow the recommendations of the Public Health               

Authority (Folkhälsomyndigheten 2020). This essay suggests a situation-based design that passes           

ordinary digital crisis information placed in public parks during the Corona Pandemic. The concept              

involves nuding individuals to keep their distance in parks, and reduce the spread of the virus in the                  

society. The design takes into account previous research in ICT, nudging and Narrative visualization.              

Furthermore, this essay aims to represent a new method for how Digital Crisis Information can be                

disseminated during pandemics. 
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1. Introduktion 
I världen pågår en pandemi där sjukdomen Covid-19, som orsakas av ett nytt             

coronavirus vid namn SARS-cov-2, spritt sig från sitt ursprung i Kina till andra länder i               

Asien, Europa, Syd- och Nordamerika samt Oceanien (WHO, 2020). Enligt statistik           

från världsorganisationen World Health Organisation (WHO, 2020) har spridningen den          

14 maj 2020 drabbat 215 länder och resulterat i 4 179 479 smittade samt 28525 döda. I                 

denna studie benämns SARS-cov-2 som Coronaviruset då den benämningen används av           

myndigheter, privatpersoner och massmedia.  

I takt med Coronavirusets spridning vidtas olika åtgärder globalt. För att minska             

fortsatt spridning av viruset har flera länder infört utegångsförbud samt satt invånare i             

karantän (Expressen, 2020). Sveriges strategi är införandet av lindrigare restriktioner          

baserat på rekommendation från Folkhälsomyndigheten (2020) ledd av        

statsepidemiologen Anders Tegnell. Medborgarna rör sig fritt på allmänna platser samt i            

kollektivtrafiken. Restauranger, krogar, matbutiker samt köpcentrum hålls öppna. Enligt         

uppgifter till TT (2020) är Sveriges strategi att platta ut kurvan över antal smittade så att                

sjukvården kan hantera individer i behov av intensivvård (Folkhälsomyndigheten 2020;          

Bilaga 5, Bilaga 9). De allmänna restriktioner som upprättats gäller framförallt förbud            

mot sammankomster över 50 personer. Medborgare bör hålla ett avstånd mellan           

varandra på 1,5-2 meter (Folkhälsomyndigheten 2020).  

Sveriges strategi skiljer sig från övriga världen. Forskare har delade meningar om             

de åtgärder Sverige vidtar (Svt Nyheter 2020). Facit finns först efter krisen men             

Sveriges strategi har både kritiserats och hyllats globalt. BBC News (2020) såväl som             

Expressen.se (2020) rapporterar om hur WHO (2020) hyllar Sveriges strategi. De menar            

att Sveriges strategi har resulterat i att sjukvården hinner med att behandla de patienter              

som drabbas av Coronaviruset och att det individuella ansvaret för att socialt distansera             

fungerar långsiktigt (WHO 2020). Många länder runt om i världen börjar under            

försommaren 2020 häva karantänen och lätta på restriktionerna för bl.a skolor,           

restauranger, butiker och arbetsplatser. Detta för med sig nya problem då individer som             

suttit i karantän inte har för vana att hålla avstånd (Tv4play.se 2020). I länder som               
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börjar lätta på restriktionerna finns en oro för “en andra våg” av spridningen av              

coronaviruset (Svtplay, 2020).  

I Sverige har myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått utökade resurser            

för att upprätthålla social distansering genom utökad spridning av krisinformation om           

Coronaviruset (MSB, 2020). Syftet är att kommunicera information genom såväl sociala           

som traditionella medier samt via offentliga skärmar. Sammantaget beräknas det nå           

drygt 90 procent av befolkningen (MSB 2020). Förmedlad information ställer krav på            

enskilda medborgare som bör ta ansvar att följa restriktioner för minskning av            

smittspridningen (Folkhälsomyndigheten 2020). Denna typ av reglerad information från         

myndigheter är speciellt viktigt i kristider då information som sprids på b.la. sociala             

medier kan ge upphov till så kallade falska nyheter eller fake news under pandemin              

(WHO, 2020). Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för       

världshälsoorganisationen WHO, menar att vi inte bara strider mot en pandemi utan att             

vi även strider mot en infodemic, där fake new sprider sig snabbare än själva viruset               

(un.org, 2020).  

Fortsatt individuellt ansvar gäller även utomhus (Folkhälsomyndigheten 2020).         

Flera regioner bland annat Västra Götalandsregionens smittskydd avråder individer från          

folksamlingar. Fördelarna med utomhusmiljöer är, enligt Maria Rotzén Östlund         

smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, cirkulerande luft samt bättre möjlighet till          

att hålla avstånd (Svt Nyheter 2020). Naturförvaltningen påminner om vikten att hålla            

avstånd samt inte samlas i större grupper även i utomhusmiljö (göteborg.se 2020).            

Göteborg ser en ökning av antal individer som rör sig i Slottsskogen,            

Trädgårdsföreningen samt Delsjön (Blanco, SVT, 2020). För att motivera individer till           

förändrat beteende och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns nudges        

som tänkbar strategi. Nudges är vinkar/knuffar som talar till individen på ett            

undermedvetet plan för att få den att reflexmässigt reflektera och agera mot ett visst              

beteende (Globalhandwashing.org, 2020). I Lund “nudgade” kommunen studenter        

genom att sprida hönsgödsel och förhindra stora folksamlingar i koppling med           

Valborgsfirandet i Stadsparken  (Andersson J. Svt.se 2020). 

Beteendelabbet.se (2020) arbetar med så kallade Gratis Nudges mot Covid-19. De            

har tagit fram gratis skyltmaterial som sätts upp i beslutssituationer där individer bör             
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förändra beteendet i bussar och offentliga miljöer (Bilaga 10). Målet är att kommunicera             

vid den rätta tidpunkten. De menar att myndigheters informationsinsatser inte          

fullständigt nått fram och vill med nudging göra budskap enklare. I Sydkorea har IKT              

används för att upprätthålla den sociala distansen under Coronapandemin. Delvis          

användes mobila enheter för att stödja tidig testning och kontaktspårning. Därtill           

skapades en mobilapplikation för att flagga platser med hög smittspridning och           

uppdatera medborgare med information om virusets spridning (Writer, 2020). I detta           

sammanhang ses IKT som en möjlighet att underlätta förmedling av krisinformation           

under pågående pandemi (Writer, 2020). 

Tidigare studier av digital krisinformation har i stor utsträckning varit vinklad mot             

olika aktörer inom sociala medier och aktuell forskning föreslår att bredda           

undersökningarna bortom sociala medier (Soden & Palen., 2018). Inom begreppet IKT,           

som står för Informations- och Kommunikations-teknologier, presenterar Carban et al          

2019 framgångsfaktorer för användning av nudging inom design i strävan att förändra            

beteendet hos användaren. Caraban et al (2019) svarar på varför nudging behövs i             

specifika situationer men inte hur nudges ska designas för specifika situationer och            

föreslår framtida forskning inom området för IKT (Caraban et al 2019). Enligt tidigare             

forskning är offentliga skärmar en framgångsfaktor för att nå ut med platsspecifik            

information i en fysisk såväl som social miljö (Claes & Vande Moere (2017). Forskarna              

påpekar att det i framtida forskning behövs mer kvalitativa analyser för att detektera             

kontextuella faktorer (Claes & Vande Moere (2017). De menar att formgivare bör            

betrakta informationen som ett möjligt arbetssätt men att det krävs ytterligare forskning            

om hur mottagaren kan övertalas genom berättande visualiseringar (Heyer, et al, 2020).  

Detta examensarbete tar stöd i tidigare forskning inom området för IKT och mer              

specifikt begreppen nudging, design för beteendeförändring, berättande visualisering        

och offentliga skärmar för att ta fram en design som kan implementeras i länder som               

inte befinner sig i karantän. Informatikområdet inom design och Coronapandemin är ett            

nytt ämne som är pågående och relativt obeforskat inom IKT. För att möjliggöra studien              

behövs strategier för att motivera individer att följa Folkhälsomyndighetens (2020)          

rekommendationer i en specifik situation. Krisinformation gällande coronaviruset kan         

förmedlas mer effektivt och situationsanpassad för ökad motivation hos mottagare i           
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offentliga miljöer. Detta för att påverka att smittspridningen minskar i länder som            

använder sig av strategier med milda restriktioner såsom Sveriges strategi. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
I ett land med Sveriges strategi ses ett behov att få individer att följa myndigheternas               

rekommendationer långsiktigt. Denna studie undersöker hur krisinformation i        

pandemier kan situationsanpassas och hur nudging kan få individer att motiveras till            

förändrat beteende i en specifik kontext. Studien syftar till att designa           

situationsanpassad digital krisinformation och förmedlingen av denna, så att individer i           

högre grad följer myndigheters restriktioner för offentliga miljöer under pandemier. 

Studien kommer verka för att ge svar på följande frågeställning: 

 

- Hur kan situationsanpassad digital krisinformation designas och förmedlas så         

att individer i högre grad följer myndigheters restriktioner för offentliga miljöer           

under pandemier? 

 

1.2 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till förmedling av situationsanpassad krisinformation gällande         

pandemier på offentliga platser, och mer specifikt offentliga parker under          

Coronapandemin. Studien har begränsats till att undersöka ett begränsat urval parker i            

Sverige. Vidare har observationer gjorts av parkerna Annelundsparken och Stadsparken          

i Borås, Slottskogen i Göteborg samt Stadsparken i Lund och Hönö Röd park för att               

skapa en uppfattning om individers rörelsemönster och beteenden. Begränsningen i          

urvalet av parker beror på Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens (2020)         

restriktioner att inte utföra icke nödvändiga resor. Urvalet baseras också på att utforska             
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närliggande omgivningar kontinuerligt under perioden januari till maj och därför          

baserades urvalet på geografiska möjligheter.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner  
 

● Användarcentrerad design - Designa med användaren i fokus (Norman 2013).  

● Artefakter - Syftar i denna studie på digitala artefakter och främst form av             

digitala anslagstavlor  (Löwgren & Stolterman 2014) 

● Crisis informatics (krisinformation) - Tvärvetenskapligt fält som kombinerar        

datoranvändning och socialvetenskaplig kunskap om katastrofer (Soden, Palen.         

2018). 

● CSCW - Computer Supported Cooperative Work/ datorstött samarbete (Schmidt         

and Randall, 2016) 

● EPI-WIN - Ett informationsnätverk som tillhandahåller resurser och        

regelbundna uppdateringar, besvarar relevanta frågor när epidemier utvecklas        

(WHO, 2020)  

● HCI - Human Computer Interaction, Interaktion mellan dator - människa.          

(Soden & Palen, 2018) 

● Infodemic - Term som WHO (2020) myntat för att beskriva falsk information            

som sprids gällande coronaviruset (WHO, 2020) 

● Interaktivitet - definieras i detta examensarbete som en dialogliknande aktivitet          

mellan människa och digitalt medium, tex med public screens (Löwgren &           

Stolterman 2004). 

● IKT - Informations och kommunikations teknologi, Teknik för att kommunicera          

och informera (Liegl et al., 2016) 

● Karantän - I detta examensarbete används karantän för att beskriva en           

påtvingad tidsbegränsad isolering av en eller flera individer som antas ha           

exponerats för viruset och misstänks vara smittade. Karantänen pågår tills dess           

att inkubationstiden för smittan är över. 
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● Krisinformation - I denna studie syftar begreppet krisinformation till         

coronarelaterad information i allmänhet och folkhälsomyndighetens restriktioner       

för minskad spridning  av viruset i synnerhet. 

● Lockdown - I examensarbetet används Lockdown för att beskriva hur ett land,            

en ort eller stad stängs ner för att förhindra spridning av coronaviruset. 

● Nudging - Metod för att motivera individer att förändra beteendet (Caraban et            

al 2019)  

● Public displays/offentliga skärmar - Är stora eller små digitala skärmar som är            

placerade inomhus eller utomhus för allmänheten att använda (Claes & Vande           

Moere, 2017) 

● Social distansering - Ett förekommande begrepp under Coronakrisen där          

medborgarna enligt Folkhälsomyndigheten (2020) uppmanas att hålla ett        

avstånd och undvika sociala kontakter.  

● Sveriges strategi - Sammanlagda restriktioner och regler som satts upp i           

Sverige under coronakrisen enligt Folkhälsomyndigheten (2020). 

● Trigger - i detta examensarbete används ordet i betydelsen “utlösande faktor”,           

något som säger åt människor att utföra ett beteende (Fogg, 2009). 

● Viametrics - Företag som erbjuder besöksräknare i köpcentrum och offentlig          

miljö. Hjälper kunden att få en överblick hur individer rör sig i området             

(Viametrics 2020) 

 

1.4 Disposition  
I följande avsnitt följer en presentation av litteraturstudien. I avsnittet presenteras           

tidigare genomförd forskning uppdelad i tre delar: Designa information i kris, design för             

beteendeförändring och berättande visualisering i offentlig miljö. Studien tar först upp           

krisinformatik ur ett bredare perspektiv för att därefter smalna av mot krissituationer            

inom katastrofer och pandemier och slutligen nudging. Litteraturstudien tar, genom den           

vetenskapliga delen, upp forskning inom berättande visualisering som ligger till grund           

för den visuella förmedlingen av informationen som presenteras i resultatet.  
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I metodavsnittet beskrivs hur insamlingen av empiri har gått till väga. Detta omfattar              

förstudier såväl som observationer och kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2011).           

Här tas även de etiska överväganden upp som studien tagit hänsyn till.  

I resultat- och analys-avsnittet ges förslag på ett designkoncept som baseras på de              

intervjuer och observationer som genomförts i metodavsnittet. Insikterna sätts i relation           

till den forskning som presenteras genom litteraturstudien och resulterar i ett           

designkoncept som verkar för att designa situationsanpassad digital krisinformation och          

förmedlingen av denna under pandemier. Vidare i diskussionsavsnittet analyseras         

resultatet av designkonceptet i förhållande till litteraturstudie, observation och         

intervju-metoder. Designkonceptets möjligheter samt potentiella konsekvenser tas även        

upp. Det poängteras att designkonceptet baseras på nuvarande restriktioner men att det            

kan komma att utvecklas. Slutsatser och framtida forskning tar upp möjligheter för            

framtiden och att skärmarna kan kombineras med en applikation i telefonen. Dessutom            

understryker detta avsnitt att det krävs mer forskning för att kunna avgöra om             

designkonceptet i praktiken kan förändra beteendet hos användarna under en pandemi. 

 

 

2. Litteraturstudie  

2.1 Designa information i kris 
Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) har studerats inom kontexten för         

naturkatastrofer såsom jordbävningar och tsunami samt terrorattentat. Ett antal studier          

har undersökt IKT för pandemier, epidemier och utbrott för spridning av Zinkaviruset,            

Ebola samt H1N1-influensan (Gui et al 2017). Coronapandemin är relativt obeforskat           

inom IKT och därför kommer relaterad forskning inom IKT för tidigare pandemier och             

katastrofer ligga till grund för denna studie. Forskning har dock börjat publiceras i             

maj-juni 2020 om IKT i relation till Coronapandemin. Därför kommer även denna            

forskning att tas upp som underlag som pekar på dess betydelse under pandemier (Luigi              

Bragazzi et al., 2020).  
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Vid sjukdomskris behöver människor högkvalitativ information. Detta för att          

mottagare ska kunna väga de potentiella riskerna och fördelarna kring sjukdomen, samt            

få information kring försiktighetsåtgärder för att minska risken att bli smittad (Gui et al              

2017). Forskarna Gui et al (2017) har undersökt sammankopplingar av människor,           

organisationer och IT under krishändelser. De försöker skapa en förståelse för de sociala             

och beteendemässiga aspekter av katastrofer i en digitalt ansluten värld. De vill med sin              

studie överbrygga klyftan mellan datavetenskap och samhällsvetenskap vid katastrofer i          

snabbt föränderliga miljöer (Gui et al 2017). Krisinformationen idag kommuniceras          

främst genom envägskommunikation där myndigheter och räddningstjänst sprider        

uppdateringar genom applikationer, hemsidor och sociala medier (Tan et al 2017). Det            

bör ske en förändring inom hantering av krisinformation gällande aktörers strategi för            

att ge tillgång till information och möjligheten att resonera, kommunicera samt           

engagera mottagaren (Lieg et a., 2016; ). Kriskommunikation ska sammanlänka          

myndigheter med allmänheten för att skapa ett engagemang i samhället för ökad            

beredskap under krissituationer (Tan et al 2017).  

Gui et al 2017 menar dock att den djupa osäkerhet i samhället, som är karaktäristisk                

för många sjukdomskriser, ofta grundar sig i att myndigheternas varningar och riktlinjer            

är flytande, med förbehåll för ändringar baserad på krisens omfattning samt           

vetenskapliga utvecklingen och kunskap om sjukdomen. Gui et al (2017) betonar att            

myndigheter ständigt bör kommunicera ny, uppdaterad kvalitativ information till         

offentligheten för att minska risken för felaktig informationsspridning. Slutligen är det           

avgörande att myndigheter går samman och skapar en gemensam front där kunskap och             

förebyggande åtgärder förmedlas trovärdigt. 

Nuvarande IKT-strategier möter ansträngningar när dess fulla potential ej nyttjas           

och individer upplever en djup osäkerhet när Folkhälsomyndighetens (2020)         

informationsspridning inte är tillräcklig eller inkonsekvent. Under Zikavirusets utbrott         

fanns en extremt osäkerhet och oklarhet kring krisinformationen, främst då sociala           

medier gav upphov till motstridig information gällande vaccin, virusets dödlighet och           

allmänna reserestriktioner för drabbade platser (Gui et al 2017). Individer baserade           

därefter sin personliga uppfattning och riskbedömning beroende på vilken information          

som de tagit del av. Det individuella agerandet som följde baseras många gånger på              
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felaktig information. Det brister i informationssystem då det ger upphov till spridning            

av desinformation (Gui et al., 2017). 

Myndigheter bör engagera sig i informationsavdelningen vid kris och bidra till att             

medborgarna tar del av trovärdig information (Gui et al., 2017; Huang et al., 2015). Gui               

at al (2017) identifierar i sin studie varför desinformation sprids under           

sjukdomsrelaterade kriser och ger förslag i form av strategier för informationssystem           

som bör användas av myndigheter och beslutsfattande organ. Detta genom att kartlägga            

i vilka forum krisinformation sprids och hur myndigheters frånvaro bidrar till spridning            

av desinformation. Studien behandlar dock inte hur informationen designas och          

förmedlas situationsanpassat under sjukdomskriser. Gui et al (2017) pekar därför på att            

designers i framtiden bör överväga sätt att visualisera delad lokal information samt            

markera skälen bakom beslutsfattandet.  

Forskning inom IKT har även gjorts för relaterade krissituationer. Huang et al.             

(2015) har i sin forskning fokuserat på att analysera individers användande av sociala             

medier under kris med inriktning på Maraton-bombningarna i Boston 2013. Deltagarna           

i Huang et al. (2015) studie sökte sig till sociala medier för att lära sig mer om spridning                  

av information under Maraton-bombningarna. Detta då de traditionella nyhetsmedierna,         

så som, tidningar och radio, inte hade samma uppdaterade aktuella information. De            

pekar på att den snabba hanteringen av information på sociala medier ger upphov till              

desinformation då mängden data som sprids är oändlig under själva händelseförloppet           

för krisen (Huang et al. 2015). Huang et al (2015) studie pekar på att framtida               

förmedling av krisinformation bör utveckla strategier där information och spridning          

hanteras och granskas. Eftersom informationsdelning för användare av sociala medier          

förändras snabbt är det viktigt att svararna är närvarande på de sociala plattformarna             

(Huang et al 2015). 

Spridning av desinformation är ett problem även under Coronapandemin. WHO           

(2020) leder ansträngningen av att bromsa spridning av coronaviruset samtidigt som en            

stor ström av felaktig information sprids snabbt genom sociala medier och utgör ett             

direkt hot mot folkhälsan (Zarocostas, 2020). Begreppet Infodemics har myntats för att            

benämna falsk information som sprids i samband med en pandemi. Därför har WHO             

kommunikationsteam lanserat en ny informationsplattform EPI-WIN med mål att         
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använda en serie förstärkande skräddarsydd information som riktas till specifika          

målgrupper. Denna plattform ska verka för att minska risken av falsk           

informationsspridning genom att informationen kommer från källan direkt och därefter          

genomgått en granskning av WHO (2020). För att bringa ordning krävs att            

informationen förmedlas av pålitliga källor och i detta fallet WHO (2020) samt            

Folkhälsomyndigheten (2020). Gui et al (2017) betonar behovet av att identifiera vilka            

typer av informationskällor som bör användas för respektive form av information. För            

att designa artefakter som informerar i kris krävs att informationen som förmedlas är             

pålitlig (Zarocostas, 2020). Det handlar om att ha en situationsanpassad medvetenhet           

om katastrofer och de drabbade och att ta politiska beslut på största allvar vid designa               

för krisrelaterad information (Soden & Palen. 2018).  

Forskning kring informationsspridning i kris på sociala medier har gett stora            

insikter inom IKT. Dock uppmanar Soden & Palen (2018) forskare att vidga            

kunskapen utanför området Sociala medier (Soden & Palen, 2018). Soden & Palen            

(2018) bidrar i sin studie till kritisk forskning inom Informations- och           

Kommunikationsteknik (IKT) och design inom Human Computer Interaction (HCI)         

samt datorstött samarbete (CSCW) i kris. Soden & Palen (2018) menar att framtida             

forskning även bör Utveckla en Långsiktig Syn på Krisen, skapa en Politisk Grund för              

Krisinformation, göra en Historisk Analys av Krisinformationssystem samt använda         

Design som ett Medel för att Engagera med Information. Soden & Palen (2018) ser              

design som en metod för att utveckla och experimentera fram verktyg för förmedlingen             

av krisinformation som även kan användas vidare. Soden & Palen (2018) har i sin studie               

tittat på hur krisinformation informeras i en given kontext. I deras fall undersöker de              

naturkatastrofer samt hur IKT kan ändra hur människor upplever krisinformation och           

därefter reagerar i kris. Det ökar förståelsen samt kan stödja nya former av             

informationsdelning och möjligheter för samhälleligt samarbete och engagemang        

(Soden & Palen, 2018). Kriskommunikation behöver sammanlänka myndigheter med         

allmänheten för att skapa ett engagemang för ökad beredskap under krissituationer (Tan            

et al, 2017). 

Sociala medier uppfattas på olika sätt av myndigheter och medborgare, utmaningen            

är att matcha olika förväntningar och att hantera aktuella hinder. Båda grupperna ser             
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samma utmaningar vilket omfattar brist på förtroende och kunskap. Medborgarna          

förväntar sig dessutom att myndigheterna övervakar sociala medier (Reuter, Kaufhold,          

2017).  

Soden & Palen 2018 menar även att IKT bör förmedlas långt efter att krisperioden               

anses vara över (Soden & Palen, 2018). Forskning bör fokusera bortom det omedelbara             

och akuta händelserna i en kris och ge en mer långsiktigt bild kring åtgärder och krisens                

dynamik genom information (Soden & Palen, 2018).  

Den senaste krisen omfattar Coronapandemin där IKT är relativt obeforskat men            

där forskningsrapporter börjar publiceras i maj och juni 2020. Forskarna Luigi Bragazzi            

et al. (2020) menar att IKT i samspel med AI (Artificiell intelligens) kan hjälpa till att                

hantera den enorma data som rör övervakning av folkhälsan, övervakning av           

epidemiska reaktioner i realtid samt ge prognoser/trender för pandemin. IKT i samspel            

med AI kan dessutom verka för att regelbundet situationsanpassa uppdateringen från           

statliga institutioner och information om användning av hälsoresurser (Luigi Bragazzi et           

al., 2020). I sin studie pekar forskarna Luigi Bragazzi et al., (2020) bland annat på att                

samhällen bör utvecklas till friska, smarta samhällen där det finns verktyg för att dela              

data och information under kris. 

 

 

2.2 Designa för beteendeförändring 
Buttenheim et al (2012) har inom området för hälsa studerat hälsorelaterade beteenden            

genom att undersöka deltagande i kampanj, styrd av regeringen. Kampanjen syfte var att             

öka användningen av insektsdödande sprayer för motverkande av spridning av          

Chagas-sjukdomen. Buttenheim et al (2012) syfte var att förändra ett beteende och öka             

användnignen av insektsdödande spray i hemmet. Detta genom att ändra designen på            

flaskans hals. Buttenheim et al (2012) menar att resultatet indikerar att den            

beteendeförändrande designprocessen var ytterst givande. Detta då den underlättade att          

b.la. detektera tidigare outforskade anledningar till varför vissa hushåll inte deltog i            

kampanjen (Buttenheim et al, 2012). 
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Buttenheim et al (2012) rekommenderar beteendeförändrande design som en          

kompletterande designmetod för att utveckla tillvägagångssätt för global hälsoprogram.         

Buttenheim et al (2012) studie riktar sig dock till enskilda hushåll och Buttenheim et al               

(2012) ställer sig frågan hur beteendeförändrande-design ställer sig mot en större skala            

mottagare, och om designmetoden då är lika framgångsrik. Samtidigt argumenterar          

Buttenheim et al (2012) att de tror att beteendeförändrande design kan vara ett bra              

tillvägagångssätt för ett större antal mottagare och uppmanar designers till att           

skräddarsy design till en specifik kontext (Buttenheim et al, 2012). 

Cash et al (2017) föreslår i sin studie The Behavioural Design Process vars syfte är                

att rama in de metoder som ska gynna skapandet av en beteendeförändrande design             

(Cash et al 2017). Det första steget i designprocessen är att definiera det ursprungliga              

problemet av det oönskade beteendet som är i behov av att ändras ur ett brett perspektiv                

i form utav en problemformulering. Cash et al (2017) tar upp ett exempel där              

problemområdet var följande: nedskräpning på offentlig plats. Utifrån problemområdet         

kan beteende-element av det oönskade beteendet identifieras: bristande medvetenhet         

och tillgång till soptunnor, medvetenheten kring problematiken med själva         

nedskräpning och själva nedskräpningsbeteendet i sig. Produkten som designas,         

beteendet, och strategin för ingripandet bör vara i symbios. Att identifiera både            

möjligheter och problem är viktiga för att designen ska funktionell menar Cash et al              

(2017).  

Nästa steg i The Behavioural Design Process involverar en kartläggning av            

problem/behov i t ex sociala normer, miljö, social kontext och personliga faktorer.            

Effektiv kartläggning kräver flera informationskällor för flera aspekter av ett beteende.           

Det är viktigt att identifiera om designen skall uppmuntra användaren mot ett önskat             

beteende eller avskräcka det oönskade beteendet. Detta moment är nödvändigt för att            

förstå hur designen ska samspela med mottagarens motivation och intention mot ett            

förändrat beteende (Tromp et al, 2016). Då beteenden är kontextbaserade och kontext            

sällan är statisk behöver designers ta hänsyn till att saker och ting kan förändras och se                

olika ut för olika platser och kontexter (Cash et al, 2017).  
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I nästkommande steg formuleras ett Behavioral problem statement - en hypotes som             

är relaterad till det oönskade beteendet. Hypotesens mål är att definiera och testa             

antaganden om vad som utgör det beteende som ska ändras (det oönskade beteendet),             

antaganden baserade på tidigare formuleringar såsom kartläggningen och        

problemformuleringen. Detta steg är grundläggande för nästa steg som innefattar ”Field           

Work” (Cash et al, 2017).  

Målet med steget Field Work är att bredda förståelsen för det beteende som önskas               

uppnås hos användaren. Detta sker genom att formulera vilka förutsättningar som finns,            

i vilket sammanhang det ska uppfyllas samt vilka triggers som är associerade med det              

önskvärda beteendet. Med andra ord vad som orsakar ett visst beteendet och vad som              

kan påverka att det förändras. 

Triggers kan inkorporeras för att öka motivationen för det önskvärda beteendet.            

Detta kan göras genom att bland annat addera funktioner till designen som lockar och              

ge designen ytterligare en mening utöver grundfunktionen (Tromp, et al 2016). En            

trigger kan ha olika former, såsom ett alarm som låter, ett textmeddelande eller en mage               

som kurrar (Fogg, 2009). Cash et al (2017) rekommenderar att samla in både kvalitativ              

och kvantitativ data för detta steg. Den kvalitativa datan ger en insikt i mottagarens              

beteenden och attityder och det underlättar även att kontextualisera beteenden i relation            

med sociala normer och kontexter (Cash et al, 2017).  

Nästa steg involverar en så kallad Behavioural specification. Behavioural          

specification är ett definierat önskvärt beteende i utifrån den data som samlats in under              

Field Work. Behavioural specification ska beskriva de specifika faktorer som designen           

bör ta hänsyn till utifrån det önskvärda beteendet. Tromp et al (2016) liknar             

beteendeförändrande-design vid när en person försöker övertala en annan att agera på            

ett visst sätt så spelar många olika aspekter in, så som röstläge, tonfall, attityd och               

uttryck. Dessa aspekter påverkar mottagarens motivation att agera (Tromp et al, 2016). 

I en studie från 2019 presenterar Caraban et al (2019) ett ramverk för hur nudges                

kan användas inom HCI i olika kontexter. Att nudga innebär att arrangera en             

beslutssituation för att förändra människors beteende och påverka deras beslut (Thaler           

& Sunstein, 2008). Att anpassa nudges efter kontext menar Caraban et al (2019) är              

gynnsamt då vissa personer kan vara mer mottagliga för vissa nudges än andra, och              
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vissa nudges kan vara mer effektiva i vissa situationer än andra (Caraban et al, 2019).               

Purohit & Holzer (2019) menar att digitala nudges har potential att påverka en             

användares beteenden. Purohit & Holzer (2019) menar att digitala nudges bör           

implementeras vid noga utvalda tillfället. Detta då det indikerar att designern av den             

digitala artefakten har en förståelse för den digitala kontext användaren befinner sig i.  

Dock kan det vara utmanande att identifiera den kontext och situation användaren            

befinner sig i (Purohit & Holzer, 2019). Sensorer i en digital artefakt kan identifiera              

vissa beteenden så som om användaren sover eller springer, och även vissa kontexter så              

som vart användaren befinner sig (Purohit & Holzer, 2019). Diraco et al (2015)             

presenterar, inom forskningsområdet för teknik, ett ramverk för 3D-sensorer för att           

lokalisera personer och dess rörelse i större miljöer.  

Dessa 3D-sensorer lämpar sig i miljöer där folk tenderar att trängas då sensorerna              

har förmågan att känna av djup och avstånd. Genom denna teknik kan sensorerna             

detektera, räkna och lokalisera personer i trånga miljöer. Sensorerna har inte någon            

möjlighet att identifiera personer och gynnar därför integriteten för de personer som            

detekteras. Sensorerna lämpar sig bäst att monteras på väggar eller tak. Sensorerna har             

även möjlighet att skilja på objekt som mänskliga eller icke mänskliga (Diraco et al,              

2015).  

Purohit & Holzer (2019) menar att det är av högsta vikt att identifiera i vilken                

digital form nudgingen ska levereras. Digitala artefakter såsom smartphones levererar          

idag nudges i form av vibrationer och notifikationer, men Purohit & Holzer (2019)             

menar att även att liknande nudges kan levereras till allmänna objekt såsom offentliga             

skärmar eller gatubelysning (Purohit & Holzer, 2019). 

Caraban et al (2019) har studerat rapporter där nudges implementerats i design för              

att sedan skapa ett ramverk där olika typer av nudges kategoriserats utifrån dess             

påverkan av beteenden. Caraban et al (2019) delar även in de olika typerna av nudges               

in i kategorier utifrån de situationer de bör användas i. För att identifiera vilka typer av                

nudges som bör användas i olika situationer använder Caraban et al (2019) sig av              

Fogg´s Behavior model (FBM) (Fogg, 2009) (Figur 1). FBM är en modell som syftar att               

öka förståelsen av mänskligt beteende. I denna modell (FBM) är beteende en produkt av              

tre faktorer: motivation, förmåga och triggers.. FBM hävdar att för en person att utföra              
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ett målbeteende måste han eller hon (1) vara tillräckligt motiverad, (2) ha förmågan att              

utföra beteendet och (3) triggas för att utföra beteendet. Dessa tre faktorer måste inträffa              

i samma ögonblick, annars kommer inte beteendet att hända. FBM är användbar vid             

analys och design av övertygande beteende-tekniker. (Fogg, 2009) 

 

Figur 1 

 

 

Utifrån Foggs behavioral model (2009) har Caraban et al (2019) kategoriserat olika            

typer av nudges under Foggs (2009) tre kategorier för triggers: Facilitators, Sparks och             

Signals. Facilitator-nudges syfte är att öka möjligheten för mottagaren att utföra det            

önskvärda beteendet. Denna typ av trigger är lämplig för användare som har hög             

motivation men saknar förmågan (Fogg, 2009) 

Sparks-nudges syfte är att öka motivationen för det önskvärda beteendet hos            

mottagaren. När en person saknar motivation för att utföra det önskvärda beteendet, bör             

en trigger utformas i samspel med ett motivationselement. Motivationselementen kan          

variera från tex en text som inger rädsla, eller en video som inger hopp. (Fogg, 2009). 
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Signals som påminner mottagaren om det önskvärda beteendet. Signal nudges är            

lämpliga i situationer när både motivation och möjlighet finns hos mottagaren men när             

det trots det finns en diskrepans mellan mottagarens intention och deras beteende.            

Signal-nudges syfte att påminna mottagaren att ändra det nuvarande beteendet till det            

önskvärda beteendet (Caraban et al 2019; Fogg 2009).  

Vid design av Signal-nudges uppmanar Caraban et al (2019) designers att tänka på              

att påminnelsen behöver ske vid rätt tillfälle för att det önskvärda beteendet ska uppstå.              

Spark-nudges används för att motivera mottagaren att vilja agera utifrån vad mottagaren            

tror förväntas av den. Att synliggöra en mottagare eller användares agerande är en typ              

av Spark-nudge (Caraban et al 2019; Fogg 2009). Om nudges används för ofta kan det               

leda till att mottagaren blir resistent mot informationen, och om nudges används för             

sällan blir den ineffektiv. Frekventa nudges är mer effektiva för kortvarig förändring i             

beteendet av mottagaren medens mindre frekventa nudges är mer effektiva för ett mer             

långvarigt resultat. Nudges som är personaliserade utifrån en given situation har visats            

var mer effektiva för mottagaren förändra ett beteende (Caraban et al, 2019).  

Light et al (2017) uppmanar dock designers att undvika vad de kallar Bovine              

designs. Detta begrepp definieras som verktyg som uppmuntrar passivitet och          

flockbeteende, där bland annat nudging och personalisering är exempel som tas upp. I             

Light et al (2017) artikel diskuteras vad designers ska göra i en tid av kris såsom                

klimatförändringar och mass-migration. Light et al (2017) frågar sig hur behovet av            

mening, anständighet och uppfyllande av värdighet både kan stödjas av HCI men också             

undergrävas i en orolig tid. Light et al (2017) menar att Bovine design utnyttjar              

medvetandet och begränsar reflektion hos människor. Nudging och personalisering         

inom design menar Light et al (2017) bidrar bara till större likgiltighet, där det inte finns                

utrymme för medvetna val hos mottagaren.  

 

 

2.3 Berättande visualisering i offentlig miljö 
I Heyer et al (2020) studie har det undersökts huruvida mottagares attityder påverkas             

genom berättande visualisering av ämnen som kan uppfattas som provocerande, t.ex.           
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klimatkrisen. Berättande visualisering eller på engelska Narrative visualization är ett          

populärt sätt att använda sig utav digitalt berättande även kallat Storytelling. Berättande            

visualisering används för att engagera mottagaren med komplexa och ibland          

kontroversiella frågor och det är designerns uppgift att designa för förmedling av            

information men även i vissa fall övervinna människors fördomar och          

missuppfattningar genom Narrativ visualization (Heyer et al, 2020). Studien visar att           

mottagare förlitar sig mycket på sina förkunskaper när de tolkar information och att             

befintliga uppfattningar hos mottagaren är svårare att förändra än ny information för            

individen i fråga  (Heyer et al, 2020). 

Forskarna har Paul et al., (2016) har undersökt IKT i relation till naturliga- såväl               

som mänskligt orsakade katastrofer. De har skapat en applikation om          

tvåvägskommunikation där fältarbetare kommunicerar med ledningen vid en akut kris.          

Paul et al., (2016) har tidigare pekat på att hanteringen av krisinformation brister då det               

ofta under pågående akut kris är svårt att samordna och hantera det akuta läget (Paul et                

al., 2016). Detta leder till ökat lidande för offren såväl som ökad dödstal samt ilska och                

misstro bland drabbade. Som lösning har Paul et al., (2016) tagit fram ett koncept där               

fältarbetare är synliga genom en kartfunktion i applikationen. De menar att en            

visualisering av informationen genom ett kartbaserad gränssnitt kan hjälpa ansvariga att           

bättre samordna de involverade och vidta åtgärder (Paul et al., 2016). Ansvariga ledare             

kan därför identifiera var dessa befinner sig och koordinera resurserna inom det            

drabbade området (Paul et al., 2016). Forskarna Paul et al (2016) menar att framtida              

utveckling av konceptet kan verka för att förmedla den visuella informationen mer            

tydligt.  

Boy et al (2015) har genom webbaserade experiment undersökt huruvida berättande            

visualisering och storytelling påverkar engagemanget hos användaren. Genom att skapa          

två versioner av en hemsida där ena varianten har en introduktion med visuella             

berättande-element och den andra har det inte, jämförs användarens beteende vid           

användning av de olika hemsidorna. Studien syftar till att undersöka huruvida           

berättande visualisering påverkar användaren engagemang till hemsidans innehåll (Boy         

et al, 2015). I Boy et al (2015) studie visar resultaten på att berättande visualisering inte                

bidrar till att användaren att engagera sig mer i information som presenteras på             
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hemsidan (Boy et al, 2015). Sammantaget konstaterar forskningen att, trots små           

skillnader, visar resultaten indikationer på att visualiseringar ändå är mer övertygande           

och attitydförändrande än motsvarande textdata (Boy et al, 2015; Heyer et al 2020).             

Delvis på grund av att det är mer framträdande men också upplevs mer lättillgängligt              

för tittarnas kognitiva processer som ger mer tid för mental integration och reflektion.             

Utöver detta skapar visualiseringar mer trovärdighet. Detta bland annat då det           

identifieras färre skadliga fördomar och ger därför en mer rättvis bild av ämnet. (Heyer              

et al, 2020). 

Olika typer av visuellt media är sprids i stor utsträckning i vår stadsbild (Coenen et                

al, 2019). Framförallt kring stora vägar med hög trafik, med flera sammankopplande            

public displays eller offentliga skärmar som hjälpmedel. Offentliga skärmar, hör till den            

teknik som möjliggör digitalt berättande visualiseringar i offentliga miljöer (Claes &           

Vande Moere, 2017). Skärmarna är ofta interaktiva där användaren presenteras för och            

kan söka efter allmän information. Dessa skärmar möjliggör kommunikation direkt till           

människor i offentliga utrymmen. Salim & Haque (2015) menar att för att offentliga             

skärmar ska vara engagerande för slutanvändare måste det finnas någon form av            

interaktionsmöjlighet hos skärmen (Salim & Haque,  2015).  

Coenen et al (2019) undersöker i sin studie hur flera offentliga skärmar kan              

placeras, hur innehållet bör länkas samman mellan skärmarna och hur informationen           

och platserna bör förändras över tid för att engagera de förbigående. De flesta av dessa               

offentliga skärmas styrs genom ett centralsystem som synkroniserar en förbestämt          

uppsättning av animationer. Det innebär att dessa skärmar antingen visar identisk           

information på varje skärm för att uppnå en mer konsekvent och iögonfallande visuell             

upplevelse, eller att enskilda skärmar visar unik information där den visuella           

upplevelsen blir mer spridd och okategoriserad (Coenen et al, 2019). En specifik            

framgångsfaktor för dessa skärmar är dess information i förhållande till det lokala            

sammanhanget som en omedelbar fysisk såväl som social miljö (Coenen et al, 2017).  

Det är känt att mängden interaktioner med offentliga skärmar kan optimeras genom             

att placera dessa i strategiskt i områden där mycket folk rör sig. Denna typ av               

kontextuella design-strategi har nyligen vidgats till begreppet Linking: offentliga         

skärmar som är sammankopplade till varandra. Detta begrepp sammanfattar hur          
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potentiella användare kan motiveras att upptäcka och uppfatta flera skärmar som tillhör            

samma system. Metoder som går under begreppet linking är att hålla en konsekvent             

estetik och använda olika typer av vägledning till de andra skärmarna. Coenen et al              

(2019) menar även att synligheten mellan skärmar påverkar förbipasserande och dess           

förmåga att upptäcka skärmen. Detta gör informationen aktuell i situationen då dess            

kommunikation är relevant och aktuellt i sammanhanget (Claes & Vande Moere, 2017).            

Claes & Vande Moere (2017) har studerat visualiseringar i offentliga miljöer.           

Interaktiva offentliga skärmar distribueras allt mer till att kommunicera data i ett            

specifikt sammanhang exempelvis för att informera medborgare om lokala fenomen          

eller involvera dem i en medborgardebatt (Claes & Vande Moere, 2017).  

Förstärkning av visualiseringar genom Berättande design utgör en metod för att            

engagera och informera en bred publik och konstaterade bland annat hur offentlig            

visualisering förstärker och främjar socialt samarbete i dessa miljöer. De konkretiserar           

hur en berättande strategi i förhållande till kontextuella aspekter hjälper användaren att            

skapa en förståelse för informationen (Claes & Vande Moere, 2017). Visualisering i            

anslutning till den omedelbara miljön skapar ett personligt sätt att berätta historien            

(Heyer et al, 2020).  

Parker et al (2018) har studerat huruvida människor tittar på offentliga skärmar i              

offentligheten trots det utbredda användandet av smartphones. Parker et al (2018) menar            

smartphones inte har konkurrerat ut offentliga skärmar ännu och att det finns ett behov              

av information som rör specifika platser, men att de digitala skärmens design bör             

utformas på ett sätt som gör det tydligare för användaren vad skärmens syfte är (Parker               

et al 2018). 

Observationerna utförda av Parker et al (2018) visade att olika typer av offentliga              

skärmar engagerade användarna olika mycket. I studien har olika typer av skärmar            

observerats och utvärderats utifrån tex deras förmåga att engagera användarna. Studien           

visar att Interaktiva offentliga skärmar som bör vara placerade vid entréer och ingångar             

för att engagera förbipasserande, dock visar observationen på att stora offentliga           

skärmar utan interaktonsmöjlighet har mest framgång i att engagera och fånga           

användarens blick. Denna typ av skärm har potential att förse användare med mer             

användbar information än en smartphone i vissa lägen (Parker et al 2018). Urban data              
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Visualization syftar till att öka betydelsen av den plats den offentliga skärmen är             

placerad på och till följd den information som presenteras på skärmen. Genom att             

presentera information relaterad till den fysiska kontext skärmen befinner sig i           

uppmuntras förbipasserande att reflektera över de beteenden som orsakade särskilda          

mönster, främst kring lokalt relevanta ämnen (Coenen et al, 2019). Coenen et al (2019)              

föreslår att kopplingen av flera offentliga skärmar bör beakta de lokala, situationella            

egenskaperna, inklusive rumsliga aspekter som upptäckbarhet för ett ökat engagemang          

hos mottagarna av den distribuerade informationen  (Coenen et al, 2019). 

 

2.5 Sammanfattning 
Litteraturstudien har visat på att forskningsområdet inom IKT för krisinformation          

behöver vidgas och fokuseras bortom sociala medier. Detta för att studier visat att             

sociala medier ger upphov till snabb spridning av desinformation (Gui et al, 2017;             

Huang et al 2015; Zarocostas, 2020; Tan et al 2017; Soden & Palen, 2018).              

Myndigheter bör engagera sig i informations-delningen och bidra till att medborgarna           

tar del av trovärdig information (Gui et al, 2017). Krisinformation bör designas för en              

mer långsiktig bild av krisen, bortom det omedelbara akuta händelserna (Soden & Palen             

2018).  

Buttenheim et al (2012) rekommenderar beteendeförändrande design som en          

kompletterande designmetod för att utveckla tillvägagångssätt för global hälsoprogram.         

Cash et al (2017) har bearbetat Beteendeförandrade strategier genom att analysera en            

olika designprocesser och metodförslag och genom det utvecklat en designprocess som           

syftar till beteendeförändring, The Behavioural Design Process (Cash et al, 2017). Det            

är viktigt att identifiera om designen skall uppmuntra användaren mot ett önskat            

beteende eller avskräcka det oönskade beteendet (Tromp et al, 2016). Att anpassa            

nudges efter kontext är gynnsamt då vissa nudges kan vara mer effektiva i vissa              

situationer än andra (Caraban et al, 2019). Signal-nudges syfte att påminna mottagaren            

att ändra det nuvarande beteendet till det önskvärda beteendet (Caraban et al 2019). Att              

synliggöra en mottagare eller användares agerande är en typ av Spark-nudge (Caraban            

et al 2019). 
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En specifik framgångsfaktor för offentliga skärmar är dess information i förhållande            

till det lokala sammanhanget som en omedelbar fysisk såväl som social miljö (Coenen             

et al, 2017). Coenen et al (2019) föreslår att kopplingen av flera offentliga skärmar bör               

beakta de lokala, situationella egenskaperna, inklusive rumsliga aspekter som         

upptäckbarhet för ett ökat engagemang hos mottagarna av den distribuerade          

informationen  (Coenen et al, 2019). 

Berättande visualisering används för att engagera mottagaren med komplexa och           

ibland kontroversiella frågor och det är designerns uppgift att designa för förmedling av             

information men även i vissa fall övervinna människors fördomar och          

missuppfattningar genom Narrativ visualization (Heyer et al, 2020). Visualisering av          

information genom ett kartbaserad gränssnitt kan hjälpa ansvariga att bättre samordna           

de involverade och vidta åtgärder (Paul et al., 2016). Sammantaget konstaterar           

forskningen att, trots små skillnader, visar resultaten indikationer på att visualiseringar           

ändå är mer övertygande och attitydförändrande än motsvarande textdata (Boy et al,            

2015; Heyer et al 2020). 

 

 

3. Metod 
  

I följande avsnitt presenteras val av metoder för denna studie. För att få en bild av hur                 

förmedlingen av krisinformation relaterad till coronaviruset sker idag och hur den           

upplevs valdes observationer och intervjuer som undersökningsmetod. Intervjuer har         

använts som metod för att ta reda på hur informanterna uppfattar hur information             

förmedlas under coronapandemin men också dess allmänna inställning till         

informationsförmedlingen (media, sociala medier, traditionella medier, public service).        

De kvalitativa intervjuerna har därför använts för att identifiera informanternas          

personliga uppfattningar om hur information förmedlas. Detta omfattar även         

uppfattningen om hur individer, i offentliga miljöer, följer Folkhälsomyndighetens         
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(2020) rekommendationer. Intervjufrågorna i studien är självgenererande och berör         

ämnet för information och coronapandemin (Patel & Davidsson, 2011). 

Observationerna i Steg 1 i förstudien syftade till att hämta inspiration för att hitta en                

specifik kontext att designa för. Denna observation utfördes i syfte att hämta inspiration             

för design i utomhusmiljöer. Observationen utfördes innan Coronapandemin var ett          

faktum i Sverige. Efter förstudiens genomförande riktades observationerna in på att i            

Steg 2 observera: A. Observation av digitala informationsskärmar. B. Observation av           

offentliga miljöer. C. Observation av individers beteenden i förhållande till          

Folkhälsomyndighetens (2020) restriktioner under Coronapandemin samt de åtgärder        

som vidtas för att få individer att följa dessa.  

Observationerna i steg 2 har identifierat hur information förmedlas innan samt under             

coronapandemin. Sammantaget har metoderna syftat till att samla in material för att            

svara på frågan “Hur kan situationsanpassad digital krisinformation designas och          

förmedlas så att individer i högre grad följer myndigheters restriktioner för offentliga            

miljöer under pandemier?. Detta genom att samla in data från myndigheter,           

vetenskapliga forskningsrapporter, individer som påverkas av coronapandemin samt hur         

information förmedlas i offentliga miljöer före och under pandemin. 

 

3.1 Litteraturundersökning 
För att samla in relevant forskning för studien har sökningar gjorts främst via             

Högskolan i Kristianstads sökverktyg Summon. Även databaserna ACM Digital library,          

SpringerLink samt Googles sökmotor har använts. Sökningarna gjordes på engelska          

eftersom de flesta vetenskapliga forskningsrapporterna är skrivna eller översätta till          

engelska. Filtrering i Summon möjliggjorde en identifiering av vetenskapliga         

forskningsrapporter som publicerats de senaste fem åren.  

Begrepp inom krisinformation som crisis, emergency, crisis information, nudging,           

kombinerades med designing, crisis informatics, designing for crisis, ICT (IKT) för att            

få ett så närliggande urval som möjligt. Inom området krisinformatik och IKT för             

naturkatastrofer och tidigare pandemier finns vetenskapliga forskningsrapporter. Dock        
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gav sökningar för Covid-19 i kombination med informatik och design ett relaterat eller             

uteblivet resultat. Därför ligger krisinformatik inom pandemier eller närliggande         

krisområden till grund för studien. Den begränsade information som fanns om           

Coronaviruset beskrivs kortfattat. 

 

De sökord och kombinationer av sökord som använts: Digital boards, displays,           

Ubiquitous computing, Pervasive computing, designing for pandemia,       

Cyber-physical-systems, The internet of people, information public spaces, crisis         

information, crisis informatics, Designing for situation, Collective mindfulness, UX         

principles, interactions, physical environment, physical objects, Situated storytelling, A         

visual communication languages, situational awareness, designing situations, behavior,        

Informating crisis, ICT, HCI, Visualization, Narrative visualization, Public        

visualization, Information visualization, casual visualization, in-the-wind, Mobile       

Crowdsourcing and Pervasive Computing for Smart Cities, Nudges, Designing situated          

visualizations, public displays, contextual design, reliable information, Corona,        

Covid-19, Sweden strategy Corona, Sweden Corona, accessibility, warning sign,         

warning, designing for emergency, sensors, movement sensors digital displays,         

movement sensors, True Presence, TP, warning design, visual attention, color          

communication, visual warning design, Covid-19, Covid-19 ICT. 

 

Källor som inte ingår i vetenskaplig forskning granskades genom att bedöma dess            

trovärdighet utifrån dess ursprung och etablering. För examensarbetet rör det sig mest            

om myndigheter som Folkhälsomyndigheten (2020) samt MSB (2020) samt den          

internationella organisationen WHO (2020). Statistik förda av samtliga parter bedöms          

ha hög trovärdighet. Siffrorna från Folkhälsomyndigheten (2020) har hållits         

uppdaterade under hela examensarbetet och ersatts löpande i takt med ökad           

smittspridning och inrapporterade dödsfall. 

Litteratur inom Informatik har varit grunden för utförandet av metoder. Detta            

omfattar Normans designprinciper (2004), designmetoder såsom research, skisser,        
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scenario och prototyping (Hanington & Martin, 2012), samt Bergströms (2018)          

principer gällande färgkommunikation. Dessa icke-vetenskapliga källor har enbart        

använts som metod för att designa och förmedla krisinformation under          

Coronapandemin. 

 

3.2 Material 
Strukturen för uppsatsen följer mallen för framtagna riktlinjer enligt Löwgrens (2018)           

kompendium “Till en designstudent som ska göra examensarbete på kandidatnivå”.          

Materialinsamlingen bestod av insamling av data genom forskningsartiklar,        

observationer i förstudien, expertis inom designområdet, observationer som        

undersökningsmetod  samt intervjuer.  

Observationerna är uppdelade i två steg (Figur 2). Steg 1. Observationer i             

Förstudier: Genomfördes genom omvärldsanalys och etnografiska studier för att         

identifiera problemområde, människors naturliga rörelser samt nuvarande       

utomhusdesign i form av digitala displayer. Steg 2. Observationer genom hela           

studien: Genomfördes som undersökningsmetod under hela tidsperioden för        

examensarbetet. Observationerna avser Coronakrisen och människors rörelsemönster i        

offentliga miljöer (Patel and Davidsson, 2011). Metoden var ostrukturerade         

observationer i syfte att samla in så mycket information som möjligt om            

informationsspridning och individers rörelser i offentliga miljöer (Patel & Davidsson          

2011). Förstudier och observationerna som sträcker sig genom hela examensarbetet          

används som undersökningsmetod i kombination med intervjuer. 

Intervjuerna bestod av planerade respektive oplanerade frågeställningar för att           

minska risken att påverka informanterna (Patel & Davidsson, 2011). Intervjumetoden          

som användes var kvalitativa intervjuer som omfattar enskilda intervjuer av fem           

personer. Syftet med kvalitativa intervjuer var att skapa en bild av en informanternas             

personliga uppfattningar (Hanington & Martin 201). Frågeställningarna var        

självgenererad för att skapa ett avslappnat intryck och öppna upp till diskussion. Varje             

enskild intervju bestod av en inledande ledig samtalsstund följt av ett färre antal             
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semistrukturerade frågor för att hålla samtalet inom ämnet (Patel & Davidsson, 2011).            

Sammantaget innebar intervjuformen låg grad av standardisering samt strukturering då          

frågor dök upp efter hand som intervjun pågick (Patel and Davidsson, 2011).  

Underlag för studien har samlats in genom Högskolan i Kristianstad HKR Summon              

samt ACM digital library där data samlats in kvantitativt och därefter sammanställs            

kvalitativt (Patel and Davidsson, 2011). Materialet omfattar vetenskapliga studier inom          

informatik samt tvärvetenskapliga områden inom pandemier, sensorteknik och        

beteendevetenskap. 

Designkonceptet har tagit form genom tillämpning av The Behavioral Design           

process (Cash et al 2017) samt kompletterande designmetoder såsom research, skisser,           

scenario och prototyping (Hanington & Martin, 2012).  

PACT-analys har använts som metod enligt (Benyon 2010) för att identifiera individer            

som designen riktar sig mot, vilka aktiviteter som används för den offentliga skärmen, i              

vilken kontext den designade informationen förmedlas samt vilken teknik som behövs           

för utförandet. 

Skisser och scenario användes som metod för att testa designens värde och tänkbara              

funktioner. Ett scenario är en berättelse som utforskar den tänkta användningen av en             

produkt ur användarens perspektiv. Detta hjälper designers att resonera kring designens           

plats i den tänkta situationen (Martin & Hanington, 2012). Genom att skissa rutor med              

olika situationer hjälper det till att få en bild av vad som ska implementeras samt               

utvecklas i designen (Greenberg et al., 2011). Denna skissteknik har används för att             

placera konceptet i en situation och identifiera vilka funktioner som den digitala            

skärmen behöver för att förmedla information i offentliga parker (Greenberg et al.,            

2011). 

Prototyping användes som ett sätt att konkret skapa en artefakt för att testa en idé                

och dess användarvänlighet (Martin & Hanington, 2012). Prototyper kan se olika ut och             

ha olika grad av fidelity. Låg fidelity-prototyper kan vara skisser eller pappersprototyper            

och prototyper med hög fidelity kan påminna mycket om en slutprodukt både till             

utseende och användarmöjligheter (Martin & Hanington, 2012). Denna metod används          
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för att delvis illustrera konceptet genom en låg-fidelity prototyp utan interaktivitet           

(Löwgren & Stolterman, 2004). Metoden används för att illustrera konceptet utan att            

lägga fokus vid dess funktionalitet. 

För att genomföra designarbetet användes Normans (2013) designprinciper som          

grund för att skapa en användarcentrerad design. Den konceptuella modellen planerades           

genom att skissa vilka element som ska vara med och därefter placera ut dessa så att de                 

följer en röd tråd för designens vyer (Coenen et al, 2019). Synbarheten eller             

Discoverability användes som metod för att kartlägga den digitala skärmens placering i            

samspel med dess innehåll som visas på skärmen (Norman 2013; Coenen et al, 2019).              

Vidare kombinerades Signifiers tillsammans med Feedback för att forma hur          

informationen signaleras både genom färg, ljud och rörelser i bild. Informationen           

planerades genom att begränsa dess innehåll för att passa i sin kontext men också med               

syfte att användaren ska förstå hur artefakten verkar i miljön (Norman 2013).  

Därtill har olika färger används som material för att förstärka Normans (2013)             

designprinciper i designen. Här har hänsyn tagits till de effektiva, visuella           

kommunikationsaspekter Bergström (2017) pekar på gällande färgupplevelser. De olika         

färgerna används som metod för att kartlägga designens innehåll, signalera budskap           

samt informera den situationsanpassade informationen visuellt (Bergström 2018)        

Färgupplevelsen beskrivs av Bergström (2017) vara viktig för oss människor. Rätt val            

av färg kan skapa en rymd eller signalera ett budskap. Röda och orange-nyanser             

aktiverar hjärnan medan blåa och gröna toner lugnar. Färgen används därför för att             

förstärka och förmedla den effektiva visuella kommunikationen i prototypen (Bergström          

2017). 
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3.3 Förstudier 
Förstudien och observation i Steg 1 har genomförts genom en Omvärldsanalys samt            

Etnografiska studier. Inledningsvis hämtades inspiration för denna studie genom en          

föreläsning som hölls på Clarion Post hotel av Clear Channel (2020) som arbetar med              

innovativa reklamkampanjer i utomhusmiljöer (Bilaga 7). Efter denna föreläsning         

såddes idén om att studera och designa för utomhusmiljöer. När ämnet design i             

utomhusmiljöer bestämts riktades observationerna i förstudien in på att studera          

individens naturliga rörelsemönster i offentliga miljöer. Metoden Etnografiska studier         

användes för att identifiera dessa rörelsemönster (Martin och Hanington, 2012).          

Observationerna följde med i vardagen genom att studera kollektivtrafik,         

centralstationer, köpcentrum, restauranger, parker och matbutiker. Detta ses som en          

metod för att göra en omvärldsanalys och se hur offentliga miljöer ser ut idag. 

Vid denna tidpunkt var observationerna ostrukturerade och studerade allmänna          

platser och offentliga miljöer utan specifikt problemområde (Patel & Davidsson, 2011).           

Bakgrunden till metoden var att hitta situationer och platser där det identifieras en             

möjlighet att designa för utomhusmiljöer. Därefter begränsades undersökningen till att          

observera hur information designats och hur den förmedlas i offentliga miljöer. 

 

3.4 Observationer 
Observation Steg 2 utfördes löpande genom hela studien och omfattar observationer           

uppdelat i tre metoder som här delats in i delarna A, B, C:  

A. Observation av digitala informationsskärmar  

B. Observation av offentliga miljöer  

C. Observation av individers beteenden i förhållande till Folkhälsomyndighetens         

restriktioner under Coronapandemin samt de åtgärder som vidtas för att få individer att             

följa dessa (2020).  
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Figur 2 

 

 

 

3.4.1 Observationer som undersökningsmetod 

Observationerna i del A. har fokuserat på offentliga skärmar som presenterar någon            

form av information på offentliga platser. Denna metod utfördes delvis genom           

strukturerade observationer där dess kontext redan var preciserad (Patel & Davidsson           

2011). Med andra ord var situationen bestämd till digital information i offentliga            

miljöer. Metoden utfördes genom att inledningsvis studera offentliga skärmar på          

centralstationer, köpcentrum, busskurer samt övriga samlingsplatser i städerna Borås,         

Göteborg, Lund samt Öckerö kommun en ö-grupp i Göteborgs norra skärgård (Bilaga 1,             

figur 1.2 - 1.14). Observationerna bestod mellan januari till februari av att observera             

allmän information samt reklambudskap. I början av mars fokuserade observationerna          
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på att studera krisinformation i allmänhet vilket gjordes enligt ostrukturerad metod           

(Patel & Davidsson, 2011).  

I mars skiftade fokuset för observationerna då Coronavirusets spridning tog fart i             

Sverige. Vid denna tidpunkt avgränsas observationerna till del B. Att observera hur            

offentliga skärmar förmedlar krisrelaterade budskap och information i offentliga miljöer          

under Coronapandemin. I detta skedet används observationer som avgränsas till hur           

allmänna platser i Borås, Göteborg, Lund samt Hönö sprider information om           

Coronaviruset (Hanington & Martin 2012) De offentliga skärmarna dokumenterades         

genom fotostudier för att undersöka hur offentliga skärmar används idag (Hanington &            

Martin 2012). Fortsättningsvis observerades hur coronainformation började spridas på         

dessa offentliga skärmar. Efter att ha utfört metoden från januari till mars observerades             

hur nuvarande offentliga skärmarna kommunicerar budskap genom visuellt berättande         

(Claes & Vande Moere, 2017). Här riktades observationerna in på att se hur nuvarande              

krisinformation förmedlas genom de offentliga skärmarna.  

Parallellt med observationerna del B. av de offentliga skärmarna pågick även            

observation del C. som syftar till att observera beteenden på offentliga platser som             

parker, köpcentrum och matbutiker vilket dokumenterades genom foto och fältstudier          

(Tjora 2012). Observation del C. hade fokus mot beteenden och huruvida personer            

följer restriktionerna att hålla avstånd på 1.5-2 meter från Folkhälsomyndigheten          

(2020). Som del i denna metod följdes Folkhälsomyndighetens (2020) dagliga          

presskonferenser för att få uppdatering om läget och utvecklingen i landet.           

Kartläggningen som följde utfördes för att identifiera ett mönster gällande individers           

beteende och myndigheters åtgärder under Coronapandemin men fokus offentliga         

miljöer (Soden & Palen 2018). Denna observation inleddes i samband med           

coronavirusets spridning i början av mars. Metoden gick dessutom ut på att se vidare              

samhället och företag använder sig av analoga såväl som digitala nudges.           

Kartläggningen av människors rörelsemönster, information i offentliga miljöer och         

åtgärder kartlades genom fotodokumentation i den mån det var möjligt. Därefter           

riktades observationerna in på att kartlägga offentliga parker enbart och observationerna           

omfattade Stadsparken och Annelundsparken i Borås, Slottskogen i Göteborg,         
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Stadsparken i Lund samt Hönö Röd park. Dessa observationer gjordes ostrukturerat för            

att identifiera individens naturliga rörelsemönster (Patel & Davidsson 2012; Hanington          

& Martin 2012; Bilaga 2).  

 

 

3.5 Kvalitativ intervjumetod 
För att skapa en bild av nuvarande uppfattningar gällande Coronapandemin användes           

intervjuer som undersökningsmetod (Patel & Davidsson, 2011). Intervjun bygger på att           

identifiera informanternas personliga uppfattningar gällande hur de allmänt hämtar         

information, vilka källor de anser vara pålitliga samt hur de ser på individers             

förhållningssätt till Coronapandemin.  

3.5.1 Deltagare och urval 

Studien består av kvalitativa intervjuer med fem personer i åldrarna 22-60 år varav tre              

kvinnor och två män. Testpersonerna eftersöktes och kontaktades delvis genom sociala           

medier men också via kontakter per telefon och mail. Personerna som anmälde sitt             

intresse genom sociala medier var ett trettiotal. Därefter valdes fem personer ut baserat             

på tillgänglighet och restriktioner som följt under Coronapandemin. Intervjuerna ägde          

rum delvis via telefon men också utomhus med avstånd. Valet är att designa för              

Sveriges hantering av Coronapandemin, samt krisinformation i offentliga miljöer, och          

har därmed uteslutit ålderskategorin 70+ eftersom dessa enligt Folkhälsomyndigheten         

(2020) inte bör röra sig i offentliga miljöer mer än i nödfall.  

  

Stella 25 år. Bor centralt. Utbildad lärare som nu läser vidare på distans inom ämnet               

pedagogik. Rör sig minimalt ute i samhället med undantag för veckohandling i            

mataffärer. 

Jakob 27 år. Bor centralt. Jobbar hemifrån på kundtjänst. Rör i stort sett sig som               

vanligt ute i samhället med  hänsyn till restriktioner. 
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Maja 53 år. Bor på en mindre ort strax utanför stan. Jobbar som förskolelärare.              

Försöker minimera tiden hon rör sig i samhället, träffar endast familj och kollegor och              

träffar inga personer som är 70+ år. 

Lena 60 år. Bor på mindre ort strax utanför en storstad. Arbetar på myndighet och                

arbetar delvis hemifrån under pandemin. Rör sig inte i samhället och träffar inga             

personer utöver familj och arbetskollegor. Besöker matbutiker men åker inte kollektivt. 

Oscar 23. Student, bor centralt i en mindre stad. Har under coronapandemin studerat             

hemifrån. Flyttat hem hos familjen och umgås inte med några andra personer för             

tillfället. Går inte till gym eller krogar, åker ej kollektivt. 

 

3.5.2 Intervjuer  

Intervjunformatet är uppbyggdt med hjälp utav Patel och Davidssons (2011) modell           

kring intervjuer och dess utförande. Här följer kvalitativa intervjumetoder för att fånga            

upp informanternas personliga uppfattningar och erfarenheter (Patel & Davidsson,         

2011). De kvalitativa intervjuerna utfördes genom låg grad standardisering samt låg           

grad strukturering för att göra samtalet öppet för intervjupersonerna. Detta för att fånga             

intervjupersonernas personliga inställning och tidigare erfarenheter. Inledningen av        

intervjun bestod av en ostrukturerad del där diskussion kring ämnet information och            

källor. Därefter bestod intervjun av en semistrukturerad del om frågor gällande           

coronapandemin enligt Patel and Davidssons (2011) riktlinjer (Bilaga 11).  

Intervjuerna har skett över telefon eller utomhus med hänsyn till           

folkhälsomyndighetens rekommendationer för möten utomhus på 1.5 - 2 meters avstånd           

(folkhälsomyndigheten.se 2020). Samtliga intervjuer skedde i april 2020 under         

pågående Coronapandemi. Avsatt tid för intervjuerna var ca 60 minuter. Informanterna           

blev informerade om varför de valts ut för intervjun samt vad intervjuns centrala ämne              

var (Patel & Davisson, 2011). De blev även tillfrågade om de godkände att viss              

information delades så som plats, ålder och yrke. Datainsamlingen skedde genom           

ljudinspelningar som sedan transkriberats till text och även direkta transkriberingar av           
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svaren i textform under intervjuns gång. Inspelningarna raderades efter anteckningar          

förts.  

Frågor kring hur informanternas vardag påverkats av Coronapandemin ansåg          

relevant för studien. Intervjuns inledande frågor var allmänna och inledande till de            

centrala frågorna (Patel & Davisson, 2011). De centrala intervjufrågorna var öppna för            

olika formuleringar utifrån informanten men utgick från följande förbestämda teman:          

Pålitliga/ opålitliga källor, inhämtning av information genom sociala medier och          

traditonella medier, Coronapandemin, krisinformation, beteenden i offentliga miljöer        

samt upplevelser av andras beteenden i offentliga miljöer. Följdfrågor som ansågs           

relevanta och lämpliga för intervjun tilläts för att öppna upp för en mer allmän              

diskussion för kring ämnet (Bilaga 11). 

 

 

3.6 Etiska överväganden 
Studien genomfördes delvis genom observationer i offentliga miljöer. Här uppstod ett           

etiskt dilemma gällande möjligheten att genomföra dokumentation utan att inskränka på           

individers integritet. Delvis genomfördes en så kallad dold observation vilket betyder att            

individer på offentliga platser studerades utan vetskap (Tjora 2019). I offentliga rum            

anses det dock vara acceptabelt då det är omöjligt att informera samtliga individer som              

rör sig i området. För att avidentifiera individers ansikten och kropp har det täckts över i                

den fotodokumentation som gjorts (Tjora 2010). Boxarna visar att det vid den okända             

tidpunkten fanns individer i rörelse i parken, men de går inte att se specifika individer.               

Dock behövs de vita boxarna för att illustrera de individer som befinner sig på platsen               

och styrka argument i designen. Detta då argumentet för en ökning av andelen individer              

i parker behöver styrkas genom dokumentation. Fotodokumentationen används för att          

visa situationer i parker under coronapandemin. Därför är det av betydelse att använda             

observation av individers rörelser i dessa miljöer som undersökningsmetod. För att lagra            

insamlad bilddata säkert har samtlig fotodokumentation avidentifierat individer på         

bilderna. Bilder där individer riskeras att identifieras genom att ansikte och kläder visas             
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har täckts över eller raderats. Övrig känsligt material har lagts in i examensarbetet och              

därefter raderas från datorn. 

För intervjuerna följde studien de huvudkrav som Patel & Davidsson (2011)            

beskriver: Samtliga fem informanter blev inför intervjuerna informerade enligt         

Informationskravet och upplystes om studiens syfte och ämne. Detta skedde både inför            

urvalet och innan intervjuns start. Samtliga intervjuade är medvetna om sin medverkan            

och har enligt Samtyckeskravet deltagit frivilligt och har blivit tillfrågade inför           

intervjun. Vidare har materialet som samlats in under studien enbart används för            

forskningsändamål, vilket innebär att datan enbart används för detta examensarbete.          

Data har förvarats säkert enligt Nyttjandekravet. Detta betyder att enbart inblandade i            

examensarbetet haft rättigheter till att ta del av informationen och ljudinspelningar har            

tagits bort efter förda anteckningar. Anteckningar har förvarats i dokument som enbart            

ansvariga har tillgång till. Ljudinspelningarna motiveras genom att det ger ett mer            

sanningsenligt material som går att analysera i efterhand.  

Enligt Konfidentialskravet har vidare pseudonymer används för att inte avslöja           

informanternas identitet. Enligt godkännande från deltagarna har ålder, yrke och plats           

nämns i intervjun. Detta nämns enbart som student, arbetar på myndighet samt            

centralt/icke-centralt för att inte avslöja identitet. Valet att ha med ålder, yrke samt plats              

har gjorts då det är betydande för att genomföra de metoder och analysera det resultat               

som blir. Geografisk plats har betydelse gällande var smittspridningen sker i högre grad             

och vilka åtgärder som vidtagits från respektive län. Yrke och ålder kan avgöra vilken              

livssituation informanten befinner sig i och vilka möjligheter/utmaningar den står inför           

relaterade till Coronapandemin.  

 

 

3.7 Designprocess 
Designprocessen (Figur 3) är utformad efter Cash et als (2017) Behavioral Design            

Process för övertygande design samt utvalda designmetoder som research, skisser,          

scenario och prototyping (Hanington & Martin, 2012; Greenberg et al., 2011). Urvalet            
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av metoder gjordes utifrån ett behov av att sätta designen i förhållande till en situation               

genom scenarios, en iterativ skapandeprocess för designen av konceptet samt          

prototypskapande (Hanington & Martin 2012). 

I designprocessens första steg har en problemformulering ringat specifika          

problemområdet (Cash et al. 2017). Sedan har en kartläggning av det oönskade            

beteendet skett genom att kartlägga vilka faktorer, sociala normer, miljö och kontexter            

som kan påverka det oönskade beteendet (Cash et al. 2017). Kartläggningen har skett             

genom observationer av beteenden offentliga miljöer, samt intervjuer med fem          

informanter. I nästa steg utfördes ett Fieldwork där det formulerades vilka           

förutsättningar, sammanhang och triggers som är associerade med det önskade          

beteendet (Cash et al. 2017). Det formades ett Behavioral Problem Statement som            

ringade in det oönskade beteende som designen har som mål att ändra i form av en                

hypotes (Cash et al 2017). Utifrån en hypotesen och en efterföljande analys påbörjades             

en iterativ idégenerering genom skisser (Greenberg et al., 2011). Därefter följde en            

analys av skisserna för att sedan kunna placera designen i den kontext den är tänkt.               

Detta gjordes genom att skapa scenarier kring situationer i en offentlig park.            

Scenarierna har framställts utifrån insamlad information från tidigare observationer och          

intervjuer. Det slutgiltliga steget i designprocessen var skapandet av en låg-fidelity           

prototyp som gestaltar design för situationsanpassad krisinformation med        

nudging-element samt signifiers för påverkan av beteenden (Hanington & Martin.,          

2012; Greenberg et al., 2011; Caraban et al., 2019) 

 

Figur 3 
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4. Resultat och analys 

4.1 Förstudier 
Föreläsningen som hölls av Clarion Post hotel av Clear Channel (2020) visar främst             

hur utomhusreklam kommunicerar i utomhusmiljöer. Deras motivation bakom projektet         

är att individer ofta använder digitala artefakter i offentliga miljöer och vill hitta ett sätt               

att fånga dessa (Clear Channel 2020).  

Resultatet av den Etnografiska studien konstaterar att individer rör sig           

utomhusmiljöer och att det vid olika tidpunkter rör sig fler eller färre beroende på plats.               

Detta gäller, för observationerna, offentliga miljöer såsom centralstationer, köpcentrum,         

restauranger och matbutiker. Under vardagar är rusningstiden mellan 16.00-18.00 den          

tid där individer rör sig mest i kollektivtrafiken i Göteborg. Det observeras fulla             

spårvagnar och svårt att få sittplats mellan Centralstationen och järntorget i Göteborg. I             

matbutiker i Göteborg och på Öckerö är det som flest personer under            

fredagseftermiddagar inför helgen. I januari är parker relativt folktomma i jämförelse           

med köpcentrum där det under mellandagsrean rör sig en betydande andel individer. I             

parker observeras en mindre mängd individer som rör sig i parken. Det observeras att en               

betydande andel individer använder sig av digitala artefakter när de rör sig i offentliga              

miljöer, såsom smartphones, surfplattor och smarta klockor. På spårvagnshållplatser,         

centralstationer och köpcentrum håller individer smartphones i handen. På Göteborgs          

och Lunds centralstation rör sig individer mellan järnvägsspåren och tittar upp mot            

digitala displayer där information om avgångar finns. I januari när förstudien genomförs            

har Coronapandemin inte inletts. Därför är resultatet från förstudien mest att lokalisera            

offentliga miljöer och hur individer beter sig generellt. Utifrån förstudien hämtades           

inspiration till att designa för information i utomhusmiljöer. 
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4.2 Observationer 
 

Del A. I Borås finns digitala tavlor utplacerade runt om i staden som i reklam- såväl                

som i informationssyfte (Bilaga 1, figur 1.12, figur 13, figur 1.14). Dock observerades             

inga digitala anslagstavlor som sprider information om Coronaviruset i januari till           

februari 2020. I Skåne finns i januari 2020 digitala tavlor utplacerade i reklamsyfte och              

gör bland annat reklam för mobilabonnemang (Bilaga , figur 1.9). Göteborg använder            

samma strategi för perioden januari till februari 2020 och har digitala tavlor utplacerade             

för att sprida reklambudskap och information om avgångar för tåg, buss och spårvagnar.             

För första observationstillfället i Lund i januari 2020 används digitala anslagstavlor           

enbart i reklam och informationssyfte för kollektivtrafik. Vid andra observationstillfället          

i april 2020 hade kommunen börjat sprida information om Coronaviruset på dessa            

digitala anslagstavlor för Öresundståg, centralstation och andra offentliga platser som          

torg och busskurer. Den gemensamma nämnaren är att majoriteten av de digitala            

anslagstavlorna är utplacerade i offentliga miljöer och på platser där många människor            

passerar. 

Vid första observationstillfället dokumenterades ingen information om        

Coronaviruset i offentliga miljöer. Under våren har situationen förändrats och          

informationsspridningen anpassats till rådande läge (Bilaga 1, figur 1.3, figur 1.4, figur            

1.5, figur 1.10, figur 1.11). Det har alltså mellan Januari 2020 till april 2020 skett en                

förändring i och med Coronaviruset ökning i Sverige. I Öckerö kommun, som består av              

en ö-grupp om tio öar, observerades en informationstavla gällande Coronaviruset i mars            

2020 (Bilaga 1). Informationen löd “Coronaviruset och Covid-19 läs samlad          

information på länk”. Användaren uppmanas därför att använda sin smartphone eller           

dator för att läsa om kommunens uppdaterade läge via länken. Det har även             

framkommit att möjligheten för digital krisinformation finns men inte utnyttjas i Borås            

stad då det på flera platser finns offentliga skärmar utan någon som helst information              

om Coronaviruset (Bilaga 1, figur 1.12, figur 1.13, figur 1.14). 

På Öresundstågen, pågatågen såväl som på Lunds central observerades ett antal            

offentliga skärmar under perioden januari 2020 till och med april 2020. I januari, innan              
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Pandemins utbrott består skärmarna av trafikinformation, tidtabeller för avgångar samt          

reklam. Under mitten av mars samt april finns information om Coronaviruset på ett             

urval skärmar (Bilaga 1, figur 1.3, figur 1.4, figur 1.5, figur 1.10, figur 1.11). Bland               

annat uppmanas medborgare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i april. 

Sammantaget har Corona-virusets utbredning resulterat i en förändring av den           

information som sprids på de digitala anslagstavlorna. Informationen berör mestadels          

uppmaning om att hålla avstånd eller följa uppmaningar. I de flesta fall hänvisas dock              

individen fortfarande i april 2020 till webbplatser och andra plattformar för att hämta             

mer information (Bilaga 1, figur 1.11). 

Del B. - Del C. I städerna Göteborg, Borås och Lund samt Hönö i Öckerö kommun                 

är upplevelsen att det rör sig färre personer utomhus i offentliga miljöer under             

Coronapandemin än innan utbrottet. I januari när Förstudien inleddes fungerade          

samhället som vanligt vilket innebär att individer inte undvek kollektivtrafik,          

köpcentrum och matbutiker. Efter utbrottet har det skett en minskning av andelen            

individer som rör sig i offentliga miljöer. En del individer verkar följa restriktionerna att              

stanna hemma vid sjukdomssymptom, oro för att bli smittad eller smitta vidare.  

Samtidigt är det långt ifrån alla som följer restriktionerna kring att hålla 1,5-2              

meters avstånd till varandra. Detta har observerats på en större matbutik i Göteborg, en              

mindre matbutik Öckerö kommun och i Lund. Både inomhus såsom i matbutiker samt             

utomhus i parker eller i centrum hålls inte alltid avstånden. I Lund inför Valborg är               

Stadsparken tom på grund av att kommunen sägs ha spridit hönsgödsel. I matbutiker i              

Göteborg, Öckerö Lund och Borås finns information med restriktioner lämpliga för just            

den situationen, denna information består av lappar med uppmaningar om att           

exempelvis tvätta händerna och hosta i armvecket, klisterlappar för ett kösystem med            

1.5m-2 m mellanrum. Observationen visar att folk i stor utsträckning håller sig till det              

rekommenderade avståndet i kösystem men inte när de rör sig runt i butiken. Detta har               

observerats på samtliga matbutiker och olika butiker vidtar olika åtgärder för att få             

individer att följa restriktionerna. I en matbutik av större storlek i Göteborgsområdet            

finns handsprit vid entrén samtidigt som personalen, genom högtalarsystemet, påminner          

kunderna om att hålla avstånd. I Lund finns fastklistrad information på golvet men trots              

detta hålls inte alltid avstånd. Liknande observation förs för matbutiker i Göteborgs            
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kommun. I slutet av april har en matbutik i Lund samt på Hönö satt upp glasskärmar                

mellan kassapersonal och kunder. Vid en postutlämning i Göteborg finns glasskärmar           

men kunderna kan samtidigt gå fram två och två för att hämta ut sina paket. I kön hålls                  

avstånd men inte framme vid disken.  

Observationerna har inte sett någon uppenbar spridning av desinformation i           

offentliga miljöer på offentliga skärmar. I krisrelaterad information i offentliga mijlöer           

är det inte all information som hänvisar till den källa informationen kommer från,             

framförallt i matbutiker där A4-lappar satts upp runt om i butikerna. 

 

4.3 Intervjuer 
En sammanställning av intervjuerna har gjorts och ej väsentlig information som inte rör             

krisinformation eller information Corona har sållats bort. Namnet på de fem informanter            

som deltagit i studien är pseudonymer.  

 

Stella: 25år, bor centralt 

Stellas liv ser just nu väldigt annorlunda ut från hur hon hade det innan spridningen av                

Coronaviruset. Stella håller sig ständigt uppdaterad på Coronapandemin och lägger stor           

vikt vid att följa restriktionerna från folkhälsomyndigheten och rör sig sällan i offentliga             

miljöer. Stella berättar att hon numer väljer att endast ta del av information hon anser               

trovärdig så som folkhälsomyndigheten och public service. Hon har valt detta då hon             

känt ångest och oro när hon läst spekulationer på twitter eller andra sociala medier.              

Stella kollar presskonferensen som hålls av Folkhälsomyndigheten via svt.se varje dag           

men hon upplever dock att informationen ibland kan vara lite för otydlig, att det ibland               

är för mycket upp till individen att känna av vad som är ett korrekt beteende i en                 

specifik situation tex “Jag har haft lite ont i halsen två dagar men sedan gick det över                 

helt, hur länge ska jag vara hemma då? eller är det ingen fara att röra sig i samhället                  

med avstånd?”. Stella tycker att det i många situationer är lätt att avgöra vad som är                

bäst för en situation men hon upplever att andra personer inte tar det egna ansvaret. Hon                
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undviker att röra sig i sammanhang där det kan röra sig mycket folk. När Stella gått på                 

promenader genom stan har hon inte tänkt på att det finns någon vidare information om               

Coronapandemin eller restriktioner ute. Hon har dock lagt märke till information i            

mataffären. Där har hon sett A4-lappar där det står “håll avstånd”, hon har sett              

markeringar på golvet vid kassan och hon har även hört utrop i högtalarsystemet. Trots              

detta upplever Stella inte att folk följer restriktionerna trots påminnelserna.  

Stella tror att lapparna som satts upp är för små “Detta är en allvarlig situation och                 

kommunikationen behöver utstråla just vad det är, krisinformation, och det räcker ju            

uppenbarligen inte med en utskriven a4-lapp för att folk ska lyssna”. Stella tycker det är               

lättare att ta till sig krisinformation i offentliga miljöer om det är en video eller en bild.                 

Hon tycker det fångar uppmärksamheten bättre och att hon inte orkar läsa långa texter              

när dom är och handlar. Stella upplever att det finns situationer där folk sköter sig bättre                

utifrån restriktionen. Hon beskriver en situation när hon fått stå i kö till en butik pga av                 

det var för fullt i butiken utifrån folkhälsomyndighetens restriktioner. Stella tyckte då,            

att när hon väl kom in i butiken, att folk betedde sig bättre och höll större avstånd. Hon                  

trodde det berodde på att folk blev påminda om krissituationen som just nu utspelar sig               

innan dom fick gå in i butiken och att det då kanske känns pinsamt att inte följa                 

reglerna.  

 

Jakob: 27år, bor centralt 

Jakobs tillvaro har påverkats måttligt av spridningen av Coronaviruset. Den stora           

skillnaden är att Jakob nu jobbar hemifrån och att han inte kan gå på konserter eller                

större event, annars rör han sig mycket som vanligt i matbutiker, staden och i              

grönområden. Jakob tänker på att hålla avstånd när han är ute i offentligheten men inte               

så mycket som han tror att andra mer oroliga personer gör. Han beskriver att han ibland                

kan glömma av sig lite och att han tror det beror på att han själv inte är i någon                   

riskgrupp. Jakob tror sig ha sett information på reklamskyltar om coronaviruset när han             

rört sig på stan men är inte säker. Han vet däremot att det finns informationslappar om                

att hålla avstånd i kön på matbutiken. Jakob säger att Sveriges strategi går ut på ha ett                 

sunt förnuft och att han inte litar på att alla har samma bild av vad det är att ha ett sunt                     
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förnuft. Han menar att informationen kan tolkas olika beroende på vem man är som              

person. “Dom som inte följer restriktioner i tex matbutiker är nog inte så rädda för sin                

egen skull och glömmer av sig lite”. Jakob tror att informationen behöver komma ut i               

samhället mer och möta folket. Jakob upplever utrop i högtalarsystem på ica som             

kraftfullt och han tycker att det infinner sig ett allvar när han hör utropen. “Jag tror folk                 

behöver en påminnelse om att det inte handlar bara om en själv nu, utan att               

restriktionerna är mer till för att följas för att visa medmänsklighet”. Jakob tror att              

informationen i offentliga miljöer behöver vara mer kraftfullt för att folk ska följa             

restriktionerna mer. “Jag tror också folk tror att smittan inte sprider sig på samma sätt               

när man är utomhus, många av mina vänner hänger utomhus just nu, men dom sitter               

ändå i stora grupper nära varandra”. 

 

Maja: 53år, Bor på en mindre ort strax utanför stan. 

Majas tillvaro har förändrats och påverkats mycket under Coronapandemin. Maja rör           

sig på offentliga platser betydligt mindre nu och hon träffar inte några vänner eller äldre               

släktingar om det inte är utomhus med stora avstånd på 4-5 meter. Maja söker aktivt               

efter information rörande covid-19 varje dag och hon upplever sig själv som påläst och              

informerad om restriktioner ute i samhället. Maja är väldigt försiktig av sig när hon              

handlar och på jobbet vilket hon upplever att inte alla är. “Folk måste lyssna på               

informationen och restriktionerna, detta är på allvar. Informationen behöver trycka mer           

på alvaret. Jag tror det behövs andra medel för informationen än det som används i tex                

matbutiker nu”. Maja har sett digital information när hon var i Sälen i tidigt i Mars 2020                 

som hon tyckte var bra där informationen var kring att hålla avstånd och att mer               

information finns på krisinformation.se. “Det var inte bara en lapp utan en bild som              

rörde sig och ljud som fångar ens uppmärksamhet. Den såg ju alla, då visste man också                

att alla fått samma information”. Den information hon sett i mer vardagliga            

sammanhang tex i matbutiken där dom satt upp lappar och markeringar i golvet för              

kösystemet, hon har även sett att apoteket haft skyltar där dom uppmanar folk att “ta               

hand om varandra”. Maja har ibland upplevt en förvirring vilka restriktioner som gäller             

för olika situationer. Hon fyllde år i början av Maj och ville ha ett kalas i trädgården                 
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men kunde inte riktigt hitta tydlig information kring vad som rekommenderas. “Ibland            

står det att man ska vara max 50st, men jag har också läst att man endast ska träffa de                   

personer som man delar hushåll med. Jag förstår inte riktigt vad som gäller faktiskt”.              

Maja upplever att hon lyssnar mer noggrant när det är någon auktoritet som talar till               

folket, hon ger exempel som: Myndigheter och Statsminister. Hon tror även att andra             

kanske hade insett allvaret om dom hörde någon auktoritet hålla ett “tal till folket”.  

 

4. Lena: 60 år bor utanför större stad 

Lena arbetar på en myndighet och har valt att under Coronapandeminoch jobbar delvis             

hemifrån.. Hennes liv har under Coronapandemin förändrats och hon rör sig inte ute i              

offentliga miljöer på samma sätt längre. Information hämtar hon främst genom att            

googla och följa Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens. Lena har observerat         

att det i affären finns information om att hålla avstånd men anser fortfarande att inte alla                

bryr sig om att följa restriktionerna. “Jag tycker det är för mycket 70+ ute, vilket får                

mig att fundera om de inte riktigt förstått hur det ser ut. På frågan vad hon tror det beror                   

på menar Lena att många förmodligen inte förstår vad som händer i sjukvården. “Det              

behöver skildras mer så att folk förstår hur det är i intensivvården”. Samtidigt menar              

hon att personer blir förvirrade när Socialstyrelsen går ut och säger att “Vi har              

IVA-platsen så det är inga problem”. Lena menar att detta sänder ut dubbla signaler              

vilket också resulterar i att en del individer tror att läget är lugnt och underkontroll.               

Lena har vidare observerat att det är yngre individer som rör sig i samhället. Även här                

anser hon att det beror på att individer inte förstår konsekvenserna av Coronavirusets             

spridning i samhället. Hon berättar vidare om vikten att förklara för medborgarna varför             

åtgärderna vidtas. “Vi diskuterar att vi måste ta hand om våra 70+ så att de inte blir                 

sjuka. Men varför? Är det för att de inte ska dö eller för att de inte ska belasta                  

sjukvården? Vi vill ju inte att det ska belasta sjukvården och att det ska bli en stigande                 

kurva. Den ska jämnas ut, många kommer bli sjuka men alla kan inte bli det samtidigt. I                 

höst till exempel då kanske det är enklare att ta emot Covid-19 patienter till exempel               

och då måste vi se till så att vi fördelar ut på något sätt. Men det budskapet tror jag inte                    

riktigt har gått fram. Speciellt inte bland yngre som studenter exempelvis som trotsar             
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och säger att ”nej vi ska ta studenten nu minsann!”. Lena nämner även att hon märker                

skillnad från matbutik till matbutik. På Ica maxi beskriver hon hur de ropar ut i               

högtalaren för att få individer att lyssna medan de i den lokala matbutiken enbart har               

skyltar vid kassan. Lena anser att det är viktigt att påminna varandra för att få folk att                 

följa restriktionerna. “Jag tror att det är bra att man ständigt påminns. För när man               

slutar med information då tror ju alla att okej nu är det fritt fram. Utan hela tiden                 

signalera att det fortfarande samma rekommendationer som gäller.”  

Vidare anser Lena att problematiken av offentliga utomhusmiljöer ligger i att folk inte              

tänker på samma sätt när de befinner sig utomhus. Hon tillägger även att det kan vara så                 

att folk börjar tröttna på corona och blir något trotsiga. Ute i samhället är det även                

företag och bussbolags ansvar att anpassa sina verksamheter till Folkhälsomyndighetens          

restriktioner. “Folkhälsomyndigheten kan ge rekommendationer och sätta regler, men         

det är upp till varje enskild verksamhet att anpassa sig efter dessa rekommendationer”.             

Samtidigt understryker hon att det måste vara svårt för restauranger att hantera folktäta             

uteserveringar. Därefter pekar hon på att det är smart med innovativa lösningar. Hon ger              

exempel på en applikation som gör det möjligt för gäster på restauranger att beställa mat               

vid bordet. 

 

5. Oscar: 23 år bor i mindre stad 

Oscar är en 23-årig student. För att skapa sig en bild över händelser brukar han vara                

källkritisk och hämta information från flera håll. Vidare upplever han förändringar både            

ute i samhället och gällande sin egna situation under coronapandemin. “Jag åker inte             

tåg eller sådär. Det skulle jag väl göra mer i absoluta nödfall mer. Jag går inte ut lika                  

mycket längre, träffar inte alls lika mycket folk, nästan inte alls. Jag går inte ut på                

barer, krogen till gymmet eller något sådant.” På frågan om situationer där            

informationen inte är tillräcklig nämner han parker som ett exempel eftersom det i             

matbutiker redan finns uppsatta riktlinjer. “Det är väl framförallt när man är utomhus i              

en park till exempel. Det vet ju vi när vi läser informationen som rekommenderas och               

hur vi ska beté oss i vardagen. Men det är inte alla som har koll på det tycker jag. Det                    

här som de nu gör i Stockholm att folk går ut på krogen trots en hög smittspridning det                  

50 
 



 

känns ju som att alla inte riktigt tar informationen på allvar.” Oscar anser vidare att               

myndigheter inte alltid lämnar ut all information utan filtrerar vilket ger upphov till             

mediers spekulationer. Att det är mycket falska nyheter och filtrerad information som            

sprids. Dessutom anser Oscar att individer inte tar coronapandemin på allvar. Han            

menar att vi i Sverige alltid varit ganska trygga och inte haft krig på många år. Detta kan                  

vara en anledning till att “vi inte riktigt tar det på allvar”. På frågan om vilken                

information och hur han tar åt sig den bäst är video svaret. Han nämner även att ljud får                  

individer att stanna upp och lyssna: “Jag tror att video och ljudinspelning är bra, om                

man går förbi någonting och det spelas upp ljud då är det ju svårt att inte höra det. Så                   

det tror jag nog är en ganska bra grej men det är en kostnadsfråga såklart.” 

 

Informanternas vardag har i olika grad påverkats av spridningen av Coronaviruset.           

Dock upplever samtliga att personer som rör sig ute i offentligheten inte tar hänsyn till               

de restriktioner som satts upp för att minska smittspridningen. Genom intervjuerna           

framkom det olika teorier kring varför folk i samhället inte följer restriktionerna från             

folkhälsomyndigheten (2020). De faktorer som tros kan forma det oönskade beteendet           

kan bero på att personer glömmer av restriktionerna, att personer beter sig utefter hur              

andra beter sig, att utomhusmiljöer kan få folk att vaggas in i en falsk trygghet om att                 

smittan inte sprider sig på samma sätt.  

 

4.4 Design 
Genom observationer och intervjuer samt kunskapsluckor inom området för         

krisinformation har designkonceptet omfattar offentliga skärmar med krisinformation        

som utplaceras i offentliga parker under pandemier. Designprocessen följer the          

behavioral designprocess (Cash et al 2017). PACT-analysen har legat som en grund            

genom designarbetet för att att identifiera användare och vilka förutsättningar de har och             

vilka svårigheter användaren kan tänkas uppleva vid användning av det som designas            

(Benyon, 2010). 
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4.4.1 Designprocess 

Utgångspunkten för skapandet av designen var ett formulerad problemområde (Cash et           

al 2017). Här ringades problemområdet in utifrån vilken situation det oönskade           

beteendet uppstår i. Problemområdet löd: Personer i offentliga parker följer inte           

Folkhälsomyndighetens restriktioner om att hålla 1.5-2 meters avstånd mellan sig och           

andra. De personliga faktorer, sociala normer, miljö och kontext som påverkade           

beteendet identifierades med hjälp av resultatet av observationer och intervjuer (Cash et            

al 2017). De faktorer som tros kan forma det oönskade beteendet kan bero på att (1)                

personer glömmer av restriktionerna, (2) att personer beter sig utefter hur andra beter             

sig, (3) att utomhusmiljöer kan få folk att vaggas in i en falsk trygghet om att smittan                 

inte sprider sig på samma sätt. Genom en Field work bestående av intervjuer och              

observationer kunde sammanhang, triggers och förutsättningar för den önskade         

beteendet utrönas (Cash et al, 2017; Caraban et al 2019; Fogg 2009). Resultatet av detta               

blev en rad hypoteser kring att påminnelser och synliggörande av beteende kan trigga             

den önskvärda beteendet och att informationen behöver omplaceras till den situation           

informationen rör. Detta sammanfattades till en hypotes som löd: Situationsbaserade          

påminnelser i form av Nudges och synliggörande av beteenden kan påverka att            

personer i högre grad följer restriktionerna för minskad spridning av  coronaviruset.  

Från denna hypotes tog skissarbetet avstamp (Greenberg et al., 2011). Skisserna            

genererade ett förslag på en digital skärm (figur 14). Skärmen visar antal besökare i en               

park och berättar när antalet närmar sig eller överskrider 50 personer (figur 14).             

Skärmen visar även en översikt över parken där besökare gestaltas i form av avatarer              

(figur 13). När besökarna inte håller avstånd på 1.5-2m till andra personer visar skärmen              

det genom att avatarer ändrar färg (figur 13) 

Därefter följde en analys där skisserna utvärderades och prövades mot hypotesen.            

Resultatet av denna analys visar att det finns ett behov av att bearbeta informationen              

som presenteras i textform och ersätta den genom visuellt berättande i form av             

illustrationer och symboler. Genom att analysera skisserna uppstod tveksamheter kring          

om de nudges som implementerats inte var nog för att få mottagare att rikta sin               

uppmärksamhet till den digitala skärmen. Detta då avståndet mellan mottagare och           
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skärm kan variera. Här implementeras även Linking där skärmarna har konsekvent           

estetik och sammankopplas med varandra för att motivera användaren att upptäcka           

skärmarna (Coenen et al, 2019). Skisserna som bearbetades utifrån den analys som            

gjorts, resulterade i en design som placeras i en kontext och närmare bestämt entre samt               

centrala delar av offentliga parker (Parker et al 2018; Bilaga 12) . Eftersom metoden              

pekat på att en del individer är mer benägna att hålla avstånd inomhus, valdes istället en                

utomhusmiljö. Resultatet av intervjuer och observationer pekade på att det är ett            

problem. Utkomsten av denna metod var fem olika scenarier för hur designen kan             

utformas för olika mängd besökare i en park. Skärmen placeras vid entre för att öka               

synligheten och kan kompletteras med en extra skärm inom området (Parker et al 2018;              

Coenen et al, 2019).  

Fyra olika vyer skapas utifrån antal besökare i parken. Första vyn (figur 7) visar               

ett fåtal besökare i relation till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här visar          

skärmen grönt ljus och indikerar och berättar att besökarna håller avstånd. Den andra             

vyn (figur 5, figur 6) visar när antalet besökare överskrider regler om att hålla avstånd               

och har samlat i större grupper utan avstånd på 1.5meter. Här visar skärmen rött ljus och                

berättar med ljud och påminner om att hålla avstånd. Den tredje vyn (figur 9) visar               

pskärmen ett orangefärgat område som singlalerar att området börjar fyllas upp och            

besökare varnas antal besökare börjar nå maxgräns gällande antalet besökare. Den           

fjärde vyn (figur 8) visar nya besökare genom en markering på skärmen med blå färg               

vart dom kan vistas i parken för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om            

att hålla avstånd och inte samlas i större grupper.  

Här adderades även signifiers i form av färgkodade varningar i skärmens ram för              

att öka synligheten och i förlängningen förhoppningsvis få mottagaren att med större            

sannolikhet rikta sin uppmärksamhet mot skärmen (Norman 2013; Figur 10). Inspiration           

för färgval hämtades genom Bergströms (2017) metoder för att kommunicera effektiv           

visuell kommunikation. Han anser att rödorange-toner varnar individer och väcker deras           

uppmärksamhet medan blågröna ger en lugnande effekt. Detta resulterade i att röda            

signifiers har implementerats i designen för att förstärka informationens budskap, samt           

varna de individer som inte håller avstånd i området. Den gröna signifiern signalerar             
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och visar att avståndet hålls samtidigt som den blåa signifiern kartlägger var individer             

kan vistas i parken för att följa Folkhälsomyndighetens (2020) restriktioner. En orange            

signifier signalerar när ett område börjar bli fullt av besökare och varnar andra för att               

vistas där. Det adderas även ljudmeddelanden för väcka uppmärksamhet och att           

förstärka budskapet ytterligare (Norman, 2013). Ljudmeddelanden verkar ihop med         

signifiers för att väcka uppmärksamheten. När individer i ett visst område inte håller             

avstånd markeras avatarerna röda samtidigt som en röst säger “Håll avstånd” (figur 6,             

figur 11, figur 12). När nya besökare närmar sig entrén visar skärmen var besökaren kan               

vistas utan att att det uppstår trängsel. För att skärmarna ska kunna detektera hur              

personer rör sig i en park har även 3D-sensorer adderats (Diraco et al, 2015). 
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Figur 4 Sammantaget har följande förändringar har gjorts i förhållande till de offentliga             

skärmar (Bilaga 1) som observerats. 

Figur 4 

 

 

4.4.2 Designkoncept 

Designkonceptet har arbetats fram genom resultat från en PACT-analys (Benyon 2010)           

People - Designen riktar sig till medborgare och informationen och förmedlas av            
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myndigheter. Speciellt designad för att användas för att motivera medborgarna att följa            

Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer under Coronapandemin. 

Activities - Genom sensorer känner den digitala skärmens av antalet personer i området.             

Därefter varnar den de individer som inte håller avståndet i parken. Genom nudging ska              

personer motiveras till förändrat beteende genom att påminnas i situationen. Skärmen           

visar även områden där det är många individer på samma plats och rekommenderar en              

plats där det är mindre trångt. 

Context - Nudga individer till beteendeförändringar i offentliga parker under          

coronapandemin. Få de att följa Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer. 

Technologies - Sker genom offentliga skärmar som idag framförallt används i reklam-            

eller informationssyfte. Utvecklar idén och implementerar rörelsesensorer för att avläsa          

individers beteende. Företag har börjat använda sig av tekniker som analyserar           

offentliga miljöer där Viametrics (2020) är ett förslag. 

Designkonceptet bygger på att påverka beteendet och få individer att följa           

Folkhälsomyndighetens restriktioner i offentliga parker. Genom att använda offentliga         

skärmar är syftet att genom nudging påverka de personer som befinner sig i parken samt               

hindra dessa från att gå in i parken om parken anses full utifrån restriktionerna från               

Folkhälskomyndigheten.se (2020). Utifrån Caraban et al (2019) nudging-modell samt         

nuvarande beteenden i offentligheten, detekterade utifrån observationer och intervjuer,         

har det setts ett behov att dels öka motivationen för det önskade beteendet och få               

individer att hålla avstånd. Det har även setts ett behov av påminnelser om det              

önskvärda beteendet i offentliga miljöer. Designen har därför utgått från två olika            

nudging-metoder: Signals i form av påminnelser om det önskvärda beteendet att hålla            

avstånd på 1.5-2 meter, samt Sparks i form av att synliggöra användarens beteende för              

att öka motivationen för det önskvärda beteendet (Caraban et al, 2019). 

Konceptet består av minst två stycken skärmar varav en sätts upp i parkens entré,               

eller entréer om det finns flera, samtidigt som en skärm placeras strategiskt i parkens              

kärna/centrum (Parker et al, 2018; Coenen et al 2019). Antal skärmar anpassas efter yta              

för att göra designen synlig i den offentliga miljön. Den inspelade rösten verkar även för               
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att påminna individer om att hålla avstånd efter att skärmen har passerats. Risken finns              

att individer glömmer bort att följa restriktionerna efter att skärmen passerats och då har              

en röst implementerats som hörs genom parken. Den offentliga skärmen består utav            

berättande visualiserande information om restriktioner och förhållningssätt i kontexten         

vilket i sammanhanget är parken. På skärmen visas vyer med visuell information som             

grundar sig i tidigare forskning av Claes & Vande Moere (2017). Sensorer, som känner              

av individers rörelser och avstånd, är inbyggda i skärmarna. I en vy visas parken och               

hur individer, som gestaltas av gröna avatarer, är placerade. Indikatorer visar om            

individer är placerade för nära varandra. Om så är fallet uppmanas dessa att hålla              

avståndet enligt den inspelade rösten som hörs i de inbyggda högtalarna samt den             

visuellt  i form av en röd markering i det område där individer  bör omplacera sig.  

 

4.4.3 Digital skärm för situationsanpassad information i parker under corona 

Figur 5 

 

Scenario 1 innehållandes vy 1. Skärmen visar parken genom utspridda avatarer 

 och varnar när individer sitter placerade för nära. 
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Figur  6

Scenario 2 innehållandes vy 2. Individer sitter för nära varandra. Sensorer scannar  

av området och varnar genom ljud och bild. 

 

Figur 7

 

Scenario 3 Feedback. Individer håller avstånd och skärmens signalerar att det är okej 

och får feedback (Norman 2013). 
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Figur 8

 

Scenario 4. Här finns plats! Nya besökare rekommenderas platser. 

Figur 9 

 

Scenario 5. Gå ej hit! Detta område börjar bli fullt. 
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Figur 10 
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   Figur 11
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Figur 12 
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Skisser 

Figur 13 - tre vyer över visualiseringen av parkens besökare 

 

Figur 14 - Skiss över den digitala skärmen . Skiss över vy där 15 besökare befinner  sig 

i parken. 
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Figur 15 
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5. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera om information kan            

designas situationsanpassat och förmedlas i offentliga parker under pandemier. Detta för           

att ge indikationer på vilka faktorer som bidrar till förändrat beteennde under kris.             

Beteendet denna studie syftar till är folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla          

ett avstånd på 1.5-2 meter mellan individer. Frågeställningen som verkade för att            

vägleda arbetet löd: Hur kan situationsanpassad digital krisinformation designas och          

förmedlas så att individer i högre grad följer myndigheters restriktioner för offentliga            

miljöer under pandemier?. För att besvara frågeställningen genomfördes en         

litteraturundersökning för att ta fram tidigare forskning inom IKT för pandemier och            

relaterade krisområden samt design för beteendeförändring genom nudging och         

visualisering av information. Därefter följdes en undersökning som baseras på          

observationer och intervjuer för att samla information om hur krisinformation designas,           

förmedlas och uppfattas i rådande läge. Undersökningarna resulterade i ett          

designkoncept som verkar för att förmedla situationsanpassad information i offentliga          

miljöer under pandemier. Detta resultat grundar sig i nuvarande rekommendationer från           

Folkhälsomyndigheten (2020) och kan komma att utvärderas och utvecklas i framtiden.  

 

 

5.1 Design för situationsanpassad digital krisinformation 
 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i form av ett designkoncept i relation till studiens              

frågeställning, litteraturstudie, observationer och intervjuer. 

Resultatet av insamlad kvalitativ information samt litteraturstudie visar att det finns            

ett behov av att designa situationsanpassad information i en specifik kontext. Soden &             

Palen (2018) har i sin studie tittat på hur krisinformation informeras i en given kontext.               

De menar att krisinformation som förmedlas utifrån en specifik kontext kan skapa            

möjligheter för samhälleligt samarbete och engagemang (Soden & Palen, 2018). I           

studien finns det indikationer som pekar på att användaren bättre tar åt sig information              
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om den situationsanpassas (Soden & Palen, 2018). Samtidigt ställer sig Buttenheim et al             

(2012) frågan hur beteendeförändrande-design ställer sig mot en större skala mottagare,           

och om designmetoden för beteendeförändring då är lika framgångsrik. Å andra sidan            

menar Buttenheim et al (2012) att de tror att beteendeförändrande design kan vara ett              

bra tillvägagångssätt för ett större antal mottagare och uppmanar designers till att            

skräddarsy design till en specifik kontext (Buttenheim et al, 2012).  

Designkonceptet syftar mot att nudga ett större antal mottagare, och nudges har valts              

utifrån den kontexten. Att anpassa nudges efter kontext är menar Caraban et al (2019) är               

gynnsamt då vissa nudges kan vara mer effektiva i vissa situationer än andra (Caraban              

et al, 2019). Nudgningen i skärmen (Figur 11) påminner mottagaren om det önskade             

beteendet att hålla avstånd på 1.5-2 meter samt synliggör beteendet för ett större antal              

mottagare. Att användaren faktiskt motiveras till beteendeförändring genom        

situationsanpassad krisinformation har inte detta examensarbete kunnat bekräfta. Inte         

heller har studien utvärderat om nudgning är effektiv i just denna kontext. Detta hade              

behövt styrkas upp genom användartester i offentliga miljöer. Resultatet har däremot           

pekat på olika faktorer som hjälper en designer att designa och förmedla information             

vilket har format ett innovativt designkoncept. Konceptet kan ses som en möjlighet till             

att utveckla kanaler utanför sociala medier inom IKT i framtiden. Men behöver            

ytterligare studier för att bekräfta detta. 

Designkonceptet av en offentlig skärm i en parkmiljö som designats i denna studie              

förmedlar de restriktioner kring att hålla avstånd på 1.5-2 meter som           

Folkhälsomyndigheten i Sverige gått ut med. Den information som är tänkt att            

förmedlas är utformad för den kontext i form av plats den offentliga skärmen är              

planerad att placeras i. Detta för att göra det tydligare för mottagaren vilka restriktioner              

som gäller i den situation mottagaren befinner sig i. Informant “Maja” berättar i intervju              

att hon ibland har upplevt en förvirring vilka restriktioner som gäller för olika             

situationer. Speciellt inom kontexter där informanterna inte upplevt situationsanpassad         

information, där bland annat centralstationen och parker nämnts som exempel i           

intervjuer. Samtliga informanter menar vidare att medborgare, i offentliga miljöer,          

verkar ha en tendens att glömma bort vilka restriktioner som gäller. Enligt            
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observationerna finns det i situationsanpassad information i samhället. Detta i form av            

markeringar i golv med ett mellanrum på 1.5-2 meter för att få personer att hålla avstånd                

i ett kö-system. Enligt observationerna förhåller sig personer till denna typ av            

situationsanpassad information mer än allmän information om att hålla avstånd. I           

intervjuerna hade med fördel fler informanter kunnat involveras för att få en mer rättvis              

bild av hur samhällets upplevs och ser ut. Detta då utvalda informanter inte rör sig så                

ofta i dessa miljöer under Coronapandemin.  

I intervju berättar informant “Maja” att hon upplever att hon lyssnar mer noggrant              

när det är någon auktoritet som talar till folket, hon ger exempel som Myndigheter och               

Statsminister. Tan et al (2017) menar att krisinformation kan och bör sammanlänka            

myndigheter med allmänheten för öka beredskapen under krissituationer genom ett ökat           

engagemang i samhället. Sjukdomskriser bidrar till en osäkerhet och oro som grundar            

sig i att myndigheternas varningar och riktlinjer ofta är vaga och flytande, med förbehåll              

för ändringar baserad på krisens omfattning samt vetenskapliga utvecklingen och          

kunskap om sjukdomen (Gui et al, 2017).. Gui et al (2017) betonar att myndigheter              

ständigt bör kommunicera ny uppdaterad kvalitativ information till offentligheten för att           

minska risken för felaktig informationsspridning. Informant “Stella” berättar att hon          

numer väljer att endast ta del av information hon anser trovärdig så som             

folkhälsomyndigheten och public service. Hon har valt detta då hon känt ångest och oro              

när hon läst spekulationer på twitter eller andra sociala medier.  

Informant “Oscar” upplever att myndigheter inte alltid lämnar ut all information            

utan filtrerar vilket ger upphov till mediers spekulationer, att det är mycket falska             

nyheter och filtrerad information som sprids. Detta designkoncept är tänkt förse           

medborgare med korrekt information för att förhindra Infodemics (Zarocostas, 2020;          

Gui et al 2017). Detta genom att sprida pålitlig och som kommer från myndigheter som               

kommunicerar till medborgarna under en kris (Zarocostas, 2020; Reuter & Kaufhold           

2017). Gui et al (2017) betonar behovet av att identifiera vilka typer av             

informationskällor som bör användas för respektive form av information. För att           

designa artefakter som informerar i kris krävs att informationen som presenteras är            

pålitlig (Zarocostas, 2020). Observationernas resultat visar inget tecken på att det sprids            
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desinformation på offentliga skärmar och platser i samhället idag, utan antagandet kan            

göras att det främst är på sociala medier detta sker i enlighet med Huang et al (2015). 

Studien har delvis utförts genom design med hjälp av en Behavioral design process,              

för att sedan undersöka från observation till intervju och insamling av data, hur             

individer beter sig i situationer och specifikt under pandemier. Informanterna beskrev           

under intervjuerna egna upplevelser och observationer som hjälpte till i kartläggningen           

av nuvarande beteenden av medborgare i offentliga miljöer.. Informanterna pekar på att            

det behöver påminnelser och tydligare information för att få medborgare att följa            

Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer. Informanten “Lena” pekar på       

problemet genom en kommentar i intervjun. “Jag tror att det är bra att man ständigt               

påminns. För när man slutar med information då tror ju alla att okej nu är det fritt                 

fram. Utan hela tiden signalera att det fortfarande samma rekommendationer som           

gäller.” Informant “Stella” upplever att folk inte följer restriktionerna trots påminnelser           

i tex matbutiker. Stella säger i intervju att “Detta är en allvarlig situation och              

kommunikationen behöver utstråla just vad det är, krisinformation, och det räcker ju            

uppenbarligen inte med en utskriven a4-lapp för att folk ska lyssna”. Observationerna            

gällande Annelund och Stadsparken i Borås, Slottskogen i Göteborg, samt Stadsparken i            

Lund samt Hönö röd Park styrker argumentet om informanternas upplevelser. Detta då            

det genom observationerna, vid olika tidpunkter, identifierats hur individer samlas i           

parker och inte håller 1,5-2 meters avstånd.  

Genom analys av observationer och intervjuer kunde det utrönas att den upplevda             

sociala normen i samhället är medborgarna förväntas följa de restriktioner myndigheter           

satt upp för att minska spridningen av coronaviruset, men att det trots detta inte följs i                

vissa situationer. Detta formulerades genom en sammanställning av företeelser som          

påverkar det oönskade beteendet: 

 

- Personer glömmer av restriktionerna - Det ses ett behov av att påminna            

personen om att följa restriktionerna då de inte alltid följs i offentliga miljöer. 

- Personer beter sig utefter hur andra beter sig - Det ses ett behov av att               

förändra beteendet hos individer. 
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- Att utomhusmiljöer kan få folk att vaggas in i en falsk trygghet om att              

smittan inte sprider sig på samma sätt - Enligt information från myndigheter            

är smittspridningen lägre utomhus. Detta sänder fel signaler. 

 

Det konstaterades att det förmodligen finns motivation samt förmåga för det önskvärda            

beteendet, att personer ska hålla ett avstånd på 1.5-2 meter, men att personer behöver              

påminnas om det önskvärda beteendet för förändrat beteende (Fogg, 2009) (figur 1).            

Designkonceptet har svarat på dessa företeelser genom att implementera digitala          

nudges. De nudges som implementerats är Signal-nudges: för att påminna om           

restriktionerna samt Spark-nudges: som synliggör beteendet som ska motivera         

mottagaren (Caraban et al, 2019; Fogg 2009). Vidare undersökningar bör göras för att             

detektera huruvida mottagaren reagerar och/eller ändrar sitt beteende. För att utreda hur            

designkoncept eventuellt påverkar mottagarens beteende hade med fördel en prototyp          

kunnat testas på informanterna för att samla in mer data och på så vis få en mer rättvis                  

bild av beteendemönster. Dock förhindrades fortsatt fysiska möten på grund av           

Coronapendemin och denna metod fick strykas från studien. För att undersöka dess            

faktiska effekt krävs det att designkonceptet placeras i sin kontext och testas på             

användare. Hur reagerar individer på skärmarna? Märks en förändring i beteendet?  

I en intervju menar informanten “Stella” att hon tycker det är lättare att ta till sig                 

krisinformation i offentliga miljöer om det är en video eller en bild. Hon tycker det               

fångar uppmärksamheten bättre och att hon inte orkar läsa långa texter när dom är och               

handlar. Gui et al (2017) pekar på att designers bör designa för visualiserad lokal              

information vid sjukdomskris samt markera skälen bakom beslutsfattandet.        

Informationen som sprids bör även vara högkvalitativ för att mottagare ska kunna väga             

de potentiella riskerna och fördelarna kring sjukdomen samt få information kring           

försiktighetsåtgärder för att minska risken att bli smittad (Gui et al 2017). Den visuella              

informationen i designen finns delvis genom kartfunktionen (Paul et al., 2016).           

Kartfunktionen visar genom vyer var människor befinner sig i parken och dess avstånd i              

förhållande till varandra. Dessutom visualiseras de varningar om att hålla avstånd som            

de offentliga skärmarna avger. Att designa för förmedling av information har gjorts            
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genom visualiseringar vilket uppmanar individer till att följa restriktionerna (Heyer et al            

2020). 

I Boy et al (2015) studie visar resultaten på att berättande visualisering inte bidrar               

till att användaren att engagera sig mer i information som presenteras på hemsidan             

(Boy et al, 2015). Sammantaget konstaterar forskningen att, trots små skillnader, visar            

resultaten indikationer på att visualiseringar ändå är mer övertygande och          

attitydförändrande än motsvarande textdata (Boy et al, 2015; Heyer et al 2020). Dock             

pekar tidigare forskning på att visuell information når ut till en bredare målgrupp. Mot              

denna bakgrund innehar prototyperna vyer med visuellt berättande. Text används som           

ett sätt att komplettera (Claes & Vande Moere, 2017). Visuellt berättande har            

implementerats för att öka förståelsen av informationen för en bredare målgrupp. Dock            

gjordes valet att även ha en komplementerande text till för att förtydliga informationen             

ytterligare. Ett försök att åtgärda detta problem var att även implementera signifiers med             

färgkodad belysning där den röda och orange färgen varnar, den gröna och blå färgen              

uppmuntrar (Bergström 2017; Norman 2013). För att ta reda på om det visuella             

berättandet samt signifiers är nog för att förstå designens funktioner och signaler krävs             

vidare användartester.  

Informanten “Stella” menar att informationen idag inte är tillräckligt slagkraftig.           

Hon säger i intervju “Detta är en allvarlig situation och kommunikationen behöver            

utstråla just vad det är, krisinformation, och det räcker ju uppenbarligen inte med en              

utskriven a4-lapp för att folk ska lyssna”.  

Designkonceptet som framställts föreslår en digital skärm där situationsbaserad          

krisinformation designas och förmedlas i offentliga miljöer under pandemier. Här          

kommer även myndigheter att vara närvarande då informationen baseras på          

uppdateringar av rekommendationer kring krishantering från Folkhälsomyndigheten.       

Det har i designkonceptet tagits hänsyn till Huang et al. (2015) studie som pekar på att                

framtida förmedling av krisinformation bör designas pålitligt. Informationen baseras         

därtill på att riktas långt efter krisen då den bygger på långsiktiga rekommendationer             

(Soden & Palen, 2018).  
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Enligt observationer i del A. är att majoriteten av de digitala anslagstavlorna i              

städerna Borås, Göteborg och runt om i Skåne idag är utplacerade i offentliga miljöer              

och på platser där många människor passerar. Det är känt att mängden interaktioner med              

offentliga skärmar kan optimeras genom att placera dessa i strategiskt i områden där             

mycket folk rör sig. Coenen et al (2019) menar även att synligheten mellan skärmar              

påverkar förbipasserande och dess förmåga att upptäcka skärmen. Här implementeras          

även Linking. Metoder som går under begreppet linking är att hålla en konsekvent             

estetik och använda olika typer av vägledning till de andra skärmarna (Coenen et al,              

2019) Detta gör informationen aktuell i situationen då dess kommunikation är relevant            

och aktuellt i sammanhanget (Claes & Vande Moere, 2017). Detta kan bidra till att              

mottagare i större utsträckning tar in den förmedlade krisinformationen hos den           

offentliga skärm designkonceptet utgör. 

Konceptet för den digitala skärmen har designats genom PACT för att urskilja för              

vad, vem, hur, när och vad som krävs för att möjliggöra designen (Benyon 2014). Detta               

resulterade i en tydlig situation att designa för vilket vidare möjliggjorde utformningen            

av scenarios (Figur 5-9) Avsändaren är myndigheter och mottagaren medborgare som           

befinner sig i offentliga parker under Coronapandemin. Designkonceptet har utformats          

inom offentliga parker där skärmarna innehåller visuell berättande information om          

Coronaviruset (Claes & Vande Moere, 2017). Tidigare forskning visar att          

interaktionsmöjligheter ökar mottagaren/användarens engagemang (Salim & Haque,       

2015). Interaktionsmöjligheter i form av beröring har i detta designkoncept valts bort då             

det inte ännu konstaterats hur och om Coronaviruset smittar via beröringsytor (Sveriges            

radio, 2020). Dock är synliggörandet av mottagarens beteende en form av interaktion då             

designen svarar på mottagaren beteende och agerande. Detta synliggörande av beteende           

är även en typ av nudge för att motivera användaren till det önskvärda beteendet              

(Caraban et al 2019; Fogg 2009). Framtida forskning utvärdera vidare de offentliga            

skärmarna istället ger upphov till ökad smittspridning. Om de offentliga skärmarna           

upplevs som interaktiva kan dessa istället bidra till att individer flockas runt dessa vilket              

ger upphov till folksamlingar.  
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Detta examensarbete har utforskat krisinformation för pandemier under en pågående           

Coronapandemi och har vidare undersökt om det går att designa för situationsanpassad            

information. Soden, Palen (2018) menar att krissituationer ger tillfälle att utforska           

krisinformation precis när den är skapad (Soden, Palen. 2018). Riktlinjerna för framtida            

forskning (Soden & Palen 2018) som tidigare presenterats i litteraturgenomgången har           

tagits i åtanke under designarbetets gång. Designkonceptet riktar som bortom sociala           

medier (Soden & Palen, 2018) och använder istället offentliga skärmar i offentlig miljö             

för att sprida coronarelateterade riktlinjer. Designkonceptet uppmuntrar mottagarna till         

en långsiktig syn (Soden & Palen, 2018) på Coronapandemin genom att påminna            

mottagaren om folkhälsomyndighetens restriktioner (2020). Designkonceptet har       

implementerat en Politisk grund för krisinformation då (Soden & Palen, 2018)           

informationen som förmedlas grundar sig i folkhälsomyndighetens nuvarande        

rekommendationer. Designkonceptet är även ett medel för att engagera information          

(Soden & Palen, 2018) genom att besökarna av parken synliggörs på skärmen och             

spark-nudges för att motivera en beteendeförändring används.  

Trots att designers inte till fullo kan förutspå innebörden av dess beteendeförändrande             

design och trots att den politiska innebörden av artefakter kan förändras under tid bör              

designers ta de sociala konsekvenser av dess design på allvar och ta sitt ansvar som               

”formgivare” av samhället. Tromp et al (2016) menar att designers bör skifta fokus från              

användarcentrerade tillvägagångssätt och istället se till ett samhällscentrerat        

tillvägagångssätt (Tromp et al 2016). Eftersom dessa koncept inte har testats i praktiken             

är det för tidigt för att uttala sig om dess effekter. Det går inte att konstatera om de                  

offentliga skärmarna faktiskt ger upphov till förändrat beteende, om individer väljer att            

följa dess informationer och om detta är det mest effektiva sättet att förmedla             

krisinformation.  

Som tidigare nämnt finns en risk i att individer istället samlas kring skärmarna och               

att det i sin tur ger upphov till ökad smittspridning. Därför är det betydande att               

poängtera att konceptet behöver utvärderas och testas i praktiken för att identifiera dess             

faktiska verkan i samhället under pandemier. Dock är offentliga skärmar redan en            

etablerad artefakt (Claes & Vande Moere, 2017) och det kan leda till en igenkännelse              
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hos användaren. Det som talar emot folksamlingar runt skärmarna är att de redan             

används i andra sammanhang i form av reklam, nyhetsuppdateringar, tablåer och           

avgångstider. Samtidigt går det att på centralstationer identifiera mindre folksamlingar          

kring offentliga skärmar vilket är en risk för implementeringen av designkonceptet.  

 

 

5.2 Potentiella implikationer för individ och samhället 
I en ständigt föränderlig värld dyker det ständigt upp nya utmaningar för designers. I              

Coronapandemin har gett upphov till en helt ny situation i världen och Sverige. I detta               

sammanhang ses ett behov för designers hitta nya innovativa lösningar som sträcker sig             

utanför sociala medier (Soden & Palen, 2017). Detta då delvis inte alla har tillgång till               

smartphones, men också då informationskanalerna i sociala medier ger upphov till           

desinformation så kallad infodemics (Zarocostas, 2020). Det blir allt mer betydande att            

designa för eliminering av desinformation inom IKT. Mot bakgrunden spelar          

myndigheter och ledande organs ansvar en mer betydande roll i nya innovativa            

lösningar (Gui et al, 2017). Tidigare forskning inom design för IKT och krisinformatik             

pekar på att det är problematiskt att leverera krisinformation till samhället under kris då              

förhållandena ständigt är under förändring (Gui et al, 2017). Tan et al (2017) menar              

därför att kriskommunikation ska sammanlänka myndigheter med allmänheten för att          

skapa ett engagemang i samhället för ökad beredskap under krissituationer. Inom detta            

område kan designkonceptet ses som en möjlighet till att sammanlänka samhället, för en             

specifik situation, under en pandemi.  

Uppkomsten av nya krissituationer i kombination med ny teknik gör att designers             

kan behöva ändra designperspektiv och tänka innovativt i framtiden. Det kommer vara            

avgörande för designers att förstå kontexten de designar för och anpassa metoder efter             

detta (Soden & Palen, 2017). I detta sammanhang kan designers designa artefakter för             

myndigheter och medborgare som i sin tur används för att informera och kommunicera             

under pandemier så att desinformation och missförstånd undviks. Att designa för en ny             

pandemi är på många sätt komplext. Det behöver tas hänsyn till att ämnet är relativt               
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obeforskat, att Folkhälsomyndighetens rekommendationer (2020) inte är konstaterat        

effektiva samt att informationen ständigt förändras och uppdateras (Gui et al, 2017).            

Sociala medier har medfört många fördelar men skapar problem när information inte            

granskas och ger upphov till desinformation  (Zarocostas,  2020). 

I pandemier behöver designers hitta innovativa lösningar som sträcker sig utanför            

dessa kanaler och samtidigt designas långsiktigt men med hänsyn till ett läge under             

förändring (Soden & Palen 2018; Gui et al, 2017). Utmaningen ligger i att hitta              

innovativa lösningar som underlättar för samhället att behärska pandemier samtidigt          

som designen inte får vara “fast” utan öppen att följa händelseutvecklingen. För att hitta              

nya innovativa sätt att använda artefakter finns inspiration och riktlinjer att hämta i             

tidigare forskning. Forskarna Paul et al., (2016) designade en offline-applikation som           

koordinerar och informerar fältarbetare, ledningen och medborgarna under kris. De          

menar att en visualisering av informationen genom information och kartbaserad          

gränssnitt för koordinering kan samordna involverade och bättre vidta åtgärder (Paul et            

al., 2016). Mot denna bakgrund användes i denna studie en liknande metod för att ta               

fram ett designkoncept med syfte att få individer att följa Folkhälsomyndighetens           

(2020) rekommendationer med hänsyn till händelseförloppets utveckling. För studien         

används offentliga skärmar med kartfunktion för att nudga och koordinera individer till            

att hålla avstånd i offentliga miljöer under pandemier (Carban et al., 2019; Paul et al,               

2016). 

Samtidigt som innovativa lösningar behövs kan det vara till fördel att använda             

nuvarande artefakter och teknik för spara tid. Därför syftade framtagandet av konceptet            

i denna studie till att använda sig av redan existerande teknik där konceptet kan göras               

verkligt snabbt genom att information går att uppdatera och existerande teknik att            

använda (Cash et al, 2017). Nudging för beteendeförändring används idag för           

Coronapandemin i analog form, i studien undersöks nudges i digital form (Carban et al,              

2019). Nudges har alltså anpassats för en kontext enligt Carban et al (2019) men dess               

faktiska verkan är en chansning eftersom nudges är mer eller mindre effektiva i olika              

situationer. Men för akuta pandemier finns inte tid för eftertänksamhet förrän efter            
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pandemin, och då behövs innovativa lösningar som snabbt kan tas bort och förändras             

om de visar sig vara ineffektiva.  

De konsekvenser som det framtagna designkonceptet kan medföra både för           

individer och samhället i stort är fortsatt upphov till ökad smittspridning. Detta då det              

kan sända missvisande signaler om att det uppmuntras till att samlas i parker och              

dessutom kan upplevas som en interaktiv skärm som går att interagera med (Claes &              

Vande Moere, 2017). Därför behöver en eventuell implementering göras med          

försiktighet och medvetenhet om dess eventuella misstolkningar. Informationen som         

förmedlas får inte hindra kritiskt tänkande eller ge upphov till desinformation (Light et             

al., 2017; Zarocostas, 2020). Samtidigt behöver den förmedlade informationen verka för           

att motivera individer till beteendeförändring (Cash et al., 2017). Exempelvis kan en            

röstfunktion förtydliga och påminna om att skärmarna inte ska vidröras ur           

smittsynpunkt. Det är även betydande att den information som förmedlas i form av             

kartfunktionen inte hamnar i fel händer då det visar offentliga miljöer och individers             

rörelser. Här är det av betydelse att datasäkerheten uppfyller de riktlinjer och krav som              

behövs. 

Enligt Light et al. (2017) är design för nudgning något som kan ha en negativ                

inverkan på individer i form av att dess förmåga för egna reflektioner begränsas. Detta              

kan för designkonceptet ses som en risk då informationen som förmedlas byggs på             

rekommendationer som inte är utvärderade och samtidigt nudgar individer till          

beteendeförändringar baserat på detta (Light et al., 2017). Konceptet som helhet           

omfattar nudgning vilket enligt Light et al (2017) är problematiskt då det uppmuntrar             

till passivitet och flockbeteende. Designkonceptets syfte är att verka för design av            

situationsanpassad information som förmedlas i offentliga miljöer för att få individer att            

följa Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer med att hålla 1.5-2meters        

avstånd mellan varandra. Den förmedlade informationen uppmanar flockbeteende        

eftersom avståndstagande från varandra är något som bygger på gemensamt          

ansvarstagande. Det krävs att grupper håller avstånd från varandra. 

De offentliga skärmarna kan potentiellt även upplevas som övervakande vilket i sig             

kan få individer att undvika parker där de placeras vilke ses som en form nudgning. Det                
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skapar även konsekvenser då övervakning är reglerat enligt lag. Samtidigt verkar           

röstpåminnelsen som en nudgning som väcker irritation där individer självmant håller           

avstånd i hopp om att slippa höra ljudet (Caraban et al., 2019). (Tromp et al, 2016). Här                 

uppmuntrar användaren mot ett önskad beteende genom att avskräcka det oönskade           

beteendet enligt Tromp et al. (2016). Mot denna bakgrund har nudgning enligt Cargan             

et al. (2019) designat för en situation och anpassats för dess kontext. 

Här är det betydande att reglera informationen och dess funktioner så att de följer               

lagar och regler för integritet och övervakning. Det är dock experter, forskare            

myndigheter, kommuner och slutligen regeringens ansvar att väga för- och nackdelar för            

en eventuell implementering. Detta gäller även för att ta fram rekommendationer och            

riktlinjer för hur en pandemi ska hanteras. Detta designkoncept baseras på nuvarande            

rekommendationer men dessa behöver som tidigare nämnt utvärderas i framtiden. 

 

5.3 Metodologiska överväganden 
Hinder som uppstod på vägen omfattas främst av coronapandemins framfart. Här fick            

personer över 70 år uteslutas som informanter och målgrupp då de helst inte ska vistas               

ute i samhället eller möta människor enligt folkhälsomyndighetens restriktioner (2020).          

Dessutom resulterade det i att det var svårare i allmänhet att få tag och involvera               

informanter under designprocessen. Intervjuerna påverkas på så vis att de fick utföras            

utomhus där social distans upprätthålls, samt per telefon. Cash et al (2017)            

rekommenderar att samla in både kvalitativ och kvantitativ data (Cash et al, 2017). I              

denna studie avviker från rekommendationerna kring insamling av kvantitativ data. Då           

studiens inriktning förändras under arbetets gång försvåras möjligheten till insamling          

av kvantitativ data. 

Resterande del av studien gjordes i form av observationer av offentliga skärmar samt              

offentliga miljöer. Under observationernas gång har det svenska samhället förändrats          

drastiskt trots att Sveriges restriktioner är milda. Att observera förändringarna i           

människors beteende och i spridning av krisinformation realtid har varit givande för            

utvecklingen av situationsanpassad design för krisinformation. En liknande krissituation         
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hade varit svår att simulera i form av utforskande metoder på ett trovärdig vis eftersom               

Coronavirusets spridning fortfarande är nytt och världen inte befunnit sig i en liknande             

kris tidigare. 

Förändringarna i samhället har dock också ställt till med problem. Observationerna            

har inte kunnat studera specifika beteenden, offentliga platser eller offentliga skärmar           

under en längre tid. Då förändringarna skett så pass snabbt har dokumentationen varit             

en viktigt del i detta designprojektet. 

Metoderna för denna studie möjliggjorde de designkoncept som tidigare presenterats.           

Genom designprocessen Behavioral Design Process kunde ett designkoncept för         

motiverande av beteendeförändrig skapas. Genom problemformulering, inramning av        

det oönskade samt önskade beteende har designval i form av nudges samt berättande             

visualisering kunnat tas fram. Field Work bidrog till en djupare förståelse i form av              

vilka behov som finns i form av synlighet för den kontext som designkonceptet skapats              

för. The behavioral specification tog designarbetet vidare till en iterativ skissprocess där            

designen mot det önskvärda beteendet tog sin form (Cash et al 2017). Genom att              

använda scenarios, skisser och prototyping öppnades upp till analys och utforskning av            

konceptet genom design. Pact-analys har använts som ett hjälpmedel under          

designprocessens gång vilket har bidragit till att designen ständigt kopplas till att            

identifiera användare och vilka förutsättningar de har och vilka svårigheter användaren           

kan tänkas uppleva vid användning av det som designas (Benyon, 2010) 

 

6. Slutsatser och framtida forskning 
 

Denna studie har syftat till att designa situationsanpassad information och förmedling av            

denna i offentliga parker under pandemier. Som designers har det setts ett behov av att               

designa för situationsanpassad information och förmedlingen av denna utifrån de          

förutsättningar samhället har idag gällande kunskap och erfarenheter under pandemin.          

Tidigare designers inom IKT har dock pekat på att det finns tillfällen då design              

underlättat förmedling och koordineringen av information under kris. Samtidigt visar          
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forskning inom nudgning, IKT och Berättande design hur situationsanpassad         

information tidigare designats och förmedlats för att motivera motivera individer till           

förändrat beteende. Med följande resultat visar insamlad data att det finns ett behov av              

att designa för långsiktig och situationsanpassad krisinformation och förmedling av          

denna, då det i sin kontext kan få individer att uppmärksammas och förändra beteende.              

De kvalitativa studier som genomförts med informanter pekar också på att det behövs             

påminnelser för att motivera individer i offentliga miljöer att följa          

Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer.  

Det återigen poängteras att det inte finns något stöd just nu som säger att               

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är korrekta. Att det är för tidigt för att dra            

en konkret slutsats och att dessa rekommendationer behöver utvärderas längre fram och            

dra lärdomar inför framtida krissituationer. 

Genom att sträva mot att designa för situationsanpassad information under           

pandemier med hjälp av nudges och IKT ökar individers motivation till att följa             

restriktioner under en längre tid. I Sverige, som har milda restriktioner, ses ett behov av               

att designa innovativa lösningar för att minska spridningen i samhället. Resultatet är en             

digital skärm där nuvarande allmänna information blivit situationsanpassat och där          

sensorer varnar och informerar användaren genom nudges. Dock har studien inte tagit            

hänsyn till teknik utan syftat till att utforska situationsanpassad design inom informatik.            

Här har vi enbart gjort research för att skapa en bild av att vissa företag arbetar inom                 

teknik för att utveckla offentliga skärmar med sensorer. 

Eftersom Coronapandemin är en pågående kris är området relativt obeforskat. Det            

är därför viktigt att poängtera att det inte finns något nuvarande stöd i forskning som               

säger att Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer är de korrekta. Därför         

kommer framtida forskning behöva utreda och utvärdera Folkhälsomyndighetens (2020)         

rekommendationer för att dra lärdomar inför framtida pandemier. Detta kan också           

betyda att konceptet i framtiden kan behöva anpassas efter uppdaterad forskning. Den            

designade informationen som förmedlas kan behöva anpassas efter nya         

rekommendationer och framtida etablerad forskning inom IKT för pandemier. Dock ses           

ett behov av att designa för förändring och därför kan designkonceptet ses som en              
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innovativ lösning med hänsyn till ett ständigt förändrat läge. Detta innebär att            

konceptets situationsanpassade information och förmedling kan uppdateras eller tas bort          

om rekommendationerna förändras. Mot denna bakgrund har redan existerande         

artefakter används som grund för att spara tid och göra uppdateringar möjliga. 

Vi har i denna studie gått emot den forskning som pekar på att skärmar bör vara                 

interaktiva. Detta ur smittskyddssynpunkt då det kan finnas en risk att detta ger upphov              

till ökad smittspridning. Det behöver därför i framtiden undersökas hur detta förmedlas            

till användarna så att de inte misstar de offentliga skärmarna för att vara interaktiva              

vilket i sin tur kan ge upphov till ökad smittspridning. Framtida forskning kan             

exempelvis undersöka vidare de skärmarna kan kopplas till individens personliga          

smartphones för möjlighet till högre interaktion genom tvåvägskommunikation. Detta         

skulle möjliggöra en högre grad av interaktion utan att det för den delen ökar              

smittspridningen. Dock är forskningen idag gällande virus överlevnad på ytor ytters           

begränsad. Det behöver utvärderas tydligare för att kunna identifiera potentiell          

smittorisk gällande skärmarna. Konceptet kan även utvecklas så att individer kan ladda            

ner informationen till sin telefon och hämta uppdateringar innan besöket i den offentliga             

miljön. 

Vidare kan framtida forskning bidra till att utveckla konceptet och implementera det             

inom fler situationsanpassade områden såsom tågstationer, köpcentrum och badplatser         

och restauranger. I detta sammanhang ges även utrymme för användartester vilket denna            

studie exkluderat. Framtida forskning kan undersöka om konceptet kan hindra individer           

att ta sig till folktäta områden och upplysas om informationen innan de väljer att              

promenera eller resa dit. Vidare behöver tester göras över längre tid i en fysisk miljö för                

att se till konceptets faktiska för- och nackdelar.  
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8.10 Bilaga 11 

 

Semistrukturerade intervjufrågor 

 

- “Var hämtar du information i allmänhet? Vilka medier brukar du använda dig 

av?” 

- “Har du någon gång upplevt problem med att få viktig information från 

myndigheter, kommuner etc?” 

- “Har du märkt förändringar i information det senaste?” 

- “Var upplever du att det finns information? När du söker om Coronan? Skiljer 

det sig något från hur du söker annan information? Var upplever du att du får 

uppdateringar?” 

- “Har det varit tydligt den information du fått om Coronan?” 

- “Hur påminns du om rekommendationerna? I Allmänhet? Matbutik? 

Centralstation? På övriga offentliga platser?” 

- “Upplever du att det finns information om förhållningssättet?” 

- “Följer individer i offentliga miljöer rekommendationerna?” 

- “Följer du rekommendationerna?” 
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