
 

 

 

 

 Kommunikation i Designer- Klientinteraktionen: 
Användning av objekt för att uppdatera Common Ground 

 

 

 
Eva Linde 

 Programmet för Kognitionsvetenskap 
Linköpings Universitet Linköping  

2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Per Sökjer 

Examinator: Arne Jönsson 



 



 

Sammanfattning 
En designers främsta uppgift är att hitta lösningar på problem som är svårformulerade vilket kräver full 
förståelse för designsituationen. Interaktionsdesignern fungerar dessutom som länk mellan olika aktörer i en 
beställarprocess med syfte att tillgodose slutanvändarens behov, som ofta faller mellan stolarna. Avsikten med 
denna rapport är att studera hur interaktionsdesignern kan vara den kommunikatör som krävs. Detta har gjorts 
genom att titta på hur objekt används i kommunikationen mellan designern och dess klient. Studien är gjord 
genom en videoanalys som tolkats utifrån Herbert H. Clarks kommunikationsanalytiska termer. Common ground 
används som representation för den ömsesidiga förståelse som här önskas belysas. Videomaterialet är hämtat 
från ett större forskningsprojekt där olika designgrupper tillsammans med kronofogdemyndigheten arbetar i 
workshops för att ta fram ett nytt IT-stöd.  

Objekt visar sig vara viktiga verktyg för att orientera sig i ett samtal och för att representera information. De blir 
därmed viktiga för att hänvisa till common ground och säkra dess innehåll. Det är viktigt att lyfta 
interaktionsdesignerns roll för slutanvändaren och de verktyg och metoder denne kan behöva för att 
kommunicera och hitta lösningar på designproblem. Det finns därmed behov av fungerande ramverk för studier 
kring kommunikation, vilket visar sig kräva mer kunskap.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Denna studie är gjord för att identifiera hur interaktionsdesignern kan använda sig av objekt i 
kommunikationen med beställaren/klienten för att skapa förståelse. Design handlar inte bara 
om färdiga produkter – det är en metod, en skapandeprocess och ett sätt att lyfta fram 
problemställningar att lösa. Hela denna resa från problem till lösning kräver mycket arbete 
mellan olika aktörer och förståelse dem emellan och till produkten. Interaktionsdesignerns 
arbete är starkt knutet till att fungera som en länk mellan dessa aktörer. En anledning till 
varför det fortfarande finns mycket att utforska vad det gäller arbetet mellan 
interaktionsdesigner och klient är att det är ett område som är svårt att studera och validera. 
Svårigheten med att titta på designarbetet är att det är en process som inte är helt självklar att 
följa. Designarbetet har inget självklart mål och det finns inga rätta eller felaktiga lösningar. 
Varje designsituation är unik och varje designer har utvecklat en metod som passar dem. 
Varje situation är även starkt påverkad av en mängd utomstående faktorer som inte heller är 
självklara att identifiera och värdesätta för arbetet. Den kommunikativa delen är särskild 
svårstuderad då verktyg för att studera situerad kommunikation idag till stor del saknas. För 
detta är arbete krävs därmed att dels hitta en ram för att värdera designarbetet och dels 
verktyg för att titta på kommunikation.  

1.2 Metod 
Studien är gjord genom en videoanalys som tolkats utifrån kommunikationsanalytiska termer. 
Fokus för studien och de termer som är centrala för att skapa det ramverk som studien håller 
sig inom är common ground, grounding och objekt. Common ground har valts som 
representation för den förståelse som är intressant att titta på i mötet mellan designer och 
klient, det vill säga de trosuppfattningar och antaganden som är gemensamma för de personer 
som ingår i kommunikationen. 

1.3 Disposition 
Rapporten är uppbyggd kring en bakgrund där teori och status kring rapportens olika ämnen 
redovisas. Bakgrunden har som syfte att skapa en grundläggande förståelse för studiens syfte, 
metod och resultat. Vidare redovisas hur studien genomfördes, de problem som uppstått med 
arbetet samt en resultatsammanställning, för att följas av en diskussion. I diskussionen 
presenteras mina egna reflektioner och vad jag anser är viktigt att titta vidare på när det gäller 
detta område. Diskussionen tar även upp eventuella felkällor, metodbrister och andra faktorer 
som kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer främst att hantera den del i designprocessen som handlar om planering 
och kommunikation. Hur interaktionsdesignern använder objekt för att både få och ge ökad 
förståelse är studiens syfte. Rapporten har inte som avsikt att utvärdera olika designmetoder 
eller att ge förslag på effektivare kommunikationsstrategier.  

1.5 Relevans 
Interaktionsdesignerns arbete handlar om att ta tillvara användarens intresse och samtidigt 
vara en länk eller en kommunikatör mellan olika roller i en utvecklingskedja. I detta arbete är 
det viktigt att kunna förmedla information, tankar och lösningar på ett effektivt sätt. Det är 
lika viktigt att vara öppen och mottaglig för information som andra ger för att kunna 



3 

formulera problemet som är centralt i designarbetet. Denna studie vill lyfta vikten av att hitta 
strategier för att få en fungerande kommunikation och studera hur det används objekt som en 
del i dessa strategier. Det finns inte mycket forskning på hur designern professionellt 
använder objekt som en del i att skapa ömsesidig förståelse. Genom att studera hur objekten 
används kan man komma närmare att hitta nya, säkrare strategier för att kommunicera och få 
information som är nödvändig för att tillgodose alla parters behov. Användarfrågor hamnar i 
utveckling av nya IT-system ofta i kläm för att varken beställare och utvecklare ser det som 
sitt ansvar att hantera. Därmed är interaktionsdesignerns jobb mycket viktigt ur ett 
användarperspektiv och om designern ska kunna tillgodose sig med nödvändig information, 
krävs bra kommunikativa strategier. 
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2 Bakgrund 
Nedan följer en bakgrund för att ge grundläggande förståelse för vad denna studie avser att 
behandla och vad som gjorts tidigare inom detta område. Först kommer interaktions-
designerns betydelse att understrykas genom att titta på den beställarprocess som finns vid 
systemutveckling. Sedan kommer designprocessen tas upp för att lyfta de problem som finns 
inom den och som finns med att studera den. Slutligen tas kommunikationsmodeller upp för 
att bygga upp kunskap kring designer-klient relationen. Det kommer främst att fokuseras på 
samspelet som kommunikation innebär och hur en tydlig kommunikation ser ut. 
Kommunikationsmodeller inkluderar även användandet av externa representationer, i detta 
arbete kallade objekt. Det är främst intressant att titta på vad det innebär att använda objekt 
och vad de betyder för att skapa common ground. Bakgrunden ska ge en förståelse för vad 
som är väsentligt för denna rapport och för vad som redan är gjort beträffande forskning inom 
studiens område. Bakgrunden inleds med i vilket sammanhang denna studie tagits fram.  

2.1 Studiens bakgrund 
Denna studie är gjord på filmmaterial som spelats in som en del i ett större projekt där olika 
organisationer och institutioner deltar. I detta material var Kronofogdemyndigheten (KFM) 
involverad och syftet var att utveckla ett användarcentrerat IT-stöd som var designorienterat 
mot användarna åt dem. Videomaterialet är hämtat från ett av flera workshops. Dessa 
genomfördes dels för ovanstående syfte dels för att låta olika personer från KFM möta och 
arbeta med interaktionsdesigner. Workshopen skulle bidra till att de olika kompetenserna 
tillåts arbeta tillsammans för att definiera problem, arbeta fram lösningar och presentera olika 
metoder för att fånga problem eller användarkriterier som interaktionsdesignerna använder sig 
av. 

I detta möte vill interaktionsdesignerna få en klar bild över hur de anställda arbetar på KFM 
och hur processen med skuldsanering går till för att sedan kunna arbeta fram ett IT-stöd som 
kan underlätta arbetet för användarna. Målet med de workshops som filmades var alltså inte 
att ta fram en färdig lösning utan att arbeta fram vad som kan underlättas och hitta bra 
metoder för detta arbete. Under mötet var två interaktionsdesigners närvarande samt två 
representanter från KFM.  

Denna studie har tagits fram för att titta närmare på kommunikationen mellan designern och 
dess klient, och har fokus på hur de använder objekt för att skapa förståelse dem emellan. 

2.2 Beställarprocessen 
Inom företag, myndigheter, organisationer etc. finns det ständigt behov av att utveckla 
arbetssätt för att effektivisera, trygga och göra arbetet mer givande. Mycket av detta arbete 
görs genom att utveckla de IT-system som finns inom den beställande verksamheten. Det 
finns olika sätt att organisera denna utvecklingsprocess. Ett vanligt sätt är att verksamheten 
beställer ett system åt användaren. Hur detta system ska se ut bestäms inom beställaren som 
sedan ger sin beställning till IT-tekniker som utvecklar det nya systemet. IT-tekniker finns 
ofta inom verksamheten. Det är dock ett betydande problem att beställare och utvecklare inte 
har en gemensam syn på hur utvecklingsprocessen ska se ut. Detta grundar sig dels i att de 
inte har förståelse/kunskap om den andres arbetssätt och dels i missuppfattningar mellan 
grupperna rörande tydlighet i krav och antaganden om den andres arbete. När det kommer till 
användarperspektiv har det visat sig finnas en snedfördelning i att beställaren anses behöva ha 
kunskaper i hur utvecklaren arbetar. Detta leder till missuppfattningar och problem för såväl 
beställare, som inte har kunskapen, och för utvecklare, som inte får tillräckliga direktiv att 
arbeta med. Detta får förstås störst resultat för slutanvändaren som är den som beställaren vill 
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ha tjänsten för. Eftersom användaren bör sättas i centrum är detta därmed viktigt att titta på. 
[1]  

Interaktionsdesignern kan ses som medlaren mellan användare och utvecklare. Interaktions-
designerns uppgift är att identifiera vad användaren behöver och vad utvecklaren bör göra. 
Interaktionsdesignern är ofta en person som kommer utifrån för att arbeta fram en 
designlösning utifrån beställarens behov som sedan en grupp programmerare och utvecklare 
kan implementera. En av designerns största uppgifter är därmed inte att egentligen forma en 
lösning utan att fungera som en kommunikatör mellan olika parter för att hitta problem och 
möjligheter. [1] 

Det är viktigt att förstå rollernas betydelse både när det gäller beställare, klient eller 
utvecklare. Beställaren får oftast stå som ansvarig för att tjänsten eller lösningen som beställs 
uppnår de krav som finns. Det finns få studier om hur beställaren resonerar kring dessa krav 
när det gäller användbarhetsfrågor, men det är tydligt ett fokus som ofta faller bort. Risk finns 
att beställaren litar på att utvecklaren tittar på sådana frågor och att utvecklaren resonerar 
omvänt, att det är beställarens ansvar. Beställaren har många uppgifter, det är denne person 
som står för idén och resurserna. Beställarkompetensen skall även innehålla planering, 
kommunikation och utvärdering av arbetet. Problemet med att få beställaren och utvecklaren 
att se till ett gemensamt arbetssätt är att de har olika utgångslägen för arbetet, specifikt med 
arbetet kring användbarhet. Beställaren har ett processorienterat tillvägagångssätt medan 
utvecklaren ser användbarhet som en ren produktegenskap. Till detta tillkommer även att 
beställaren ser en öppen process med få slutgiltiga lösningar medan utvecklaren vill ha färdiga 
alternativ. Stefan Holmlid och Henrik Artman har tagit fram en lös modell för vad en 
beställning skall innehålla och hur den skall utföras. Den utgår från fyra huvudsakliga 
aktiviteter; planering, organisation, övervakning och utvärdering utifrån fyra perspektiv på 
mål, process, roller och förhållande. Denna uppsats kommer främst att hantera den del i 
beställarprocessen som handlar om planering och kommunikation, med tyngdpunkt på 
kommunikation. Under planeringsfasen är det viktigt att sätta användarna i fokus, det är 
användarna som ska möta målet för systemutvecklingen. Beställaren måste i denna fas vara 
medveten om att mycket systemutveckling är fokuserad på leverantören vilket gör att 
produktion går framför beställarorganisation. Kommunikationsfasen handlar om att få 
förståelse för vad som ska göras mellan beställare, utvecklare och användare. Denna 
kommunikation är inte helt självklar hur den ska se ut eftersom det rör sig om olika grupper 
med olika referenspunkter och intressen. Kommunikationen måste vara tydlig och inte leda 
till missförstånd. Det är självklart en fördel om utvecklare och beställare talar samma språk 
med samma jargong, men samtidigt finns det en risk med att få det att framstå som att 
förståelsen är större än vad den är. [1] 

Intressant för denna uppsats är hur interaktionsdesignern, som fungerar mellan beställaren och 
utvecklaren, ska kunna hitta en lösning som ställer användaren i fokus men har beställarens 
önskemål och utvecklarens krav när interaktionsdesignern själv inte är insatt i beställarens 
problem. Interaktionsdesignern måste sätta sig in i beställarens problem, som inte 
nödvändigtvis måste vara känt för beställaren och därifrån hitta en lösning. 

2.3 Designprocessen 
Designbegreppet är mycket brett och inkluderar en mängd olika aktiviteter och tillämpningar. 
Det är svårt att beskriva ett sådant brett och komplext begrepp. Design är en aktivitet snarare 
än en process eftersom process får det att låta väldigt progressivt. Arbetet beskrivs dock ofta 
som en process eftersom det handlar om att bearbeta information eller material. Det handlar 
om att skapa något nytt och det är ingenting som sker utan bearbetning [2]. Forskningen kring 
design ökar ständigt i och med att användandet av artefakter ökar och design blir allt mer 
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viktigt för att kunna sälja och motivera en produkt. Design är viktigt, då det innebär att 
reflektera över behov och önskningar. Ett klassiskt citat av Denys Lasdun säger en del om 
vikten av en god design: 

Our job is to give the client, on time and on cost, not what he wants, but what he never dreamed he wanted; 
and when he gets it, he recognizes it as something he wanted all the time [2]. 

Med detta citat vill författaren lyfta fram att det inte är självklart att man i designprocessen vet 
vad som ska skapas. Design sågs länge som en problemlösningsmetod, eftersom det i grund 
och botten finns ett problem designern vill lösa, men det blir tydligt att en sådan beskrivning 
inte håller. Vid problemlösning finns det tydliga metoder för att nå fram till svaret på 
problemet. Men design innehåller varken svar eller tydliga problem. Designern måste gå 
längre än problemet för att på rätt sätt lösa det. Lösningen är inte ett direkt svar på problemet 
utan en ständig dialog mellan problem och lösning för en djupare förståelse [2].  

The first thing to recognize is that “the problem” in a design problem, is not the statement of requirements. 
Nor is the “solution” the means ultimately arrived at to meet those requirements. […] The design activity is 
commutative, the designer’s attention oscillating between the emerging requirement ideas and the 
developing provision ideas, as he illuminates obscurity on both sides and reduces misfit between them [2]. 

I design är det heller inte möjligt att lägga samman ett och ett till ett resultat just eftersom de 
delar som behövs inte finns definierade. De delar som behövs måste få falla på plats allt 
eftersom man försöker lösa problemet. Eftersom en del av utmaningen ligger i att identifiera 
problemet, genom att testa olika lösningar, är det naturligt att om endast en lösning används 
kommer problemet endast att spegla den lösningen. Viktiga aspekter av problemet försvinner 
vilket gör det centralt att kunna hålla vägarna öppna och tänka utanför ramarna. Design 
handlar därmed kort om problemformulering, kreativitet (genom att ta fram många olika 
lösningar) och innovation (genom att hålla öppet sinne). [2] 

Att ständigt behöva arbeta parallellt, söka problem och definitioner och ha ett vitt perspektiv 
gör att designprocessen blir allt annat än linjär och lättlöst. Vrittel och Webber kallade dessa 
designproblem för ”elaka problem” med ett antal egenskaper: [3] 

1. Det finns ingen definitiv formulering 

2. Det finns ingen slutgiltig lösning 

3. Lösningen är inte rätt eller fel, men bra eller dålig 

4. Lösningen kan inte på ett självklart sätt testas 

5. Det finns inte möjlighet för trial-and-error 

6. Det finns inte ett visst set av lösningar med tillhörande operationer 

7. Varje problem är unikt 

8. Varje problem kan vara ett symtom av ett annat problem 

9. Problemet kan beskrivas på flera sätt där varje sätt påverkar lösningen 

10. Designern får inte ha fel  

Dessa egenskaper tillsammans vittnar om det en designer måste vara insatt i och ständigt 
hantera. Många designbeslut kommer av oväntade och även oönskade sidoeffekter. Dessa 
sidoeffekter kan komma ur såväl situationen som artefakten själv. För att hantera denna 
komplexitet kring Elaka Problem krävs ett reflekterande förhållningssätt. Det bygger på en 
grundlig förståelse av vad design handlar om, gällande designprocess och designförmåga och 
gällande produkter och sammanhang. Det krävs en kritisk förmåga, att kunna studera syften 
och resultat. En reflekterande designer måste kunna hantera kunskap på rätt sätt för att både 
sätta gränser och vidga sina visioner. [4]  
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Nigel Cross menar att bristen på ett tydligt ramverk kan ha betydelse för möjligheten att 
överföra kunskap till praktik. I sin slutsats skriver han: 

At the moment, we seem to have a fairly rich picture of design ability, but lack a successful, simplifying 
paradigm. Those simplifying paradigms which have been attempted in the past – such as viewing design as 
problem-solving, or information processing, or decision-making have failed to capture the full complexity of 
design ability. [2] 

Det finns dock ett antal karaktärsdrag för designarbetet. Dels behövs det en stor dos kreativitet 
och intuition. Detta är viktigt i en aktivitet som handlar om att ta fram lösningar på problem 
som inte är väl definierade. Dessutom behövs det en förmåga att kunna arbeta med lösningar 
och problem parallellt. Det tredje karaktärsdraget är förmågan att kunna externalisera, vilket 
är en förmåga som detta uppsats har som fokus. Externalisering är ett sätt att upptäcka 
problem i kombination med lösningar och det har även visat sig att det konceptuella tänkandet 
hos designern verkar vara baserat på dennes sätt att göra skisser, modeller och scheman. Vid 
en externalisering sker en dialog mellan designern och, till exempel, skissen. Denna dialog 
bygger på såväl perception som reflektion och sammanbinder interna och externa 
representationer. Med hjälp av skisser kan designern även hantera olika abstraktionsnivåer. 
Designern har en förmåga att kunna se koncept samtidigt som den ser detaljer [5].  

Designprocessen består av tre abstraktionsnivåer; en vision som skapas initialt, en operativ 
bild som är en första konkretisering av visionen och en specifikation [4]. I designprocessen 
växlar det ständigt mellan detalj och helhet/koncept och det konkreta och abstrakta. Visioner 
är diffusa och innehåller designerns alla önskemål och idéer, såväl bra som mindre bra. Den 
operativa bilden blir designerns arbetsbild som förändras successivt för att nå en mer konkret 
nivå som går att gestalta. Specifikationen ligger till grund för det som sedan skall 
implementeras. Designprocessen är inte alls linjär eller iterativ utan en fullständigt dynamisk 
process där vision, operativ bild och specifikation ständigt drar och sliter i varandra. 
Designprocessen rör sig alltså upp och ner bland dessa nivåer för att kunna nå längre ner i 
specifikationen. För att kunna hantera denna abstraktionsväxling blir det alltså nödvändigt att 
externalisera designtänkandet, både för designerns egen del och för andras del.  

Det finns tre funktioner med externalisering; att forma idéer, att kommunicera med sig själv 
och att kommunicera med andra. Intresse för detta uppsats ligger i det sistnämnda – att 
använda objekt för att kommunicera med andra. [4] Att skissen är ett redskap för 
kommunikation är kanske uppenbart, den kan uppfattas av alla. Frågan är hur man kan få den 
att även uppfattas lika av alla. Externaliseringen gör även att det måste reflekteras över 
detaljer. De detaljer som kommer fram är kritiska, vilket är viktigt för att hitta en 
problemformulering. Externaliseringen gör att designern kan växla mellan nivåerna under 
hela arbetet. Eftersom designproblem är svårdefinierade och även dåligt strukturerade är 
skisser och modeller viktiga för strukturera upp information [5]. Att hoppa fram och tillbaka i 
sin process kan upplevas som att man inte lyckats med sin process men i själva verket är det 
ett nödvändigt drag. Det gör att designern ständigt måste reflektera och titta på förhållanden 
utan att gömma sig bakom en säker metod. [4] 

Varje designer behöver kunskap. Kunskap ger överblick och tillgång till designproblemet. En 
skicklig designer lägger upp strategier för att införskaffa kunskap. På många sätt kan 
designprocessen ses som en undersökande process där designern måste bege sig ut i 
verkligheten. Ett kontextuellt utforskande kan bestå av intervjuer, workshops och 
observationer där man strävar efter att få en så rik bild som möjligt av situationen för roller, 
ansvarsområden, problem och så vidare. Avsikten är att kunskapen ska delas, detta kan göras 
på flera sätt; genom diskussion eller genom externalisering. [4] Det finns flera bevis på att 
förmåga att designa många gånger är en kollektiv förmåga och önskan om att kunna skapa en 
god design kommer just ur att möta andras behov, tycke och smak [5]. För en 
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interaktionsdesigner kan det vara en fördel att vara bra insatt i användarens hantering och 
likaså i utvecklarnas metoder, men framför allt behöver en designer förmågan att kunna 
kommunicera med olika aktörer, allt ifrån beställaren till utvecklaren och slutanvändaren [1]. 
Det gör att design i högsta grad även är en social process. Den kan socialt delas in i tre nivåer 
med en kärna där de inblandade (designern och uppdragsgivaren) finns, en periferi av 
användare och andra aktörer som är inblandade men inte aktivt involverade samt ett 
sammanhang. Design äger alltid rum i ett sammanhang, eller en designsituation och det är 
skälet till att designprocessen startar. En designer måste alltid förhålla sig till denna situation 
och överväga vad som skall inneslutas eller uteslutas ur den. Designern bär ett visst ansvar 
eftersom design är en aktivitet som behandlar såväl etiska, estetiska som ideologiska aspekter. 
Alla nivåer, såväl sociala som situationsmässiga måste beaktas eftersom alla påverkar 
designens användande. [4] 

Framgångsrika designers har visat sig vara de som: [5] 

- kan se behov genom att ställa frågor som är problemfokuserade 

- aktivt söker information och kritiskt kan granska den efter de satta behoven 

- kan summera information till en problemformulering 

- inte undertrycker tidiga lösningar utan arbetar vidare med dem samtidigt som de 
backar tillbaka till problemet, inte söker djupa lösningar initialt. 

- inte låser sig vid vissa lösningar 

- arbetar parallellt med flera lösningar samtidigt som de behåller som överblick över 
möjliga idéer.  

Sammanfattningsvis är designprocessen problematisk då den utgår från hanteringen av ”elaka 
problem”. Den är även problematisk att studera då de verktyg och metoder designern väljer att 
använda är väldigt individuella och varje designer har sin egen designstil. Dessutom är varje 
designprojekt kommen ur unika situationer och det finns en oerhörd bredd och variation. 

Designmetoder är verktyg för tanken och handlingen, varken mer eller mindre. En skicklig metodanvändare 
är den som kan ta ställning till en metods tillämpbarhet och effekter, arbeta in den i sin verktygslåda och 
använda den där det är lämpligt, på det sätt som situationen medger och kräver. [4] 

2.4 Kommunikationsteori 
Kommunikationsteori inkluderar i detta arbete olika kommunikationsmodeller samt en 
djupdykning i en av Herbert H. Clarks kommunikationsanalytiska termer common ground. 
Avslutningsvis tas externalisering och objekt upp som är studiens syfte att studera. 

2.4.1 Kommunikationsmodeller 
I designer-klient relationen arbetar designern med att på kort tid både få och ge förståelse. 
Den måste kunna tolka klienten och förstå de problem som finns samtidigt som den själv 
måste göra sig förstådd och förklara den lösning som arbetas fram. Kommunikation är därmed 
en väldigt central handling i klientrelationen och något som interaktionsdesignern måste 
kunna hantera. Kommunikation är enligt definition:  
Överförandet av information, idéer, attityder eller känslor från en person eller grupp till en annan främst i form 
av symboler. I effektiv kommunikation är den betydelse hos meddelandet som når mottagaren nära identisk med 
den betydelse sändaren lagt i sitt meddelande” [6].  

Meddelandet måste kunna tolkas och det måste kunna byggas upp en gemensam uppfattning 
om vad meddelandet gäller. En viktig del av kommunikationen är därmed att hitta strategier 
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för att verifiera de signaler som ges. Denna uppsats vill lyfta fram dessa strategier och titta 
närmare på hur externa representationer fungerar som verktyg för detta. 

För att studera kommunikation behövs ett ramverk, eftersom kommunikation som ämne är så 
brett. Genom att hitta modeller för hur kommunikation ser ut kan observatören enklare nå ett 
sådant ramverk. Modeller har länge varit ett starkt verktyg vid forskning. Med modeller kan 
görs samband tydligare och även beskriva sådant som är svårt att ta på. Det finns en mängd 
definitioner vad en modell är. Swen Windahl använder en definition från Inkeles (1969) som 
säger att en modell är en... 
…ganska allmän föreställning om de viktigaste dragen hos någon betydelsefull företeelse. Den skall rymma 
vissa ledande idéer om hur de enheter är beskaffade som är inblandade i saken, och om mönstret för deras 
samverkan”. Det finns dock en risk i att forskare kan fastna vid en modell och tar den för givet eller försvarar 
den till det yttersta. [6] 

Den enklaste kommunikationsmodellen är ”S-R-modellen”, som helt enkelt består av stimulus 
och respons. Det är en grov modell, men har haft betydelse i och med att man kan se att den 
till stor del har bestämt kommunikationsforskningens riktning. [6] 

 

 
 

S-R-modellen har stått som grund för forskningen kring kommunikation varför forskningen 
därför länge hade en något ensidig riktning. Utvecklingen har skett genom att forskare vill 
visa att det har betydelse vad som händer på vägen mellan stimulus och respons. H. Lasswell 
utökade på 50-talet modellen genom att använda satsen: ”Who says what through which 
channel, to whom, with what effect?”. R. Braddock utökade Lasswells sats till: ”Who says 
what to whom under what circumstances through what medium for what purpose with what 
effect? Det blir då sju komponenter, istället för de initiala två: Vem, Vad, När, Hur, Varför, 
Till vem och till vilken effekt. [6] 

 

 
 

Dessa modeller är alla riktade åt ett håll, från mottagare till sändare. Nästa utveckling var att 
göra en mer dynamisk modell. Det första var att feedback lades till, det vill säga återkoppling. 
Modellerna har sedan utvecklats för att skilja på vad som sägs, innerbörden av det som sägs 
och tolkningen av det som sägs. G. Gerbner tog fram en modell, också på 50-talet, som gjorde 
det tydligt att det som sades inte är objektivt, utan sändaren tolkar situationen på sitt sätt och 
mottagaren tolkar informationen sedan på sitt sätt. Schramm använde sig av en modell där 
sändare och mottagare ser likadana ut. Han vill därmed jämställa sändaren och mottagarens 
roller. [6] 

 

Stimulus Respons 

Någon Säger 
något 

Under ett 
visst 
förhållande 

Genom 
ett 
medium 

För ett 
syfte 

Till 
någon 

Med en 
viss 
effekt 



10 

 
Schramms kommunikationsmodell. [6] 

Denna studie utgår från de teorier Herbert H. Clark har formulerat kring kommunikation. 
Clark inför till ovannämnda modeller ytterligare faktorer som är involverade i kommunikativa 
situationer. Clark går ifrån S-R-modellen och ansluter snarare till Schramms modell och ser 
kommunikation som en social aktivitet där såväl mottagare som sändare har betydelse för att 
budskap ska gå fram. Clark inför även fler abstraktionsnivåer i kommunikationsmodellen, 
något som dock ligger utanför denna studie. Clark inkluderar nya termer i sin modell som 
bland annat joint activity och common ground. Timothy Koschmann refererar till Clark och 
Schaefer  som beskriver sin modell så här: 

In most traditional views, the speaker's job is to issue understandable utterances, and the listener's is 
to understand them. Conversations proceed utterance by utterance. In the collaborative view, the 
speaker and addressees try to do something more at the same time; establish the mutual belief that 
the addressees have understood what is uttered, to establish what the speaker meant as common 
ground. The process of contributing to a conversation consists of both specifying some content and 
grounding it, and the products are units we will call contributions. Conversations proceed, in this 
view, not utterance by utterance, but contribution by contribution. [7] 
 

Clark har sex utgångspunkter om mänskligt språk och kommunikation som ligger till grund 
för det resonemang han för om ämnet. Dessa är att: 

1. Språket är kommet ur sociala syften.  
2. All konversation är en sammansatt aktivitet, en så kallad joint activity, vilket kräver att 

minst två agenter är involverade, även om en är påhittad.  
3. Språkanvändande involverar alltid mening och förståelse. 
4. Ansikte mot ansikte är det fundamentala konversationssättet.  
5. Kommunikation sker i flera lager som båda aktörer måste förhålla sig till.  
6. När man studerar språk måste man studera både lyssnaren och talaren som individer, 

men samtidigt även studera dem som helhet. [8] 
 

Clark gör en omfattande beskrivning av mänsklig kommunikation och har egentligen inte fått 
mycket kritik för de modeller han målar upp. Clark ger ett bra ramverk för att studera 
kommunikation. Det är dock viktigt att poängtera att modeller endast är modeller och den 
terminologi som används endast skapar just ett ramverk för att studera kommunikation. Den 
terminologi Clark använder är endast beskrivande, han tar inte upp något i 
kommunikationsmönstret som går att se som ett verkligt ting. Common ground är inte något 
som faktiskt existerar och går att mäta, utan är en term för att beskriva en mekanism. 

2.4.2 Common Ground 
Clark utgår från något han kallar joint activity. En sådan aktivitet är målinriktad och äger rum 
i ett socialt sammanhang och kräver kommunikation. Målet, eller syftet med interaktionen, är 
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det som håller de involverade parterna kvar i aktiviteten och detta måste inte nödvändigtvis 
vara explicit formulerat utan kan vara ett rent socialt mål. I en joint activity krävs det ett 
samspel som gör att båda parter måste vara medvetna om vilka mål som ska uppfyllas. För 
detta krävs att: 

1. a och b måste identifiera målet 
2. det måste vara möjligt för a och b att uppfylla sin del av målet. 
3. a och b måste vara villiga att uppfylla sin del av målet. 
4. a och b måste båda tro att 1-4 finns i deras common ground. [8] 
 

När en kommunikativ situation inleds finns det antaganden om såväl situationen som de som 
ingår i den. Deltagaren läser omedvetet av miljön och de personer som finns omkring den för 
att göra dessa antaganden. Detta är en förutsättning för att kommunikation ska vara möjlig. 
Om det vid varje ny situation skulle vara tvunget att presenteras allt i situationen skulle man 
aldrig komma vidare. Antaganden kan vara kulturellt uppbyggda och kommer av erfarenheter 
om både miljön och personerna. Personer som har träffats innan har automatiskt en bredare 
gemensam och ömsesidig grund som även kan vara mer säker att utgå från. De uppgifter en 
deltagare kan anta ha gemensamt med andra personer i situationen bildar det som Clark 
refererar till som common ground. Det är stommen i en joint activity och här finns de verktyg, 
konventioner, antaganden, mål och information som behövs för att göra en aktivitet 
tillsammans. Common ground är viktigt för att personerna i en kommunikativ situation ska 
kunna koordinera sig med andra och använda sig av rätt information på rätt sätt. Clark och 
Brennan menar att common ground är beroende av två faser; en presentationsfas och en 
acceptansfas. Denna process det innebär att skapa eller uppdatera common ground kallar 
Clark för grounding. [9] Clark och Brennan skriver: 

Presentation phase: A presents utterance u for B to consider. He does so on the assumption that, if 
B gives evidence e or stronger, he can believe that she understands what he means by u. 
Acceptance phase: B accepts utterance u by giving evidence e that she believes she understands what 
A means by u. She does so on the assumption that, once A registers that evidence, he will also 
believe that she understands. [9] 
 

Kring en svensk person byggs det upp en massa information beroende på vad alla svenskar 
bör känna till och kunna. Detsamma gäller för både mindre och större kulturer, såsom 
yrkeskulturer eller intressekulturer med mera. Människor är starkt kulturella och 
grupptillhörigheter är viktiga, inte bara ur sociala avseenden utan också för att det är ett 
effektivt sätt att hantera omvärlden. Genom indelning kan en person snabbt och relativt säkert 
göra bra antaganden. Det finns en trygghet med att följa roller då det blir lättare att förhålla 
sig till sin andre part. I rollerna finns strategier och beteendemönster för att nå det 
gemensamma målet. En och samma person tillhör många grupper/kulturer beroende på yrke, 
kön, ålder, civilstatus, religion, etnicitet, utseende med mera. Clark skiljer på inside 
information och outside information beroende på om en person tillhör kulturen själv eller inte. 
Inside information är antaganden om vad alla inom en kultur bör veta om sin egen kultur, 
outside information är vad utomstående tror om en annan kultur. Den information som finns 
inom kulturen täcker även det som utomstående tror sig veta om denne, men har man bara 
outside information kan man inte hantera inside information.  

Det finns flera verktyg för att meddela och visa vad man vill ska ingå i common ground. Det 
effektivaste verktyget är inte ord utan gester och representationer. Genom att titta på varandra 
och följa varandras gester och rörelser kan en person effektivt sätta sig in i den andres 
situation. Om två personer tittar på samma sak, kan de göra antaganden om att information 
refererar till denna. Externa representationer är också en mycket viktig del för denna 
förståelse.  Med index, symboler och ikoner kan man tydligt referera till objekt i verkligheten 
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eller beskriva specifika förlopp, mer om det nedan. På så vis har man förvissat sig om att man 
syftar till samma sak. [8] 

En grundläggande princip för förståelse är att deltagarna vill ha bevis för att det de sagt gått 
fram och tolkats rätt. Detta refererar Clark till som closure, det vill säga återkoppling till det 
som gjorts. Användbara bevis för closure är sådana som är giltiga, lätta att uppfatta och som 
ges utan fördröjning. Closure är en viktig del av grounding, som Clark anser är nödvändigt för 
att uppdatera common ground. Bevisningen behöver inte vara omfattande utan görs genom 
enkla svar från den som lyssnar som nickningar, mmm:anden eller andra korta enkla tecken. 
Av tidsekonomiska skäl är det vanligt att bevisning görs i bakgrunden och inte blir någon 
större egentlig del av kommunikationen, även om den är avgörande. Anledning till att ansikte-
mot-ansikte är det fundamentala sättet att kommunicera på, är just för att det finns mycket 
utrymme för closure och grounding. [8] 

Common ground har tidigare, precis som i denna studie, använts som en förklarande 
mekanism i experiment kring kommunikation. Koschmann och LeBarot menar att common 
ground är en metafor som till sin natur har felaktiga koncepttolkningar till det den ska 
beskriva. De menar vidare att termen felaktigt har använts som ett empiriskt fakta. De ställer 
sig skeptiska till studier där forskare försökt att mäta common ground eller grounding, 
eftersom de kan mätas varken direkt eller indirekt. Detta är något som även Clark 
understryker. Koschmann och LeBarot vill dock med det säga att användandet av common 
ground skapar förvirring och att det är dags att sätta denna terminologi åt sidan för att hitta 
andra vägar att förstå hur förståelse mellan människor skapas. [7]  

I denna studie används dock common ground, men det är då viktigt att understryka att det 
endast är en representation för den information som är gemensam för de inblandade i en viss 
kommunikativ situation. 

2.4.3 Objekt 
Clark menar att information delges med hjälp av signaler som båda parter använder och 
tolkar. Dessa signaler kan se olika ut och användas på väldigt olika sätt. Clark delar in 
signaler i ikoner, index och symboler. En ikon är en bild av vad den representerar, som en 
ritning. De används för att demonstrera något och är effektiva att använda när man inte har 
tillgång till det objekt man vill referera till. Demonstrationer kan även ske med kroppen. Ett 
index består av en relation till det den representerar, som en fingervisning, och är en dynamisk 
koppling till sitt objekt och till minnen hos mottagaren. Ett index används för att indikera 
något eller hänvisa till något fysiskt i omgivningen, som när en person vill peka på ett 
specifikt objekt. Symboler är rena associationer till det den representerar och är inte fysiska 
som index. En symbol är dock inte knuten till en specifik sak utan är en symbol för en sorts 
sak och refererar till erfarenheter eller regler hos den som lyssnar. En symbol används genom 
att man beskriver något med hjälp av en representation. Viktigt vid användning av signaler är 
att de finns representerade korrekt i common ground. I användningen av signaler är det tydligt 
att externa representationer är viktiga verktyg vid kommunikation. [8] 

Clark använder inte termen objekt, i det avseende den används i denna rapport. Han tar upp 
något som han kallar social objects. Det är objekt som genom överenskommelser kulturellt får 
ny innerbörd, till exempel pengar. Det är dock inte dessa objekt som det syftas till i denna 
rapport. Objekt kan användas i kommunikationen utan att ha en överenskommen innerbörd, 
men ändå bli en bärande signal. Den definition av objekt som väljs här är att det är en skapad 
extern representation. Speciellt med externa representationer är att de kan vara aktiva 
samtidigt och användas parallellt med varandra. Signaler som inte är externa har nackdelen att 
de är flyktiga och kräver mottagarens uppmärksamhet direkt. Med en extern representation 
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finns signalen kvar i form av representationen. Det gör att den kan påminna lyssnaren om vad 
kommunikatören har försökt säga. Den kan även kompletteras av andra representationer eller 
objekt. [8] 

I denna upssats kan objekt även beskrivas som ikoner och symboler. Det kan vara en ritning 
som demonstrerar ett visst gränssnitt eller en förklarande bild som beskriver en process. Det 
kan även vara post-it-lappar, pennor, dokument med mera. De representerar någonting – sig 
själv eller något annat. Ett objekt kan referera till många saker. Fördelen med ett objekt är att 
det är någonting som kan tas på som är uppenbart närvarande för alla i en situation. Det är inte 
uppenbart vad objektet är för något – men det finns där. Objekt används ofta för att samla 
personer kring en gestaltning, för att skapa en gemensam utgångspunkt. Det är intressant att 
titta på hur objekten används och förändras. Med Post-it-lappar kan man bilda ytterligare 
gestalter beroende på hur de placeras på bordet. En ritning genomgår ständigt förändringar 
och det är viktigt att kunna titta på hur denna process påverkar åhörarna. Genom att titta på 
användandet av objekt kan det bli tydligt om det är bra att använda färdiga modeller eller om 
det är en fördel att klienten i en designer-klient relation får vara med hela vägen. Användandet 
av objekt har till viss del utelämnats i kommunikationsstudier och det finns inte många 
förebilder av denna typ av forskning. Kommunikationsmodeller har mer fokuserat på medier 
och hur innerbörden av information kommuniceras än vilka verktyg som kan vara aktuella för 
att förstärka den. Det finns forskning kring symboler och presentationer inom exempelvis 
ämnen som informationsdesign, men det saknas material om hur objekt kan användas som 
kommunikationsstöd inom en relation som designer - klient.  

Av den forskning som förts kring objekt kan de studier Boujut och Blanco bedriver användas. 
Som ett steg i att försöka förstå samarbetet i design och de verktyg som används i utveckling 
av ny design har de använt termen intermediated objects. De menar att genom att till högre 
grad stimulera samarbete kan individer komma fram till mer specifika resultat, specifika typer 
av interaktioner och specifik kunskap, färdighet och attityd. Samarbete av denna typ kan 
stimuleras genom de verktyg som används som medier för att bilda delade representationer. 
Boujut och Blanco menar att det är viktigt att skilja på objektet som en representation och 
objektet som ett stöd, konvention eller som en deltagare i designprocessen. [10]  

Arbete i team är en typisk situation då gränssnittet mellan dem är betydande. Detta gränssnitt 
kan vara det som finns mellan dem rent fysiskt men även mellan dem kunskaps och 
representationsmässigt. På denna nivå blir objekten centrala för att processen, både som spår 
(som anteckningar med mera) men även som medier i en kunskapsgivande och delande 
situation. Intermediary objects är ett teoretiskt ramverk för att analysera och modellera 
designmässiga situationer och ett kraftigt verktyg för att implementera nya objekt och 
speciellt för att utveckla samarbetsmässiga situationer. I Boujut och Blancos studier har det 
studerats närmare hur en enkel representation kan bli en delad sådan som en del i 
kommunikationen dem emellan. De identifierade då olika teman att titta på i arbetet; när och 
med vem kommunikation sker, vilken information som behövs och vilket medium som 
behövs. [10] 

För denna uppsats är det intressant att titta på vilka objekt som används, när de skapas, varför, 
de skapas, hur de relateras till och hur de förhåller sig till common ground. Svårigheten med 
denna typ av studie är att mängden av objekt som kan vara aktuella i designer – klient- 
interaktionen är mycket bred. Dessutom är de metoder som används av designern väldigt 
individuell och behöver inte vara representativ för hela yrkeskåren. Men genom att identifiera 
användandet av några objekt för en viss designer-klient relation har man ändå kommit 
närmare att förstå hur objekt används för att skapa förståelse. 
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3 Frågeställning 
Designarbetet är utmanande eftersom det är grundat i svårformulerade problem som kräver 
öppna förhållningssätt. Interaktionsdesignern är dessutom ofta en individ som kommer utifrån 
och inte alltid själv insatt i problemet som skall lösas. För att identifiera en hållbar lösning 
måste hänsyn tas till såväl beställaren som har problem, som till utvecklaren som har 
verktygen för att lösa problemet. Det är även viktigt att se till användarens behov som ska 
använda lösningen. En svårighet med detta arbeta är då hur allas behov ska kunna tillgodoses 
och hur interaktionsdesignern som inte är insatt i problemet skall hitta alla behov och 
samtidigt ha ett öppet sinne för lösningen. Hur ska interaktionsdesignern kunna klara av att 
vara den kommunikatör som krävs och hur används objekt i designer- klientrelationen för att 
skapa förståelse och ett gemensamt mål? 

 



15 

4 Metod 
För att undersöka interaktionsdesignerns användning av objekt i syfte för att skapa förståelse 
med sin klient gjordes en videoanalys. Inspelningen var från en workshop där såväl 
interaktionsdesigners och representanter för beställaren, Kronofogdemyndigheten, deltog. 
Analysen har gjorts med hjälp av de kommunikationsanalytiska begrepp som Herbert. H 
Clark identifierat i sina studier samt från de begrepp som var önskvärda att titta närmare på i 
denna studie såsom designmetodik och objekt. Analysen utgick från två inspelningar från två 
olika workshops med interaktionsdesigners. Den ena filmen analyserades ingående, medan 
den andra användes i jämförande syfte. 

Det finns svårigheter i att göra generella, heltäckande analyser av interaktionsdesigners arbete 
då varje designteam använder olika metoder. Interaktionsdesignerna analyserades i team 
vilket innebar att det är såväl intern kommunikation som utåtgående kommunikation som 
förekommer. Samtliga deltagare hörs i materialet, vissa personer hörs dock något starkare och 
får övertaget i överlappande sekvenser i filmmaterialet.  

Val av metod gjordes genom det material som fanns tillgängligt. Det finns många olika sätt att 
studera designarbete på, genom intervjuer, protokollföring, kontrollerade test, simulationer, 
teorireflektioner och fallstudier/observationer [6]. Till denna studie valdes att göra 
observationer på redan befintligt material. Detta val baseras på att tonvikten av denna rapport 
inte ligger i att ta fram materialet utan att göra analysen, varför det är effektivare att använda 
redan befintligt material. Att videomaterial var att föredra var att det fanns gott om 
möjligheter att ingående göra en analys eftersom materialet sparats. Med det kan observatören 
titta på materialet flera gånger och titta extra på de sekvenser som visar sig vara viktiga. I 
videomaterial kan man komma åt både visuell som audiell kommunikation vid specifika 
ögonblick i given kontext. 

Det fanns flera filmer att välja bland. För att inte riskera att arbetet skulle bli för omfattande 
koncentrerades studien till främst en film. Filmmaterialet var på tre timmar uppdelade i tre 
sekvenser och gicks igenom flera gånger. Under genomgångarna fördes anteckningar med 
tidsreferenser. Observationerna gjordes med kommunikationsanalytiska metoder. Detta val 
berodde på att det jag ville undersöka var just hur de använde objekt i sin kommunikation. 
Med en kommunikationsanalys tittar man utifrån valda termer på hur kommunikationen kan 
stödja de teorier som finns. En del av materialet har transkriberats, men tonvikten för 
studierna ligger inte i exakt vad de säger utan på hur de säger det och hur de går vidare i 
kommunikationen. För kommunikationsanalysen valdes olika termer ut som verktyg. Dessa 
termer var i behov av att utredas för att skapa ett ramverk för vad som var aktuellt för studien. 
Val av termer har stor betydelse för hur observatören tolkar videomaterialet. Det var inte 
självklart vilka definitioner och inte heller vilka termer som lämpade sig bäst för det som 
studien skulle resultera i. Arbetet med att plocka ut lämpliga termer har pågått under hela 
studien. Inledningsvis användes common ground som den huvudsakliga termen. Common 
ground är endast, som det sades i bakgrunden en representation för en del av 
kommunikationen, inte något som faktiskt går att mäta. Det var därmed viktigt att utreda vad 
som var viktigt även för common ground. Därmed blev även closure och grounding viktiga 
termer. Syftet med studien var att titta på verktyg för att uppdatera common ground och för 
detta fokus valdes termen objekt, med betydelsen extern representation.  

Att använda Clark som utgångspunkt kom ur att han i sina studier tagit fram användbara 
termer med definitioner som var lätta att tillämpa. Anledningen till att endast ett perspektiv 
belyses är att Clark inom kommunikationsstudier är dominerande och det finns lite studier 
som talar mot hans arbete. 
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I analysen användes förutom termer ett antal frågor. Frågorna användes för att hitta 
angreppspunkter i materialet som var lämpliga att studera närmare. Med frågorna kunde det 
identifieras viktiga tillfällen i kommunikationen som man som observatör kunde anteckna, 
detaljstudera och följa upp. Dessa frågor föddes ur de egenskaper ett objekt har och de 
perspektiv på objekt som studien skulle hålla. Frågorna var: 

 När skapas objekten? Varför? 

 Hur förändras objekten? 

 Hur relateras det till objekten? 
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5 Resultat 
Nedan visas viktiga utdrag från videosekvenserna som kommer att behandlas i diskussionen. 
Användningen av objekt sker under hela mötet och det förändras successivt vilket är svårt att 
fånga och representera i skrift. I nedanstående utdrag kan man dock se vissa tydliga drag av 
användningen och denna utveckling. Mötet mellan interaktionsdesignerna och klienten, som 
representerades av två personer från kronofogdemyndigheten, genomgick olika faser. Till en 
början handlade mycket om att för designern identifiera problem och ta reda på så mycket 
som möjligt om klientens arbete. De dokument och modeller som användes behövdes 
presenteras ingående eftersom alla inte kände till dem. Ett utdrag från arbetet ur filmsekvens 1 
tidpunkt 2.20 visar två interaktionsdesigner, D1 och D2, samt en klientrepresentant, K, som 
gemensamt går igenom ett dokument.  

Klienten lägger fram ett papper på bordet föreställande en tabell med diverse 
uträkningar. Interaktionsdesignerna lutar sig framåt mot pappret. 
D1: jaha 
K: (jag fick fram det på telefon) 
D2: jamen titta vad trevligt, perfekt 
D1: och vilka är skalorna? 
Klienten lutar sig framåt och pekar med en penna på utvalda fält i tabellen 
K: procent  
D1: ok 
Klienten fortsätter att peka runt på olika valda fält i tabellen samtidigt som hon pratar om 
dem 
K: och det här är bara utifrån en tänkt kostnad på ungefär femton till sjutton miljoner, så 
är det procent av det då.  
D1: och e-ett till e-fem? 
K: effektmål ett, effektmål två 
D1: ok 
Diskussionen fortsätter 

 
Det läggs stor vikt vid att förstå klientens arbete och interaktionsdesignern ställer frågor som 
klienten svarar på. Designerna antecknar var för sig kontinuerligt under den första delen av 
mötet. När en bild börjar träda fram över vad som ska göras vill designerna börja strukturera 
upp informationen. Nedanstående utdrag är från filmsekvens 1 tidpunkt 6.56 
 

En av interaktionsdesignerna sträcker sig mot post-it-lapparna. 
D1: ska vi, vi kan börja rita gula lappar för kategori av användare 
D2: det tycker jag, det kan vi absolut behöva 
D1: mm 
D2: jag skriver upp det där övergripande syftet vi talade om. Dom här får vi snarare ha 
med som åtgärder eller mätpunkter eller nåt liknande 
Lapparna skrivs under tystnad och läggs fram mitt på bordet, utan synlig ordning 
D1: så vill jag lyfta fram borgenärerna också, för dom känns det inte som att man har lagt 
riktigt fokus på, i det som jag har sett skrivet här 
D1 fortsätter att skriva lappar medan D2 ställer nya frågor och diskussionen fortsätter 

 
När lapparna är skrivna vill man mellan interaktionsdesignerna bygga upp en struktur, de 
sorterar ut olika målgrupper och diskuterar vilka användare de bör fokusera på. Utdrag från 
filmsekvens 1 tidpunkt 9.50 
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En av interaktionsdesignerna, D2, vänder sig till den andre och tittar på den lapp denne 
skriver och pekar därefter på en av de redan skrivna lapparna på bordet. 
D2: ser du den där som en användare här då, eller är det bara precisering? 
D1: det är bara precisering till dom, underkategorier.  
D1 börjar flytta om lapparna 
D1: det här är då [ohörbart] 
D2: just det 
D1: det kanske till och med blir så 
D1 flyttar en grupp lappar från ett ställe närmare en annan grupp med lappar 
D2: och här blir geldenärssidan, mm, det är bra 
tystnad 
D2: då vill jag veta lite, om det här då är övergripande syftet, som liksom alla ska sträva 
emot, hur stöttar vi dom här att bäst nå dit, så att man snabbast når dit och hur stöttar man 
de här att nå dit? 
D2 pekar på lapparna och drar med pennan i luften förbindelser mellan olika lappar 
D1: mm 
D2: eh, och det är väldigt mycket fokus på hur man kan stötta dom här men jag tror att jag 
är lite inne på som du säger man kan stötta här och stötta här också för att indirekt hjälpa 
dom här att nå dit så fort som möjligt 

 
Designerna fortsätter att föra dialogen och lägger fram idéer samtidigt som de ta reda på mer 
fakta. De förklarar allteftersom deras synpunkt på vilka användargrupper de ska fokusera på 
och hur de kan underlätta för dem. De använder det material som de tittat på sedan tidigare för 
att precisera deras frågor. Utdrag från filmsekvens 1 tidpunkt 12.22 

Interaktionsdesignern, D2, håller upp en blankett som klienten väl känner till 
D2: sen när de har kommit så långt att de ska fylla iden här, flyter det på bra då eller är det 
fortfarande saker som är svårt för den här gruppen som dom tycker är krånglig som vi kan 
underlätta? 
K: där får de ofta hjälp från budget- och skuldrådgivare, det finns ju olika kategorier då av 
människor, så att, men generellt sett så är det ju svårt och det är ju mycket skuldbelagt i 
det här också 
D2: ja, så att det är mer den biten att det är en känslomässig grej 

 
Utdrag från filmsekvens 1 tidpunkt 18.20 

 
Interaktionsdesignern, D1, pekar på ett papper över processen och sveper med handen 
över en viss del av processmodellen. 
D1: det kanske räcker med den här precisionen var någonstans befinner man sig 
D2: jag tror också det, det är min magkänsla. Folk vill bara se att det går framåt. 

 
Designerna vill försäkra sig om att de inte missar viktiga aspekter och behandlar alla olika 
användargrupper rätt. Post-it-lapparna på bordet fungerar som överblick och tidigare 
dokument som referenser. Utdrag från filmsekvens 1 tidpunkt 21.47 

D2 pekar på lapparna på bordet samtidigt som hon pratar om dem. D1 tar fram ett 
kompendium som de pratat om tidigare och bläddrar igenom det utan att läsa  
D2: ska vi titta lite på den här gruppen också, hur kan vi stötta dom? Så att de bidrar hit 
D1: ser till att de får den här informationen så fort som möjligt. 
D2: mm och att de kan svara på ett digitalt och enkelt  sätt, framför allt om de bara håller 
med, allt detta är korrekt check 
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D1: absolut, man skulle till och med bara behöva svara om det inte är korrekt, om det är 
korrekt hör du inte ens av dig 
D2 :fast det kanske är svårt. 
D2 pekar på klienten 
D2: då vet man inte om man fått tag på dom eller lämnar dom in deluppgifter dom här 
D2 håller upp det kompendium D1 tidigare bläddrat i 
D2: nu är vi inne på dom här att dom ska säga att de håller med om skulden eller inte 
K: mmm, nä alltså det är ju inte om de håller med om skulden utan här ska de anmäla sina 
fodringar 
D2: just det 
 

Interaktionsdesignerna använder lapparna med tidigare gemensamma anteckningar som en 
karta över vad de bör behandla. Utdrag från filmsekvens 2 tidpunkt 13.01 

D2: har vi fått en något sånär bild av de här bitarna, för då kanske man kan börja fundera 
på något form av principupplägg för hur ett sånt här IT-stöd skulle kunna se ut 
D1: jag tror det räcker för att börja med i alla fall 
D2: jag börjar få den känslan 
D2 pekar med pennan på olika grupper av lappar och drar förbindelser mellan dem, 
pekar till sist inom en grupp av lappar 
D2: så vad vi har sett, än så länge har vi börjat sett lite olika målgrupper här, jag är inte 
säker på att dom skiljer sig så jättejättemycket, jag tror att i stora, min magkänsla säger att 
det här är en målgrupp och att det här är en målgrupp och att det här är en målgrupp, för 
jag tror inte att de här sinsemellan skiljer sig så mycket åt 

 

När interaktionsdesignerna skapat sig en bild över vad som skall göras börjar de skissa på ett 
gränssnitt. Utdrag från filmsekvens 2 tidpunkt 32.25 

D1 tar fram ett papper och lägger det mitt på bordet. Han pekar med pennan på olika 
ställen på pappret och för anteckningar 
D1: Ok, vi tittar på vad samordnaren behöver, en lista över vilka handläggare som finns 
och vad de håller på med. Sjukvårdsbelastade grejer. Det är en bra början? 
och sen inkomna ärenden de är dom två man ska… 
D2: matcha upp? (ja) Absolut 
D1: då kanske man skulle ha en handläggare lokalt som en första klump och handläggare 
externt eller? 
D2: jag skulle tänka mig, alltså en jättemajoritet av alla fall kommer bara att titta på de 
lokala, så jag skulle kunna lägga det här som ett dolt eller en bit bort du vet, det ligger en 
knapptryckning bort 
D2 visar på pappret hur hon döljer en viss del av pappret (gränssnittet) och viftar sedan i 
luften som att hon lägger den delen någon annanstans 

 
Allt eftersom gränssnittet blir tydligare kan de börja diskutera detaljer för hur de ska lösa 
vissa problem. Utdrag från filmsekvens 2 tidpunkt 52.00 

Designerna pekar på sin gränssnittsskiss för att visa var olika saker ska ske 
D2: går man in på ett ärende och vet var i processen man är då kan man också rätt vyer 
visas upp för en. Typ väntar man på svar från borgenärer så kan genast liksom den vyn 
komma upp så att man enkelt kan bocka för att den här har svarat med de här uppgifterna, 
de här har svarat med de här uppgifterna 
D1: man ser här är datum för svar 
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D2: den har ju redan svarat, så när den tredje kommer in här nu då kan man gå in och säga 
det 

 
Designern använder fortfarande gamla anteckningar och dokument som de diskuterat tidigare. 
Utdrag från film 2 tidpunkt  53.22 

D2 håller upp en blankett och drar handen över den i svepande rörelse 
D2: finns det nåt intresse att under handläggningens gång ha kvar ansökan i sitt 
ursprungliga format? Jag menar kommer det in kompletterande uppgifter, skriver man 
bara över de här då, så historien spelar ingen roll. Förstår du vad jag menar, eller vill man 
kunna se liksom att det här fälten hänger ihop. Från början sa de tiotusen och sen ändrade 
det till tjugotusen, eller räcker det men att spara tjugotusen 
K2: alla handläggningar kan man inte attackera på det sättet 
D2: så nånstans ska ansökan ligga kvar i sin ursprungliga form? 
 

Interaktionsdesignern förklarar slutligen sin tanke och sin gränssnittsskiss genom att peka på 
de skisser de ritat. Utdrag från film 3 tidpunkt 16.18 

Interaktionsdesignern, D2, pekar med sin penna på gränssnittsskissen och vänder sig till 
klientrepresentanterna. 
D2: här tänker vi oss att man registrar nya ärenden, det kommer ligga ett antal rader här 
och så kan man liksom lägga upp nya ärenden 
D1: så kan man tilldela 
D2: ja så kan man tilldela, man ser liksom beläggningen över handläggarna och så de som 
har lite mindre att göra, och då kan man föreslå 
K: ja teamledaren behöver se den vyn också då? 
D2: det tror jag absolut 
D1: alla handläggare bör kunna se den det är ju bra att veta vilka handläggare som har 
mycket att göra denna vecka om man vill hjälpa till. 

 
Interaktionsdesignerna sammanställer materialet för en presentation och samlar ihop de post-
it-lappar som hör ihop på ett papper och skriver överskrifter. Arbetet har då gått från att ställa 
frågor och ta in information till att strukturera upp informationen för att hitta lösningar och 
skissa fram lösningsförslag. 
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6 Diskussion 
Diskussionen vill belysa de mönster som kan framträda utifrån ovanstående frågeställningar 
och resultat. Förutom resultatdiskussionen följer även metoddiskussion samt diskussion kring 
studiens relevans och framtid. 

6.1 Resultatdiskussion 
I interaktionen med klienten handlar det väldigt mycket för interaktionsdesignern om att få 
svar på frågor som ligger till grund för de problem som interaktionsdesignern ska arbeta med. 
Som det togs upp i bakgrunden så måste designern få så stor förståelse som möjligt för hur 
klienten arbetar och hur designern kan underlätta för användaren. I det fall som denna studie 
är utförd på var det viktigt för interaktionsdesignern att förstå hur ett normalt förfarande ser ut 
med det system som användes vid den aktuella tidpunkten, för att se vilka problem och 
möjligheter det fanns att arbeta med. Inledningsvis i mötet är det därmed mycket dialog där 
designern ställer frågor och klienten gör dem mer insatta i deras arbete. I detta skede kan man 
med det material som denna studie använt se att mycket arbete sker på varsin ände. Varje 
person sitter med sina anteckningar och är fokuserade på sin egen uppgift och sin egen 
förståelse för den. På videomaterialet sitter även varje designer och gör sina anteckningar som 
de till stor del håller för sig själva. Det material som används i denna workshop är papper och 
penna samt de dokument föreställande blanketter, processmodeller och beskrivningar som de 
fått sedan tidigare. De har även tillgång till blädderblock och tavla. Längre in i mötet 
tillkommer nytt material som Post-it-lappar. Objekten som finns i denna situation är dock inte 
begränsade till det material som de har från början. Referenser kan även göras till den interiör 
som finns i rummet eller skapas genom att de ritar, formar eller tillskriver befintligt material 
nya egenskaper. 

För denna workshop används de dokument parterna hade från början om 
Kronofogdemyndighetens (KFM) arbetsprocess väldigt mycket. Det blev en naturlig 
utgångspunkt för parterna eftersom dessa dokument innehöll det som de alla runt bordet 
kunde antas känna till om processen, om de läst dokumenten vill säga. Med dessa dokument 
fanns kunskap de hade gemensamt och som därmed kunde antas finnas i deras common 
ground. Under mötets gång utnyttjar deltagarna dessa dokument för att ”lagra” vad de har 
sagt. Det fanns dokument som de återkom till, och refererade till, regelbundet genom att 
använda index. Dessa dokument fick med det representera det som sagts om den. En blankett 
som från början endast representerade sig själv kom därför att senare representera en hel 
diskussion och vid vissa tillfällen även att representera användaren av blanketten. Detta blev 
tydligt genom att en av interaktionsdesignerna i slutet av mötet kan hålla upp blanketten och 
säga att de tittar på ”den här och vad vi kan göra för att dessa”. Blanketten representerar då 
mer än bara sig själv och har blivit en symbol för det den representerar och ett tydligt objekt 
som används för att göra kommunikationen tydligare. 

När ett dokument läggs på bordet, blir det tydligt en del av de gemensamma referenser som 
finns. Dokumentet ligger i fokus och är representerat i deltagarnas common ground som något 
som finns i allas uppmärksamhet. Det gör att det genast får allas uppmärksamhet och blir 
någonting för alla att samlas kring och diskuteras. När detta sker, som det gör i början av 
mötet och flera gånger senare, märks det att diskussionen blir betydligt mer koncentrerad till 
just dokumentet. Att det som står på dokumentet är centralt för den diskussion som förs i just 
det läget, syns på hur de runt bordet förhåller sig till objektet. Det kan konstateras att 
interaktionsdesignerna lutar sig framåt och med gester och blickar tydligt visar på att det är 
detta som det talas om just då. Till en början har dokumentet väldigt olika betydelse för de 
olika personerna, eftersom de känner till det olika väl. För interaktionsdesignerna som inte 
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läst vad som står på pappret är det till en början bara ett papper, medan för klienten som 
presenterar pappret representerar den mycket mer. Det går inte att börja diskutera förrän 
antingen klienten förklarat vad som står eller interaktionsdesignern läst på det. Ju mer 
deltagarna sedan börjar diskutera dokumentet desto mer kommer det att betyda även om de 
inte rent fysiskt ändrar innehållet i dokumentet. 

En bit in i mötet när interaktionsdesignerna fått svar på en del av sina funderingar börjar de 
mer gemensamt att använda sina anteckningar som de tidigare mest haft för sin egen skull. De 
väljer då att göra nya, korta anteckningar och använda post-it-lappar. I detta fall är det endast 
en av designerna som skriver lapparna och för upp stödord kring det de hittills har pratat om, 
medan den andra designern fortsätter att ställa frågor. Lapparna placeras mitt på bordet vilket 
är en tydlig gest att de ska användas gemensamt. Det skrivs många lappar på en gång som inte 
presenteras eller introduceras för de andra vilket gör att det som står på lapparna inte kommer 
upp till diskussion och inte är intressant för den kommunikations som förs just nu av den 
andra designern. Post-it-lapparna har i nuläget inte mycket betydelse. De kommer dock få 
ytterligare funktioner. Det kan vara viktigt att påpeka att Post-it-lappar troligtvis sen tidigare 
har en viss betydelse för de som sitter kring bordet. För interaktionsdesignern är post-it ett 
välkänt verktyg för att strukturera upp och sammanfatta idéer eftersom de är lätta att flytta och 
smidiga att använda. Även för klienten är post-it vanligt förekommande i olika sammanhang. 
Eftersom post-its används mycket som markeringar eller för komihåglistor har de från början 
en viss värdeladdning som även den kan antas finnas representerad hos dem alla i common 
ground. Det är därför värt att notera att lapparna inte är neutrala när de börjas användas 
eftersom deltagarna i situationen vet att de kommer få en viss funktion. Att strukturera upp 
med post-it är därför mer effektivt än att till exempel strukturera upp med vanliga A4 eller 
andra objekt som radergummin, eftersom de inte har samma värdeladdning/grundbetydelse. 
När post-it-lapparna nu börjar skrivas är alla medvetna om att de kommer få en central roll. 
Till en början placeras de ut utan tydlig struktur. När alla lapparna är skrivna börjar sedan 
designerna tillsammans att strukturera upp dem. De delar upp lapparna inom kategorier och i 
fortsatt diskussion märks att lapparna är strukturerade efter målgrupper. I fortsättningen 
refererar designerna mycket till lapparna genom att peka på lapparna, antingen tydligt med ett 
finger/penna eller med hela handen. De pratar då inte om dem som lappar utan som 
gäldenärer, handläggare och så vidare beroende på vad de representerar för målgrupp. När 
interaktionsdesignern säger ”gäldenären” och pekar på en post-it blir den lappen en symbol 
för gäldenären. Som utomstående är det i detta läge väldigt svårt att komma in i diskussionen 
eftersom det i nuläget finns så många symboler på bordet som för de insatta har mycket mer 
information än vad som syns på dem. Det var mycket tydligt under genomgången av 
materialet att om man missat en referens när man snabbspolat materialet var det svårt att 
förstå vad de menar. Under mötet projicerar de allt mer information i de dokument och lappar 
som finns framför dem och det märks att det går lättare och fortare att få fram mer och mer 
specifik information just för att de bara genom att peka på ett dokument kan referera till allt 
som sagts innan inom ett visst område.  

Dokumenten används på väldigt olika sätt. Genom en svepande rörelse eller ett ögonkast kan 
de markera att de refererar till en väldigt generell nivå om det som sagts om det i den aktuella 
riktningen, genom att peka och nudda objektet kan de gå in i detaljnivå. Detta arbete är tydligt 
med hur de använder de förtryckta dokumenten, som blanketter eller modeller över processen. 
Genom att fysiskt peka på blanketten kan de diskutera en specifik kryssruta men genom att 
bara hänvisa till dokumentet genom en snabb viftning hamnar diskussionen på en mer 
övergripande nivå. Tack vare objekten kan man därmed enkelt växla mellan olika detaljnivåer 
i samtalet och rikta samtalets fokus tydligt på en viss sak. Genom att lägga till ytterligare 
lappar kan designerna öka detaljnivån och bygga upp mer kunskap om det specifika objektet. 
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Även om objektens innehåll förändras för de insatta är det fysiska innehållet givetvis centralt. 
Beroende på vad objekten föreställer diskuteras olika saker. En bild på hur processen ser ut 
från start till slutförande gällande skuldsanering gör det enkelt att prata om just de olika 
stegen i den processen. En bild på ett gränssnitt gör det lättare att diskutera ett gränssnitt. 
Genom att ha rätt innehåll från början kan de därmed vinna mycket tid. Modeller är väldigt 
användbara för att skapa förståelse och trygga common ground. I modellen finns redan 
centrala begrepp och samband som är tillgängliga för alla från start så snart de sett dem och 
förstått dem. Det finns dock även uppenbara fördelar med att inte ha allting klart från början. 
Genom att gemensamt skapa objekten blir innehållet i common ground mer säkrat. I arbetet 
med att forma modeller och bilder eller objekt att referera till går de framåt i små steg som 
alla kan falla på plats en och en. Genom att arbeta i mindre steg kan de lättare försäkra sig om 
att alla fått den information som behövs. Användes en färdig modell kan det finnas 
bakgrundsinformation som någon vet, men inte alla har kännedom om, som är svår att 
kontrollera. Den del som Clark kallar grounding som bygger mycket på att skapa closure är 
beroende av att man tar informationen steg för steg för att få bekräftelse mer eller mindre 
tydligt. Med en färdig modell kan man endast kontrollera det som är synligt, men mista det 
som ligger bakom som kanske är det viktigaste. 

Ju längre diskussionen går ju fler objekt tillkommer att referera till. När ett problem diskuteras 
eller en lösning kommit fram som designerna vill komma ihåg och kunna referera till skrivs 
en ny lapp som placeras på rätt ställe. Det som är anmärkningsvärt att interaktionsdesignerna i 
denna workshop håller anteckningarna mycket för sig själva och klienten sätts inte in i 
utvecklingen utan får endast fungera som resurser. Det kan finnas flera förklaringar till detta. 
Diskussionen är fortfarande på en relativt generell nivå och det kan finnas anledning att inte 
sätta in klienten för mycket i arbetet. Dels behövs de fortfarande personer som inte blivit 
färgade av en lösning och dels kan det vara ineffektivt att förklara något som inte är färdigt. 
Det blir då väldigt tydligt att användandet av objekt i allra högsta grad styr kommunikationen. 
Genom att använda post-it-lappar är det lätt att dölja lappar eller rikta dem mot speciella 
medlemmar, som i detta fall när de riktas mot designerna. Man kan som jämförelse titta på 
hur andra team arbetar och som gärna använder tavla (whiteboard). I dessa fall är klienten mer 
insatt och drivande av lösningen. Med en tavla riktas de modeller som skapas mot hela 
publiken vilket gör alla mer insatta i just den modellen. Klienten lämnas dock inte utanför i 
något av fallen. I diskussionen kring en lösning kan det uppstå detaljfrågor som klienten 
behövs till. Då kan man, om klienten inte är insatt i den lösning som genereras, knyta tillbaka 
till de gamla objekten som fortfarande finns kvar. Exempel på det är när 
interaktionsdesignerna diskuterar en lösning med varandra genom att referera till post-it-
lapparna men sedan väljer att istället hålla upp en blankett som klienten känner till för att 
referera till samma problem. Klienten fokuserar då på blanketten och svarar genom att prata 
om den och den målgrupp som finns för den. Interaktionsdesignerna skriver sedan ner det till 
sin lösning och överför till post-it-lapparna. De kan på så vis göra tydliga gränsdragningar för 
vad som är internt och vad som är öppen diskussion. Arbetar designerna med en tavla kan det 
vara svårare att arbeta på det sättet eftersom de förändrar bilden (suddar och ritar om) snarare 
än utökar den (genom att göra fler lappar). Det blir svårare att peka bakåt i tiden och tavlan är 
även synlig för alla hela tiden. I den situation där tavlan används för att diskutera lösningar får 
deltagarna hitta andra sätt att visa vad som är inbördes diskussion och vad som är allmän 
diskussion. I de fallen använder den som talar mer sin kropp och sitt tonläge för att visa vad 
som är internt. Talaren ställer sig för tavlan eller sänker rösten och stänger på så vis klienten 
ute. Hur deltagarna i en kommunikativ situation väljer att använda och rikta objekten gör 
därmed stor skillnad. 
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Man kan även märka att objekt är viktiga i konversationen genom att den tar helt annan form 
när objekten inte är tillgängliga. I mitten av mötet bjuds det på fika och under den tiden 
hamnar diskussionen på en mer generell nivå än tidigare och designerna tittar inte på 
detaljlösningar utan reder ut frågor som hamnar utanför. Anledningen till detta kan vara just 
att det av praktiska skäl, när man håller en bulle i handen, är svårt att fysiskt referera och 
använda objekt. När fikat dock är över kan deltagarna åter diskutera detaljer av hur 
användaren ska fylla i blanketter med mera. Objekten är därmed väldigt viktiga för att 
representera detaljer och för att driva frågor om detaljer vidare. Klienten har i denna 
workshop, som det nämnts tidigare, en något tillbakadragen roll när det gäller att få fram en 
lösning, de fungerar som en resurs. Det kan vara ett resultat av att de heller inte når och har 
tillgång till de post-it-lappar som designerna placerat hos sig. 

När en designer ska ta fram en lösning är det viktigt att kunna titta på helheten. Objekten är 
även då mycket viktiga. Eftersom objekten under mötets gång utvecklats och blivit fler och 
organiserats upp på olika vis har både designer och klient fått en bild av vad som diskuterats 
och vad som möjligtvis kan ha glömts bort eller missats. Vid en tidpunkt mot slutet säger en 
av interaktionsdesignerna att de bör kontrollera att de tittat på allt, de tittar då på att det inte 
finns någon del i sin modell, av post-it-lappar, som de inte utvecklat. 

När designerna slutligen ska börja komma fram till en lösning för hur ett nytt IT-system skulle 
kunna struktureras upp börjar de skissa. Skisser har därmed inte funnits innan i arbetet. 
Skisserna är viktiga för att hitta detaljer och uttrycka tankar. Kommunikativt är det väldigt 
viktigt för att visa att man menar lika och man kan då utöka den gemensamma förståelsen. 
Det blir med svart på vitt vad som egentligen menas. Den gamla strukturen med post-it-lappar 
tas dock inte bort utan används fortfarande. Den är ju i detta läge en viktig representation över 
vad som sagts tidigare under mötet och vad alla kring bordet har gemensam kunskap om. 
Post-it-lapparna och dokumentens funktion har egentligen inte förändrats utan de fortsätter att 
representera generella frågeställningar, problem och lösningar. De är som tidigare nämnts 
viktiga för att kunna nollställa och referera bakåt. Återigen visar designerna tydligt att detta är 
något som alla ska vara med på när de lägger skisserna mitt på bordet. Dialogen ökar därmed. 
I denna workshop väljer designerna att, troligen av tidsmässiga skäl, snart dela upp skissandet 
så de två interaktionsdesignerna ritar på vart sitt håll eller förbereder för presentation. Med 
detta blir dialogen annorlunda, den blir återigen mer styrd eller näst intill obefintlig.  

Objekten är under hela mötet viktiga för att organisera och i slutänden nödvändiga som hjälp 
med att få med allt. När skisserna börjar ta form kan interaktionsdesignern börja förklara för 
klienten vilket vy de har tänkt sig. Utifrån dem kan de sedan göra förtydliganden och räta ut 
frågetecken. Till slut kan de alla sedan enas kring en struktur. 

Det kan åter igen understrykas svårigheten med att i detalj studera användandet av objekt 
eftersom användandet beror väldigt mycket på person och situation. Vilka metoder som 
används hänger mycket på den personliga stilen. Men det som kan konstateras är att 
användandet av objekt finns och de påverkar sättet att arbeta och styr hur 
kommunikationsmönstret blir och styr även hur resultatet tar form. I detta fall, där man jobbar 
mycket genom att gå igenom och strukturera interaktionsdesignerna emellan, är de också de 
som styr samtalet. I fall där designerna jobbar på tavlan finns all information tillgänglig för 
alla och fler kan komma med inlägg och diskussionen får annan riktning. Det ingår dock inte i 
denna studie att utvärdera arbetssätten och säga vilka metoder som fungerar bäst och vilka 
metoder som genererar vilka sorters idéer.  
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6.2 Metoddiskussion 
Denna studie gjordes genom en videoanalys. Fördelen med en videoanalys är att materialet är 
sparat så som det faktiskt uppträdde och materialet går att gå tillbaka till flera gånger utan att 
det förändras. 

Nackdelen med analys av ett inspelat material är att materialet måste tolkas innan slutsatser 
kan dras kring det. Hur materialet tolkas är mycket upp till den som observerar och dennes 
personliga åsikter kan komma att avspeglas i det resultat som kommer fram [11]. I detta fall 
var inte författaren närvarande vid den faktiska inspelningen vilket även det kan ha 
konsekvenser för hur materialet tolkas. Som det gjorts klart i bakgrunden är kommunikativa 
situationer mycket beroende av i vilken kontext den är uppkomna ur. Eftersom författaren inte 
själv varit närvarande vid mötet kan delar av denna kontext saknas som är viktig för resultatet. 
Det är även viktigt att kunna titta på materialet på ett objektivt sett. Objektiviteten kan styrkas 
av att författaren själv inte varit involverad i mötet och inte särskild insatt i mötet. 
Objektiviteten försvagas dock genom att observatören tittar på materialet med ett visst syfte. 
Denna studies syfte var att studera användandet av objekt för att skapa förståelse. Det finns en 
risk vid observationer att man låser sig vid att endast studera det som är av intresse, i detta fall 
objekt. Det finns även en risk i att observatören övertolkar materialet för att vinna mark till 
egna teorier. Förståelse skapas genom en mängd olika faktorer och det är viktigt att se att 
objekt är främst ett verktyg för att skapa förståelse och ingår i ett av flera sätt att gå tillväga 
på. Objekt ska därmed inte ses som det enda verktyget för att skapa förståelse. I det material 
som var aktuellt för studien kan det ha används en mängd olika sätt och verktyg för att skapa 
förståelse. Dessa verktyg samspelar troligtvis och huruvida det är möjligt att studera dessa 
verktyg var för sig är inte helt utrett. De mönster som framkommer ur denna studie kanske 
inte alls framkommer på samma sätt i studier där samma objekt används men på andra sätt 
och tillsammans med andra objekt eller personer [11]. Med denna studie är det tydligt att 
kommunikation förekommer i en mängd olika situationer och att hur kommunikationen ser ut 
skiljer sig mycket mellan olika uppgifter, olika personer och olika miljöer.  

I denna studie har inte de personer som studerats intervjuats i avseende på hur de själva 
upplevt kommunikationen under mötet. Med en intervju hade man kunnat ta reda på mer om 
hur de faktiskt hade förstått varandra och hur väl deras förståelse stämde överens med 
varandra [11]. Syftet med denna studie är dock inte att utvärdera verktyg för att skapa 
förståelse utan att titta på hur dessa verktyg används, då är inte den subjektiva känslan hos 
deltagarna av lika stor vikt.  

Den kommunikationsmodell som Herbert H. Clark har byggt upp har använts som grund för 
hur kommunikation fungerar. Risken med att bara använda en modell är att man låser sig vid 
att tro att den är sann [6]. För att kunna genomföra detta arbete var det dock nödvändigt att 
hitta ett ramverk att arbeta utifrån. Det är därmed viktigt att påpeka att resultatet är tolkat 
utifrån detta ramverk med antagandet att Clarks modell går att implementera. 

Denna studie är gjord endast genom observation på inspelat material inom det ramverk som 
byggts upp inför studien. Eftersom materialet är inspelat under ett verkligt möte i sin rätta 
miljö är den externa validiteten hög och det finns därmed anledning till att lita på att 
resultaten fått liknande utseende även utanför studien [11]. Dock är det så att eftersom 
inspelningarna gjorts på fältet är det svårt att kontrollera variablerna. I detta fall var det dock 
viktigare att skapa hög extern validitet än intern validitet eftersom studien grundar sig i att 
titta på hur interaktionsdesignerna arbetar med sina klienter när de faktiskt arbetar. Huruvida 
resultatet är säkert att mäta är inte av lika stor vikt. Att variablerna är svåra att styra är kanske 
den huvudsakliga anledningen till att det är svårt att mäta resultat och dra slutgiltiga slutsatser 
kring kommunikationsmodeller. Varje situation är unik och skiljer sig markant från andra och 
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det är så verkligheten ser ut. Deltagarna i situationen är självklart en stor del av den och 
eftersom varje deltagare har sina preferenser för vad det är som fungerar för henne kommer 
varje situation att arta sig på olika sätt. I denna studie stod det klart att interaktionsdesignerna 
själva föredrog att sitta ned runt bordet än att stå framför en tavla, vilket är ett högst personligt 
val. När det gäller att titta på common ground är det även viktigt att titta på deltagarnas vilja 
att nå mål och nå förståelse [8]. I detta möte var alla villiga att nå målet och alla var villiga att 
anpassa sin metod efter hur andra arbetar. Det är inte självklart att den viljan finns. Samspelet 
kommer därmed att få avgörande roll och i detta fall var det två interaktionsdesigners, som 
inte arbetat tillsammans innan, men som hade liknande syn på metodarbete. Om det inte varit 
fallet hade antagligen de mönster och de arbetssätt som växte fram sett helt annorlunda ut. 
Relationen mellan individerna, om de känner varandra och till vilken grad påverkar definitivt 
common ground [8]. Det gör det även omöjligt att dra generella slutsatser kring common 
ground eftersom dessa relationer ständigt förändras. Detta är variabler som inte går att styra 
[11]. I kommunikativa situationer är även den kontext den verkar i avgörande. Beroende på 
hur miljön ser ut, om det är runda eller fyrkantiga bord, om det finns tillgång till tavlor, 
papper med mera kommer situationen att bli annorlunda. Det är möjligt att 
kommunikationsmönstret där klienten fick en avvaktande roll blivit annorlunda om det varit 
ett mindre bord eller ett fyrkantigt. Även sådana miljövariabler är viktiga att ta hänsyn till när 
observatören ska dra slutsatser kring de strategier designern använder i sin relation till 
klienten. Slutligen kan de olika parternas beteende ha påverkats av att de visste att de var 
observerade [11]. De visste att de blev filmade och i samma rum satt även försöksledare och 
gjorde anteckningar. Det kan påverka sättet att bemöta varandra och kanske göra att vissa 
beteenden överdrivs eller underdrivs. 

Även om ett slutgiltigt svar för vilken effekt olika strategier har i designer- klientinteraktionen 
är svåra att finna kan man genom att hantera de problem och dilemman som finns komma 
fram till sätt att tackla dessa frågor. Det viktiga är inte att komma fram till ett svar utan att 
reflektera över problemen och frågeställningarna som finns. 

6.3 Framtida forskning 
Det är fortsatt viktigt att utveckla metoder och strategier för att säkra interaktionsdesignerns 
arbete för användaren. När det gäller studier av objekt kan det vara intressant att utvärdera 
användandet av objekt för att hitta metoder som lämpar sig bättre än andra i vissa situationer 
för att underlätta designerns arbete. 

Det finns även utrymme för att vidare definiera ett fungerande ramverk för att studera 
kommunikation, eftersom det idag är ett ämne som är svårt att utvärdera då det är svårt att 
styra omständigheterna och samtidigt hålla hög verklighetsanknytning. För att kunna titta 
närmare på användandet av kommunikationsverktyg måste utvärderaren hitta ett sätt att testa 
vad som är bra kommunikation och vad som fungerar mindre bra. De metoder och det 
ramverk som används i denna rapport är bara ett av flera tänkbara sätt att titta på 
kommunikation. Common ground är endast en mental representation av förståelse och 
kunskap och svårt, för att inte säga olämpligt, att försöka mäta. 

6.4 Slutsat s 
Syftet med denna studie var att titta på hur objekt används i designer – klient relationen för att 
skapa common ground. Det kan med denna studie göras tydligt att objekt är viktiga för att 
kunna referera till vad diskussionen handlar om, de gör de då även möjligt att effektivt bygga 
upp sätt att snabbt växla mellan olika ämnen och olika detaljnivåer men samtidigt hålla alla 
med i samtalet. Objekten är därmed viktiga för att orientera sig i samtalet då det bildar 
kontexten för vilken information i common ground som är central. Objekt kan hanteras 
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parallellt varför deltagaren kan stega tillbaka i diskussionen och lägga till utan att förändra 
grundstrukturen. Objekten kan samla personer kring en tanke och ger samtalet mer fokus, utan 
fysiska objekt hamnar samtalet på en mer generell nivå. Objekten gör att detaljer upptäcks 
men är framför allt viktiga för att absorbera kunskap och referera bakåt i diskussionen så 
deltagarna inte behöver bygga upp situationen igen. Objekt är i och med att de kan 
representera det som sagts väldigt viktig för att uppdatera common ground.  

Att studera kommunikation har visat sig vara väldigt riskfyllt då det finns variabler och 
omständigheter som inte går att styra och som alltid kommer att variera. Det finns därmed 
problem med att dra en slutgiltig slutsats om ämnet. Men det är trots det möjligt att se mönster 
framträda och identifiera problem och frågeställningar som är centrala för hur man vidare ska 
kunna forska inom området. 
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