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Abstract 

This thesis investigates how different prototyping techniques and compositions of 
groups can influence discussions about design and therefore function as structuring 
resources for the discussion. This thesis widens the conception of prototypes to include 
more than the issues that have been discussed in previous research: medium, wealth of 
details and closeness to the final product. 
Data has been collected through six focus groups where three different groups (within 
different parts of one organization; users at client, users at system supplier, and 
systems developers at supplier) have discussed the design with the help of the different 
prototyping techniques (sketches, scenarios and dynamic computer prototypes). 
The discussions where analyzed in terms of domains for interaction design and 
different aspects of the system in use. 
The main conclusions of this thesis are that prototyping techniques influence which 
domains and aspects are discussed. Therefore the designer can choose prototyping 
technique depending on what he or she wants to discuss about the design. The sketches 
provides the most complete discussion, while scenarios works best with those that are 
not knowledgeable about IT-systems and then the discussion deals with structure and 
function. The computer prototype is best suited for discussing interaction and 
presentation. But the composition of the group has more influence on the discussion 
than the choice of prototyping technique. Therefore the conclusion is drawn that it is 
important that the designer knows his or her audience and adjusts the choice of 
prototyping technique to the composition of the group. 
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Sammanfattning 

Denna studie är en fallstudie av ett privat sjukvårdsföretag. Studien syftar till att 
undersöka hur olika gestaltningstekniker samt gruppers sammansättning kan påverka 
diskussioner kring design och därmed fungera som strukturerande resurser för 
samtalet. Studien vidgar begreppet prototyper till att hantera mer än de delar som 
behandlats i tidigare forskning: medium, detaljrikedom och närhet till slutprodukt. 
Datainsamling har skett vid sex fokusgruppstillfällen där tre olika grupper (inom olika 
delar av en och samma organisation: användare hos kund, användare hos 
systemleverantören och systemutvecklare hos leverantören) har fört en diskussion 
kring designen utifrån tre olika gestaltningstekniker (gränssnittsskisser, scenarios och 
dynamiska datorprototyper). Diskussionerna har sedan analyserats i termer av domäner 
för interaktionsdesign och aspekter av IT-systemet i användning.  
Studiens huvudsakliga slutsatser är att gestaltningstekniker påverkar vilka domäner 
och aspekter som diskuteras varför designern kan välja gestaltningsteknik efter vad 
han eller hon vill få ut av diskussionen. Skisserna bedöms ge den mest heltäckande 
diskussionen, medan scenarios fungerar bäst för dem som inte är teknikvana och tar då 
upp struktur och funktion. Datorprototypen lämpar sig bäst för diskussion kring 
interaktion och presentation.  
Men gruppens sammansättning påverkar diskussionen i högre utsträckning än 
gestaltningsteknikerna. Därför dras även slutsatsen att det är viktigt att designern 
känner sin publik och anpassar valet av gestaltningsteknik efter målgruppen. 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till det område som är i fokus för denna studie. 
Studien är en kvalitativ fallstudie som har genomförts vid sjukvårdsföretaget Capio 
AB. Informanter från olika bolag inom Capio AB har deltagit i studien där den 
huvudsakliga datainsamlingen skett via fokusgrupper.  
 
Alla människor tillhör flera olika grupper med gemensamma praktiker, så kallade 
praktikgemenskaper (Wenger, 1999). Vår vardag är organiserad kring våra olika 
praktikgemenskaper, där dessa också påverkar hur vi ser på världen och hur vi 
kommunicerar med varandra (Schön, 1996; Dougherty, 1992). Praktiker förändras 
över tid och därmed förändras även deras praktikgemenskaper. Med tiden uppstår 
skillnader mellan olika praktikgemenskaper, skillnader som skapar gränser mellan 
grupper. Dessa gränser försvårar för kommunikation och samarbete mellan olika 
grupper (Bechky, 2003).  
 
Ett sätt att överbrygga gränserna är att använda sig av gränsobjekt. Gränsobjekt är 
objekt som skapar broar mellan grupper (Star & Griesemer, 1989). De blir en 
gemensam punkt att samlas kring. Under designprocessen använder sig designers av 
olika gestaltningstekniker för att gestalta sin design. Dessa gestaltningar är exempel på 
sådana gränsobjekt. När grupper diskuterar en design utifrån en gestaltning samlas 
diskussionen kring det objektet. Objektet medierar diskussionen och kan därför 
betraktas som en strukturerande resurs (Wertsch, 1988; Lave 1988). Den 
gestaltningsteknik som används har därför en inverkan på den diskussion som förs i 
gruppen. I denna studie förs en diskussion kring hur designern kan anpassa valet av 
gestaltningsteknik efter syfte och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Capio AB ville utveckla en prototyp för fakturaattest i sin portal. (Fakturaattest är den 
process en faktura går igenom från det att den kommer till Capio till dess att den blivit 
godkänd och kan betalas.) Prototypen för fakturaattest skulle ligga till grund för den 
första interaktiva delen i den nya portalen. Capio ville undersöka hur 
attesteringsfunktionalitet från affärssystemet skulle kopplas in i portalen, samt hur den 
nya funktionaliteten skulle fungera.  
 
Designprocessen inleddes med kontextuellt utforskande där designern lärde känna 
användarna och samlade in data som låg till grund för designen av de första skisserna. 
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Dessa testades sedan vid ett fokusgruppstillfälle med tre olika grupper. Utifrån data 
från den första fokusgruppen utvecklades brukskvaliteter. Designern gjorde även en 
funktionsanalys utifrån data från det kontextuella utforskande och den första 
omgången fokusgrupper. Skisserna vidareutvecklades sedan och nya gestaltningar 
skapades. Vid ett senare fokusgruppstillfälle med de tre grupperna diskuterades 
scenarios och en datorprototyp diskuterades och utvärderades. Designprocessen för att 
ta fram prototypen, och då främst data från fokusgruppstillfällena, blev underlag till 
denna studie. 
 
Under designprocessen använder sig designers av olika gestaltningstekniker för att 
gestalta sin design. Mycket har skrivits om gestaltningstekniker men valet av en 
specifik gestaltningsteknik är ofta godtyckligt. Valet kan också grundas på tillgången 
på tid och pengar, eller idén om att använda sig av såkallade LoFi prototyper tidigt i 
utvecklingen för att sedan övergå till HiFi prototyper för att på så sätt reflektera 
designens grad av färdighet (Löwgren & Stolterman, 2004). Det finns dock studier 
som påpekar att designern själv kan välja teknik efter eget tycke och smak, eftersom 
olika medium och grad av närhet till slutprodukten inte skulle påverka responsen från 
användarna (Walker et al, 2002). Designern skulle därför själv kunna välja 
gestaltningsteknik efter sitt eget syfte.  
 
Det finns fler saker som påverkar om en gestaltningsteknik är lämplig i en viss 
situation än den mängd tid och pengar som går åt för att skapa objektet. Denna studie 
försöker expandera begreppet prototyper och bedömer olika gestaltningstekniker 
utifrån fler variabler än medium, detaljrikedom och närhet till slutprodukten. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att utforska hur olika gestaltningstekniker och gruppers 
sammansättning kan fungera som strukturerande resurser för en diskussion och 
därigenom påverka vad som diskuteras. Strukturerande resurser är miljöer och 
artefakter som påverkar vilka aspekter av situationen och omvärlden som uppfattas. 
 
Frågeställningen lyder: 
 

1. På vilket sätt påverkar valet av gestaltningsteknik gruppens diskussioner kring 
gränsobjektet?  

 
2. Påverkar gruppens egna praktiker och förförståelse diskussionen kring 

gestaltningsteknikerna? På vilket sätt påverkas diskussionen? 

1.3 Rapportstruktur 

Kapitel 2 ger en beskrivning av den teoretiska referensramen. Där beskrivs de 
ingående delarna: praktikgemenskaper, strukturerande resurser, praktikgemenskapers 
kommunikation, gränsobjekt, gestaltningstekniker och designmodeller. 
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Kapitel 3 ger en teoretisk bakgrund till den metod som användes samt ger en 
beskrivning av studiens praktiska genomförande. 
 
Kapitel 4 ger en bakgrund till fallstudien genom en beskrivning av Capio och det 
uppdrag som genomfördes för deras räkning. 
 
Kapitel 5 beskriver resultatet av studien. Resultaten beskrivs för varje enskild grupp 
och gestaltningsteknik, där diskussionerna vid de olika fokusgrupperna redovisas var 
och en för sig. Sedan redovisas resultatet för de olika grupperna och 
gestaltningsteknikerna gemensamt för att visa på likheter och olikheter dem emellan. 
 
I kapitel 6 följer sedan en diskussion kring anpassning av gestaltningstekniker och hur 
valet av gestaltningstekniker kan anpassas efter gruppens sammansättning. Efter det 
diskuteras kring valet av metod och studiens akademiska bidrag. Sist i kapitlet 
presenteras de sammantagna slutsatserna av studien. 
 

1.4 Målgrupp 

Denna studie riktar sig läsare med ett intresse för interaktionsdesign, användbarhet och 
gestaltningstekniker. Därför förutsätts det att läsaren har grundläggande kunskaper 
inom människa dator interaktion och systemutveckling. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket utgår från Etienne Wengers sociala teori om lärande, där 
praktikgemenskaper är ett centralt begrepp. Utifrån detta beskrivs sedan 
praktikgemenskapers kommunikation och hur gränsobjekt kan användas för att främja 
kommunikationen mellan olika praktikgemenskaper. Sist beskrivs de olika 
designmodeller som används för dataanalysen i denna studie. 

2.1 En introduktion till praktikgemenskaper 

Etienne Wenger (1999) har skrivit om en social teori för lärande. Hans teori omfattar 
begreppen mening, praktik, gemenskap och identitet. Wenger har också myntat 
begreppet ”praktikgemenskap” som bäst kan beskrivas som en löst sammansatt grupp 
med gemensamma praktiker. En praktikgemenskap karakteriseras av medlemmarnas 
gemensamma sätt att agera och göra tolkningar (Pawlowski et al, 2000). Vi tillhör alla 
flera olika praktikgemenskaper. Sådana gemenskaper finns överallt, på jobbet, i 
skolan, hemma eller på fritiden. Dessa praktikgemenskaper är en väsentlig del av våra 
liv. 
 
Grupper med gemensamma praktiker finns överallt. Arbetstagare på en arbetsplats 
organiserar sin professionella vardag så att de ska få jobbet utfört. Även om de är en 
del av en mycket större organisation så är deras vardag organiserad kring ett fåtal 
personer och grupper. Det är med och för dem som den enskilda personen arbetar. 
(Wenger, 1999) 
 
Wenger beskriver begreppet praktik som både det som sägs och det som inte sägs. 
Praktik är både det som representeras och det som antas. Praktik är definierade saker 
som språk, verktyg, dokument, bilder, symboler, roller, procedurer, regler och kontrakt 
men också saker som implicita relationer, vanor, ledtrådar, tumregler, intuition, 
specifika synsätt, underliggande antaganden och en delad syn på världen. 
Praktik är den process som möjliggör för människor att uppleva världen som 
meningsfull. Wenger jämför meningsskapandet med processen bakom att skapa ett 
konstverk. Det krävs många olika delar för att skapa en tavla: duk, färg, penslar och 
inte minst olika målartekniker. Men i slutänden är det ändå konstverket som en 
meningsfull upplevelse som räknas. Wenger menar att människans engagemang i 
världen först och främst handlar om att skapa mening. Oavsett om vi pratar, agerar, 
tänker, löser problem eller dagdrömmer så handlar det om mening. (Wenger, 1999) 
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Mening skapas genom en process som kallas för meningsförhandling. Denna 
förhandling om mening innehåller två typer av interaktioner, participation och 
reifikation. 
Begreppet participation involverar en mängd olika relationer. Det kan vara konflikter 
likaväl som harmoni, konkurrens likaväl som samarbete. Men för att räknas som 
participation så ska det vara ett ömsesidigt erkännande av deltagandet. Participationen 
i olika grupper påverkar vår upplevelse men det påverkar också grupperna vi deltar i. 
Deltagandet i en grupp är heller inget som lämnas när personen går hem från jobbet. 
En sjuksköterskas deltagande i en grupp försvinner inte när hon går hem. Den effekt 
deltagandet har på personer är inte begränsad till den speciella kontext som 
deltagandet äger rum i. Deltagandet i en grupp är en del av vem personen är. 
Sjuksköterskan fortsätter att vara en del i sin grupp även när hon går hem till sin familj 
och detta deltagande kan komma upp till ytan om hon till exempel diskuterar 
influensan som går på dagis, med sin familj. Vi bär alltid med oss våra grupper och 
den syn vi får på världen genom dem. (Wenger, 1999) 
 
Reifikation innebär att göra något till ett objekt. Termen reifikation innefattar en 
mängd olika processer så som att skapa, designa, representera, namnge, koda, 
beskriva, tolka, använda och uppfatta. Reifikationen ändrar vår upplevelse av saker på 
samma sätt som ett verktyg förändrar en uppgifts natur. En dator förändrar till exempel 
skrivandets natur. (Wenger, 1999) 
 

 
Figur 1. Praktikgemenskaper skapar mening genom participation och reifikation. (Wenger, 1999, s. 63) 
 
Om deltagande handlar om att se sig själv i varandra och på så sätt skapa en 
gemenskap, så handlar reifikation om att projicera sig själv på världen utan att behöva 
se sig själv i den projiceringen. Genom reifikationen så tillskriver vi vårt 
meningsskapande en egen existens i de objekt vi skapar. Ett datorprogram skulle 
kunna ses som en extrem form av reifikation. Det är ett objekt som kan tolkas av en 
maskin som inte på något vis deltar i programmets mening. 

 

mening

   världen  upplevelse 

förhandling 

participation

reifikation 

projektion 

agera 

interagera 

ömsesidighet 

medlemskap 

Leva i världen 
fokus 

dokument 

monument 

instrument 

formulär 



  Teoretiskt ramverk 

 17

En dikt å andra sidan är konstruerad för att vara beroende av deltagande. Det krävs ett 
deltagande, en tolkning för att använda dikten. Wenger menar att en artefakts 
kommunikativa förmåga handlar om fördelningen mellan participation och reifikation. 
Olika kombinationer av participation och reifikation skapar mening på olika sätt. 
Objekten (reifikationen) tolkas (genom participation) för att skapa en mening. Det är 
genom denna förhandling om mening, genom participation och reifikation, som 
människor och saker blir till det de är. (Wenger, 1999) 
 
Wenger använder sig av tre delbegrepp för att förklara hur praktiker och grupper 
hänger ihop: ömsesidigt engagemang för gruppen, enad verksamhet, och delad 
repertoar. De behövs alla tre för att skapa praktikgemenskaper. Genom det ömsesidiga 
engagemanget i gruppen så kan participation och reifikation vävas samman och skapa 
mening. En enad verksamhet i gruppen skapar ömsesidiga ansvarsrelationer utan att de 
behövs reifieras eller diskuteras. En delad repertoar blir också den en resurs i gruppens 
meningsskapande praktiker. 

2.2 Strukturerande resurser 

Alla aktiviteter utspelar sig i en speciell miljö som, tillsammans med de artefakter vi 
använder, strukturerar våra aktiviteter. Dessa miljöer och artefakter kallas för 
strukturerande resurser (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991). Strukturerande resurser 
påverkar vilka aspekter av situationen och omvärlden vi uppfattar. De tydliggör också 
vissa handlingar och påverkar vilka handlingar som upplevs som möjliga. Vad som 
upplevs som samma aktivitet i olika situationer struktureras av olika miljöer och 
aktiviteter. På så sätt påverkas aktiviteten att räkna matematik av olika strukturerande 
resurser i mataffären och i skolbänken och blir därför två olika aktiviteter. Vad som 
upplevs som samma aktivitet kan ge helt olika resultat (Lave, 1988). Alla handlingar 
medieras av artefakter som därmed omvandlar aktiviteten. Att skriva en bok med en 
penna är därmed inte samma aktivitet som att skriva den på en dator då aktiviteterna 
medieras av olika artefakter (Wertsch, 1988).  

2.3 Praktikgemenskapers kommunikation 

Praktikgemenskaper är en slags gemensamma historier av lärande. Över tid så kommer 
också olika praktikgemenskaper att börja skilja sig åt från varandra, då de är olika 
grupper med olika historier. Skillnaderna skapar gränser mellan grupper som kan vara 
svåra att överskrida. (Wenger, 1999) 
 
Det finns många olika studier om praktikgemenskaper i organisationer. I Brown och 
Duguids (1991) forskning om organisationers lärande skriver de att man kan se på en 
organisation som en samling, eller gemenskap av praktikgemenskaper där varje 
gemenskap har sitt eget perspektiv och egen syn på världen. 
 
Donald Schön (1996) hävdar att det finns generella skillnader mellan olika 
praktikgemenskaper, skillnader som inte hänger ihop med traditionella distinktioner 
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mellan, hårda och mjuka yrken, vårdande och tekniska yrken, akademiker- och 
arbetaryrken. Schön anser att det finns skillnader mellan vad han kallar för de 
konstanter som de olika grupperna har med sig i bagaget. Dessa skillnader avser: 

• De media, språk och repertoarer som man använder sig av för att beskriva 
sin verklighet och genomföra experiment. 

• De värderingssystem som grupper har med sig för att lösa problem, 
utvärdera eller diskutera. 

• De överbyggande teorier genom vilka gruppen förstår olika fenomen. 
• De roller som fördelar deras uppgifter och som formar deras organisation. 

Det är genom dessa saker som vi ser och agerar i världen.  
 
Bechky (2003) beskriver hur olika praktikgemenskaper delar mening över gränser. 
Studien kopplar ihop olika yrkesgruppers oförmåga att kommunicera med varandra 
utan missförstånd, med deras olika arbetskontexter. Bechky konstaterar att medlemmar 
i olika praktikgemenskaper har olika erfarenheter. Vi människor förstår saker utifrån 
kontexten i vår egen arbetsverksamhet. Eftersom olika praktikgemenskaper har olika 
arbetskulturer så tar de också med sig väldigt olika perspektiv när olika grupper ska 
samarbeta inom exempelvis produktutveckling. Varje praktikgemenskap skapar också 
ett eget synsätt och språk. De har olika praktiker och har olika föreställning om 
produkten. De olika praktikgemenskaperna skapar också en gemensam syn på världen 
genom praktiker som historieberättande och lärlingskap. De olika grupperna tittar på 
samma objekt men de ser på objektet på olika sätt (Bechky, 2003; Goodwin & 
Goodwin, 1996). De olika gruppernas syn på produkten manifesteras i gruppens sätt 
att kommunicera kring produkten. De använder olika ord och koncept för att tala om 
samma produkt, något som kallas för dekontextualisering. Lösningen på detta problem 
är att genom kunskapsomvandling skapa en gemensam grund att stå på. Detta kan 
skapas med hjälp av så kallade gränsobjekt. (Bechky, 2003) 

2.3.1 Produktutveckling  

Deborah Dougherty (1992) beskriver hur olika praktikgemenskaper, eller tankevärldar, 
ser olika på både produkt och process i en produktutvecklingsprocess. Grupper har inte 
bara olika kunskaper utan de förstår saker på olika sätt. Olika grupper har olika sätt att 
tolka och se mening i olika frågor. Olika avdelningar inom en organisation kan skapa 
olika perspektiv som gör att man ser på saker på ett annat sätt än andra grupper. Dessa 
olika perspektiv gäller även mål, tidsramar, formaliteter, språk, perception, 
yrkeskulturer och makt. Olika praktikgemenskaper kan även filtrera information och 
förståelse. Eftersom grupperna är specialiserade är det troligt att en speciell grupp 
bättre förstår vissa frågor men även att de kan ignorera information som kan vara lika 
viktig för deras uppgift. Människorna i de olika praktikgemenskaperna fokuserar på de 
frågor som intresserar dem och stänger ute information som inte passar in i deras 
förklaringsmodeller. 
 
Enligt Dougherty finns det tre skillnader på hur folk ser på produktutveckling:  

1. De ser olika saker när de funderar över framtiden, vilket även inkluderar de 
frågor i produktutvecklingen som de ser som möjliga problem. 
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2. De har olika uppfattning om vad som är de kritiska aspekterna av 
produktutvecklingsprocessen. 

3. De har olika uppfattning om själva produktutvecklingsprocessen 
 
De olika grupperna skapar också olika förståelse av vad produkten är. Dessa bilder av 
produkten behöver inte överlappa varandra mellan olika grupper. Varje grupp betonar 
olika aspekter av utvecklingen och ser på produkten som helhet på olika sätt. 
(Dougherty, 1992) 

2.3.2 Intressegemenskaper 

Intressegemenskaper är lika praktikgemenskaper, men är grupper där medlemmarna 
kommer från olika bakgrunder och tillsammans ska lösa ett gemensamt problem. En 
fokusgrupp med designers, tekniker och användare som diskuterar designen av ett 
system är ett exempel på en sådan grupp. För att dessa grupper ska fungera så behöver 
de lära sig att kommunicera och lära sig av andra som har andra perspektiv och en 
annan vokabulär än de själva. Detta för att de ska kunna beskriva sina egna idéer och 
tillsammans komma överens och skapa en gemensam förståelse av problemet. (Arias 
och Fischer, 2000) 
 
David Flemming (1996) beskriver i sin forskning om designsamtal mellan designer 
och klient, att det finns flera olika skillnader mellan hur de två grupperna pratar. Han 
anger att grupperna talar om projektets och uppgiftens mål och sociala roller på olika 
sätt. Designern har ett utomstående perspektiv på mål och sociala roller. I ett sådant 
perspektiv involverar design abstrakta och objektiva saker. Designers ser också sig 
själv som att de jobbar för användarna eller andra designer, inte för klienten. 
Klientgruppen har ett insiderperspektiv. Där involverar design istället specifika, lokala 
och personliga handlingar. På samma sätt så talar de på olika sätt om visuella 
artefakter. Designers talar gärna i abstrakta formella termer medan klientgruppen 
tillskrev artefakterna historiska, politiska och kulturella värden. Designers talar också 
på olika sätt om själva designprocessen beroende på om de talar med en annan 
designer eller den andra gruppen. Det centrala argumentet är att de olika grupperna 
konstruerar olika uppfattning om och perspektiv på vad som till synes är ett 
gemensamt projekt och att detta bevisar att det finns en fundamental instabilitet i 
relationen mellan de olika praktikgemenskaperna designer och klienter. Flemming 
hävdar även att design ligger i detaljerna och att detaljerna inte förmedlas över 
gränserna mellan grupperna. Flemming anser att separata diskurser i de olika 
praktikgemenskaperna är en naturlig och nödvändig förutsättning för interaktionen 
mellan designer och klienten. 

2.4 Gränsobjekt 

En mängd olika studier visar att praktikgemenskaper är olika varandra och att det 
behövs sätt att förmedla information mellan olika praktikgemenskaper.  
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Samtidigt som participation och reifikation bidrar till att skapa gränser så kan de också 
skapa broar mellan olika grupper. Detta kan ske genom participation, vilket innebär att 
en person, en slags medlare (eng. broker) är medlem i flera olika grupper. Medlaren 
förmedlar kopplingar mellan de olika grupperna genom att introducera element från en 
praktik till en annan. En koppling mellan olika praktikgemenskaper kan också ske 
genom reifikation, med hjälp av objekt som hjälper gemenskaperna att organisera sitt 
samarbete. Dessa objekt kallas för gränsobjekt. (Wenger, 1999; Star & Griesemer, 
1989) 
 
Star och Griesemer (1989) har myntat begreppet gränsobjekt. Gränsobjekt är objekt 
som är del av flera olika världar och som tillfredställer de informella kraven för varje 
enskild värld (Star, 1989). 
 

 ”Gränsobjekt är både tillräckligt formbara för att anpassas till de specifika 
behov och begränsningar som grupper kan ha på dem, och samtidigt är 
tillräckligt robusta för att behålla en identitet i olika användningsområden och 
grupper.”  
    (Star & Griesemer, 1989, s 393) 

 
Gränsobjekt har låg struktur i gemensam användning och får en hög struktur när de 
används i en specifik situation. Gränsobjekt kan vara både abstrakta och konkreta. 
Exempel på gränsobjekt är artefakter, dokument, termer, och koncept. Star och 
Griesemer (1989) beskriver olika typer av gränsobjekt: 
 

1. Förvaringsmodul. En förvaringsmodul är en ordnad mängd av objekt som är 
indexerad på ett standardiserat sätt. Förvaringsmoduler är till för att hantera 
olikartade problem där olika grupper har olika analysenheter. Ett exempel på en 
förvaringsmodul är ett bibliotek. Förvaringsmodulen har fördelen av 
modularitet. Det innebär att olika grupper kan ta med sig olika saker från 
förvaringsmodulen utan behöva diskutera skillnader i syfte. 

 
2. Ideal typ eller abstraktion. En abstraktion är ett objekt så som en atlas, en 

beskrivning eller ett diagram. Det beskriver ett objekt utan att beskriva någon 
detalj eller sak korrekt. Istället är det ett objekt som är abstraherat från alla 
domäner och är därmed ganska vagt. Det fungerar som ett symboliskt 
hjälpmedel för att kommunicera och samarbeta. Gränsobjektet blir en tillräcklig 
karta för alla grupper. 

 
3. Sammanfallande gränser eller ackommodation. Dessa är objekt som har 

sammanfallande gränser men olika internt innehåll. Ett och samma objekt kan 
rymma flera olika saker. En karta över ett visst område är ett exempel. Kartan 
används till att begränsa området men olika grupper fyller kartan med olika 
sorters information.  
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4. Standardisering i form av till exempel standardiserade formulär är ett sätt att 
kommunicera mellan grupper. Ett sådant objekt har en standardiserad form så 
att alla grupper vet hur de ska hantera det lokalt. 

 
Andra namn används även för de olika typerna av gränsobjekt. Carlile (2002) 
använder namnen ”objekt och modeller” för abstraktion och ”gränskartor” för typen 
sammanfallande gränser. På grund av deras likheter, har Carlile i sin forskning valt att 
slå ihop kategorierna, abstraktion och sammanfallande gränser, till en grupp som han 
väljer att kalla ”objekt, modeller och kartor”.  
 
Gränser mellan grupper kan ses på tre olika sätt. Ett syntaktiskt synsätt förutsätter att 
det finns en delad och tillräcklig syntax vid gränsen mellan grupper. En semantisk syn 
erkänner att det över tid uppstår skillnader mellan grupper vilket medför att olika 
praktikgemenskaper kan ha olika tolkningar av begrepp och händelser. Det 
pragmatiska synsättet innebär att kunskapsskillnader mellan olika praktikgemenskaper 
inte alltid behöver handla om olika tolkningar. Istället ses kunskap som något som är 
lokaliserat, inneslutet och placerat i praktiker. (Carlile, 2002) 
 
Enligt Carlile så finns det tre karakteristika för ett bra gränsobjekt. 

1. Ett bra gränsobjekt vid en syntaktisk gräns etablerar en gemensam syntax eller 
ett gemensamt språk för olika individer så att de kan representera sina 
kunskaper. Ett gränsobjekt fungerar bättre när alla parter är familjära med det. 
Ett gränsobjekt fungerar inte lika bra om det som är viktigt för en viss grupp 
inte representeras i objektet. Gränsobjekt som fungerar bra vid en sådan gräns 
är delade förvaringsplatser och taxonomier. 
 

2. Ett gränsobjekt vid en semantisk gräns är bra om det skapar konkreta 
möjligheter för individer att specificera och lära sig om varandras olikheter och 
kunskapsområden. Integrerande gränsobjekt här är processer och metoder 
såsom standardiserade formulär. 
 

3. Vid en pragmatisk gräns, när det inte bara finns skillnader mellan gruppers 
språk utan deras praktiker och sätt att se på världen, är det viktigt att ha 
gränsobjekt som underlättar en process där individerna tillsammans kan 
omvandla sina kunskaper. Där det finns negativa konsekvenser av ett 
gränsobjekt är det viktigt att deltagarna kan förhandla om och ändra på objektet. 
”Individer måste kunna närma sig, ändra och manipulera ett gränsobjekts 
innehåll för att kunna applicera sina kunskaper och omvandla kunskapen som 
används vid gränsen” mellan praktikgemenskaper. (Carlile, 2002, s. 452) 

 
Ett objekt, som ett formulär, agerar som gränsobjekt då de knyter ihop en praktik med 
resten av världen. Därmed kan olika former av reifikation användas för att överbrygga 
skillnader i participation. Objekten kan dock användas som en slags gränsobjekt utan 
att egentligen skapa en bro mellan de olika perspektiv och meningar som finns i olika 
grupper. (Wenger, 1999) 
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Objekten går då inte att använda för att skapa en gemensam grund att stå på. Detta för 
att grupperna inte kan känna igen sig i objektet för att objektet inte framkallar viktiga 
element från deras arbete och kontext (Bechky, 2003).  
 
Gränsobjekt kan ändå vara bra för att stödja interaktion och samarbete mellan olika 
praktikgemenskaper. De kan även stödja interaktionen mellan personer och olika 
system. Ett gränsobjekt fungerar om det innehåller information som är relevant för 
uppgiften. Informationen är relevant för uppgiften om den hjälper de deltagande 
personerna att förstå ett problem. Gränsobjektet måste också finnas tillgängligt när det 
behövs i diskussionen. (Arias och Fischer, 2000) 

2.5 Gestaltningstekniker som gränsobjekt 

Ett gränsobjekt som är vanligt i designprocesser är gestaltningstekniker. De är objekt 
som bygger på olika tekniker för att gestalta designen. De tillhör gruppen objekt, 
modeller och kartor. (Carlile, 2002) En typ av gestaltningstekniker är prototyper.  
 
Prototyper används i designgrupper för att visualisera designen. Preece et al (2002) 
delar in prototyper i två grupper: low fidelity och high fidelity prototyper. Begreppet 
fidelity beskriver prototypens naturtrogenhet, hur nära den är till det verkliga systemet. 
En prototyp med låg naturtrogenhet är inte särskilt lik den slutgiltiga produkten. Den 
skiljer sig från resultatet vad gäller interaktionssätt, visuellt uttryck och eller detaljnivå 
(Walker et al, 2002). En sådan prototyp kan till exempel vara gjord av papper eller 
kartong istället för skärmbilder på en dator. En prototyp med hög naturtrogenhet är 
istället konstruerad i material som kan förväntas finnas i det slutgiltiga systemet, och 
är därmed mer lik det slutgiltiga resultatet. Den har ofta mer realistisk interaktion och 
förmedlar designens möjligheter på ett bättre sätt (Walker et al, 2002). En sådan 
prototyp kan till exempel vara en digital modell eller attrapp byggd i program som till 
exempel Macromedia Director eller Visual Basic.  

2.5.1 En annan syn på prototyper 

Ett annat synsätt på prototyper representeras av Stephanie Houde och Charles Hill 
(1997). Genom att fokusera på prototypens syfte, vad prototypen prototypar, anser de 
att bättre beslut kan fattas kring vilken prototyp som ska skapas. De föreslår en annan 
modell för prototyper. Modellen har tre dimensioner: roller, presentation och 
implementation. Varje dimension hör samman med en typ av frågor som är 
framträdande i designen av interaktiva system.  
Roller är frågor kring vilken funktion en artefakt har i användarnas liv och på vilket 
sätt den är till nytta för dem. 
Presentation handlar om konkreta frågor kring hur användaren upplever användandet 
av artefakten. Vad användare tittar på, känner och hör när han eller hon använder 
artefakten. 
Implementation behandlar frågor kring vilka tekniker och komponenter artefakten 
använder sig av för att utföra sina funktioner. 
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Målet med modellen är att designers ska kunna dela upp designfrågor i tre olika 
kategorier som brukar kräva olika angreppssätt för att skapa prototyper. 
Implementation kräver vanligtvis att ett fungerande system skapas. Presentation 
innebär att användarens upplevelse behöver simuleras eller skapas, medan roller 
innebär att artefaktens kontext behöver undersökas och etableras. Att uttrycka vilka 
designfrågor som ska besvaras med hjälp av prototypen utgör därmed stor hjälp i valet 
av vilken typ av prototyp som ska byggas. En prototyp kan utforska flera av 
dimensionerna på en och samma gång. En prototyp placeras i modellen genom en 
markör i triangeln, där markören anger prototypens position i förhållande till de olika 
dimensionerna. 
 

 
Figur 2. Tre dimensioner en prototyp kan prototypa (Houde & Hill, 1997, s 369). 

2.5.2 Gestaltningstekniker 

En stor del av designerns arbete går, enligt Löwgren och Stolterman (2004), ut på att 
utveckla den operativa bilden av designen. Inom interaktionsdesign finns en mängd 
olika tekniker utvecklade för syftet att gestalta designen under designprocessens gång. 
I studien har en kombination av olika gestaltningstekniker använts. De presenteras mer 
ingående nedan.  

Scenarios 
Scenarios är en skriven historia som beskriver hur en användare använder det tänkta 
system för att utföra en viss uppgift. Scenarios skapades ursprungligen av John Carroll 
(2000). Scenarios framhäver de mål som antyds genom systemets utseende och 
uppförande. Det görs genom att visa vad människor gör med systemet, vilka saker som 
fungerar och inte fungerar att göra, och hur människor tolkar det som händer när de 
använder systemet. Scenarios beskriver en miljö för användandet, personer som agerar 
i miljön med sina egna mål för sina handlingar. Genom att representera användandet 
av ett system med ett antal scenarios görs användandet explicit. Detta kan hjälpa 
designers att fokusera uppmärksamheten på de människor och uppgifter som finns 
med implicit i system och applikationer. Ett bra scenario är enligt Carroll ett scenario 
som tar upp nyckelfrågor om användbarhet och nytta eller som föreslår nya 
designidéer. Ett scenario har täckt in systemet bra om det innehåller exempel på 
viktiga användningar av systemet och de olika typer av personer, mål, operationer, 

Roll 

Implementation 

Look & feel 
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händelser, hinder, oförutsedda händelser och resultat som dessa användningar 
innehåller. Det finns en mängd olika metoder för att skapa bra scenarios, varav några 
är kontextuell eller deltagande design, etnografiska fältstudier och användning av 
tidigare analyser.  
 
Enligt Löwgren och Stolterman (2004) har scenarios stora kommunikativa möjligheter. 
De menar att i stort sett alla kan förstå scenarios och även skriva sina egna. De anser 
att den största nackdelen med scenarios är bristen på precision. Thomas Ericksson 
(1995) hävdar å andra sidan att scenarios är mer torftiga än exempelvis historier. Detta 
då scenarios sällan refererar till en specifik händelse utan beskriver typiska situationer 
i systemet. Ett scenario försöker fånga det normala användandet och genom sin 
abstraktion så utelämnar de enligt Ericksson också detaljer om historia, motivation och 
personlighet. Då scenarios beskrivs på större avstånd menar Ericksson att det är en 
mindre chans för identifikation med huvudpersonerna i scenariot, om dessa ens 
existerar i verkligheten. Han anser att mer personliga berättelser underlättare för 
identifikation med berättelserna. 

Gränssnittsskiss 
En gränssnittsskiss är en teckning som visar hur det är tänkt att systemets 
användargränssnitt kommer att se ut. En gränssnittsskiss förutsätter hantering av 
detaljerade frågor kring grafisk form och interaktion, saker som inte behövs behandlas 
i ett scenario. Gränssnittsskisser är flexibla, det går att uttrycka mycket med dem. En 
gränssnittsskiss kan användas som kommunikationsmedel för att diskutera 
systemtjänster, fördelning av arbete mellan människa och maskin och användarbehov. 
Gränssnittsskissen kan användas för att kommunicera, utveckla och förankra visioner 
men det krävs att designerna styr samtalet till högre nivåer. Gränssnittsskissen kan 
användas som språk men samtalet ska handla om mer övergripande frågor än 
designdetaljer. Gränssnittsskissen kan med fördel kombineras med andra 
gestaltningstekniker så som scenarios och storyboards. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

Storyboard 
En storyboard kan ses som en kombination av scenarier och gränssnittsskisser. En 
storyboard är en ritad serie som visar ett exempel på en användning i systemet. För att 
skapa ett större engagemang och ge betraktaren en möjlighet att leva sig in i 
beskrivningen bör man ha med personer som tänker, känner och pratar. Storyboards 
ger en kombination av fördelarna hos scenarier och skisser då de är uttrycksfulla, 
flexibla och lätta att sätt sig in i. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

Dynamiska datorprototyper 
Dynamiska datorprototyper kan användas för att bygga prototyper som ser ut och ter 
sig som det blivande systemet. Vitsen med att bygga en prototyp är att det går 
snabbare att skapa en prototyp än att implementera systemet. En dynamisk 
datorprototyp ger en mer naturtrogen upplevelse än de andra gestaltningsteknikerna. 
Därför har man tenderat till att använda den för mer detaljerade designförslag. Det 
finns inte något som säger att den inte kan användas till att diskutera användarbehov 
men att risken finns att en dynamisk datorprototyp uppfattas som definitiv, framförallt 
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av folk som inte vet hur ofullständig den är. Därför är det som designer viktigt att lyfta 
samtalet till högre nivåer, om behov och arbetsformer är det som ska diskuteras. Ett 
annat problem med en dynamisk datorprototyp är att den inte är demokratisk. För att 
kunna ändra i den krävs en datorexpert. En pappersprototyp eller ett scenario kan vem 
som helst ändra i. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

2.5.3 Att välja gestaltningsteknik 

Det finns flera olika studier som har undersökt tekniker för byggandet av prototyper 
och vilken gestaltningsteknik designern bör välja. Walker, Takyama och Landay 
(2002) har jämfört LoFi och HiFi prototyper och prototyper gjorda med olika media. 
De jämförde LoFi och HiFi prototyper gjorda i papper och med dator. I studien fick 
användare testa de olika sorternas prototyper, som alla beskrev banktransaktioner. 
Utifrån detta togs unika typer av användbarhetsfrågor fram. Få skillnader mellan de 
olika typerna av prototyper konstaterades. Det fanns en skillnad i avseende på typen av 
frågor som diskuterades hos HiFi respektive LoFi prototyper. Annars fanns få 
skillnader mellan de olika prototyperna med avseende på antal, typ och vikt hos de 
användbarhetsfrågor som diskuterades av användarna. De rekommenderar därför att 
designern väljer den typ av prototyp som han eller hon anser mest praktisk för 
situationen, då de fungerar lika bra för att få feedback från användarna. (Walker et al, 
2002) 
 
Röhmer et al (2001) har gjort en studie där designers tillfrågades om hur de använder 
externa representationer i sitt designarbete. Det konstaterades att externa 
representationer inte bara används för att lagra information utan används som externa 
hjälpmedel för att utveckla lösningar, testa design och att kommunicera designen. 
Röhmer och hennes kollegor skriver att externaliseringar i form av skisser och 
modeller ska underlätta för att lösa problem med tekniska och ekonomiska 
begränsningar, komplexa krav och inkomplett information. 
Studien visar att de största problemen i designprocessen involverar kommunikation 
mellan designer och kund. Resultatet visade även att kommunikation kring designen 
var den viktigaste delen för ett klargörande av uppgiften. Av de olika 
representationerna konstateras skisser bidra mest till en förbättring av 
kommunikationen med andra. Detta skulle tyda på att skisser är lämpligare än andra 
representationer för att underlätta kommunikation mellan olika grupper. Skisserna 
ansågs även förbättra kvaliteten i produktutvecklingen mer än de andra 
representationerna. (Nämnas kan att designerna också angav att skisserna var deras 
favoritrepresentation.) Slutsatsen som dras av detta är att designers bör uppmuntras till 
att använda skisser och modeller för att kommunicera med kunder. 
 
Det är viktigt att anpassa valet av prototyp efter sin publik då valet av prototyp främst 
är beroende av gruppens sammansättning (Houde & Hill, 1997). En rollprototyp 
fungera bra i designgruppen men inte i organisationen. Bredare publikgrupper kan 
kräva presentationer med högre detaljnivå. Likaså kan olika typer av organisationer 
kräva olika typer av prototyper då organisationer utvecklar egna prototypkulturer som 
medför att de endast ser en viss typ av prototyper som giltiga (Schrage, 1996). I vissa 
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organisationer respekteras bara prototyper som fungerar som ett bevis på att systemet 
fungerar. Medan i andra är det detaljerade presentationsprototyper som respekteras 
(Houde & Hill, 1997). 
Det är också viktigt att förbereda gruppen inför visandet av prototypen. Det krävs att 
designern är tydlig med vilka designfrågor som ska besvaras med prototypen. Att 
kommunicera prototypens syfte är en viktig del i dess användande. Prototypen 
kommunicerar inte nödvändigtvis sitt eget syfte utan det är upp till designern att 
förbereda gruppen. Det är av extra vikt att designern klargör vilka områden som 
prototypen tar upp, när den visas för en grupp som inte tillhör designteamet. (Houde & 
Hill, 1997) 

2.6 Designmodeller 

För att analysera design, i denna studie i form av gestaltningstekniker, har ett synsätt 
som utgår från interaktionsdesign adopterats. Begreppet interaktionsdesign definieras i 
denna studie som design av en artefakt såväl som artefaktens brukssituation. 
Interaktionsdesign behandlar därmed inte bara designen av produkten utan även design 
av den situation i vilken produkten kommer att användas. De modeller som används 
utgår därför i många fall utifrån processer såväl som modeller för interaktionsdesign. 

2.6.1 Designområden och placeringar 

Design är ”planen, projektet eller arbetshypotesen som utgör intentionen i avsiktliga 
operationer”. Design finns inom alla områden och är en betydande faktor som 
påverkar människors upplevelser. (Buchanan, 1996, s. 6) 
 
Buchanan (1996) delar in design i fyra olika områden: symboler och visuell 
kommunikation, objekt, aktiviteter och interaktion, miljöer och system. De är olika 
områden och en designer jobbar oftast inom ett av dem. Områdena är dock 
sammanlänkade och ett område kan betraktas i termer av de andra. Till exempel kan 
objekt betraktas i termer av symboler, handlingar och tankar. Dessa jämförande 
rörelser mellan områdena finns i alla designyrken. Designerns intresse utgår från ett 
område, men innovationen uppstår när designern positionerar om sig till ett annat 
område och på så sätt ställer nya frågor och får nya idéer. Detta kallar Buchanan för 
innovativ ompositionering. Enligt Buchanan använder sig designers ständigt av 
innovativ ompositionering. Han ser det som ett mönster i designtänkande, som 
använder sig av vad han väljer att kalla placeringar.  
 
Placeringar skiljer sig enligt Buchanan från kategorier, som enligt honom har 
bestämda meningar, är accepterade inom ett teoretiskt eller filosofiskt ramverk och att 
de fungerar som ett sätt att analysera det redan existerande. Placeringar har gränser 
som formar och begränsar dess mening men de är inte fasta och bestämda som 
kategorier. Gränserna för en placering ger, enligt Buchanan, en kontext eller riktning 
för tänkandet, men applicerat det till en specifik situation kan det generera en ny syn 
på situationen och därmed en ny möjlighet. Därför är placeringar en källa till nya idéer 
och möjligheter när de appliceras till problem i konkreta omständigheter.  
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Tesen om placeringar fungerar som ett hjälpmedel för att förstå det många designers 
kallar för de intuitiva eller slumpmässiga delarna av sin yrkesverksamhet. Olika 
designers har ofta olika uppsättningar av placeringar, som skapats utifrån designerns 
erfarenhet. Designerns innovationsförmåga beror på hans eller hennes förmåga att 
återvända till sina placeringar och applicera dem på nya situationer. Genom att 
ompositionera sig med hjälp av placeringar kan designern upptäcka nya positioner. Det 
är detta som är styrkan hos placeringar, enligt Buchanan. De möjliggör för designers 
att positionera och ompositionera aktuella problem och frågor. Platser är det verktyg 
som designers använder för att intuitivt och medvetet forma designsituationen och 
därigenom identifiera de olika parternas syn på och frågor kring problemet.  
 
Effektiv design är beroende av att designern kan integrera tre olika sätt att resonera 
kring designen: Olika gruppers idéer om produkten, produktens interna logik och 
människors önskan att använda produkter på ett sätt som reflekterar deras personliga 
och sociala värderingar. Oavsett vilket designområde en designer härstammar från är, 
enligt Buchanan, placeringar verktygen för att nå det målet. 

2.6.2 Modell för olika aspekter av användande 

Det finns många olika modeller för att bedöma olika aspekter av användande 
(Löwgren & Stolterman, 2004; Ehn & Löwgren, 1997; Dahlbom & Mathiassen, 1995). 
Det som dessa modeller har gemensamt är att de alla påpekar användandets många 
olika aspekter. När man analyserar en användningssituation är det viktigt att ha en 
pluralistisk syn på vad som händer. Olika saker, som vad som är vackert, lämpligt, 
praktisk och möjligt bör behandlas. Mattias Arvola har beskrivit en syntes av de olika 
modellerna och använder sig av instrumentella, kommunikativa, estetiska, etiska och 
konstruktionsmässiga aspekter. (Arvola, 2005) 
 
Instrumentella aspekter behandlar användandet med ett praktiskt syfte. Det finns 
specifika mål med användandet och det går att uppskatta eller mäta hur väl designen 
lever upp till dessa mål. Arvola ger ett exempel med en ordbehandlare där han menar 
att det instrumentella målet med att använda ordbehandlaren kan vara att skriva en 
bok. Det instrumentella värdet av att använda systemet handlar då om hur effektivt, 
ändamålsenligt och enkelt användaren kan möta det målet. Arvola anser att de 
instrumentella aspekterna av att använda ett system alltid relaterar till systemets 
sociokulturella kontext och är därmed beroende av användarens mål, behov, 
färdigheter och kunskaper.  
 
Kommunikativa eller sociala aspekter handlar om hur systemet används i relation till 
andra människor. Arvola delar upp kommunikativa aspekter i två delar: social 
interaktion och sociokulturella omständigheter.  
Social interaktion kan delas upp i två delar: en dialogfunktion där de olika användarna 
skapar mening genom dialog med varandra. Dialogen genererar tankar som följer och 
byggs på varandra. System och andra artefakter fungerar som strukturerande resurser 
som formar dialogen. Intersubjektivitet innebär att deltagarna skapar en gemensam 
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förståelse av varandras mening och att deltagarna därmed tolkar varandra korrekt. Ett 
interaktivt system kan, enligt Arvola, underlätta intersubjektivitet genom att fungera 
som en gemensam representation eller kommunikationskanal. 
Sociokulturella omständigheter innebär att alla system är situerade i en tid och har en 
historia. Alla system är en del av en praktikgemenskap och har över tid utvecklats med 
den till att se ut så som de gör idag. Likaså är systemet tillskrivet olika kulturella 
meningar och används och tolkas utefter en praktikgemenskaps traditioner. 
 
Estetiska aspekter handlar om mål som upplevelse och meningsfull helhet. Estetiska 
aspekter står i relation till sociala och kommunikativa aspekter. Men det finns även 
objektiva delar såsom en ren gestalt, harmonier mellan kontraster, nyanser, grader och 
skuggor. Estetiska aspekter finns alltså inte endast i subjekt eller objekt utan i en 
relation de två emellan. De estetiska aspekterna av ett system realiseras i sin helhet 
genom att användarens upplevelse av användandet av systemet. 
 
Etiska aspekter behandlar frågor kring hur samhället påverkas av ett system, vilka 
värderingar system förmedlar och effekterna av dess skapande. Arvola poängterar att 
det är viktigt att designern reflekterar över hur produkten kan tänkas användas, nyttjas 
och utnyttjas i en större kontext och att designern även överväger sociala och 
mänskliga värden som yttrandefrihet, autonomi, rätten till privatliv och egendom. 
 
Konstruktionsmässiga aspekter är designens material och byggstenar. De behandlar 
vad som kan och inte kan göras på en specifik plattform. Begränsningar är saker som 
minne, processorkapacitet och bandbredd. Konstruktionsaspekter handlar om hur 
byggnadsmaterialet bäst kan användas och samtidigt uppehålla systemets prestanda 
och robusthet till en rimlig kostnad.  

2.6.3 Domäner för interaktionsdesign 

Det finns flera olika modeller för att analysera design. För att kunna analysera olika 
aspekter av designen har i denna studie följande modell, använts (Arvola kommande). 
Modellen bygger på idén att interaktionsdesign finns inom flera olika domäner och 
detaljnivåer. Den bygger vidare på Woolmans (2002) fyra principer, lånade från 
arkitekturen, och på Kristof och Satrans (1995) process för interaktionsdesign. 
Modellen kan ses som att de olika placeringarna (Buchanan, 1996) representerar olika 
domäner för interaktionsdesign. 
 
Konceptet är en beskrivning av produktens syfte och tilltänkta användning. Vad 
produkten är tänkt att göra och dess tilltänkta publik och användare. Produktens 
koncept innehåller delar som karaktär, gestalt (Löwgren & Stolterman, 2004), genre 
(Lundberg, 2004) och posture (Cooper et al, 2003). 
 
Funktion och innehåll är de funktioner och det informationsinnehåll som behövs för att 
uppfylla produktens syfte och tilltänkta användning.  
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Strukturen är hur information och innehåll är organiserat i produkten. En struktur kan 
vara platt eller djup, hierarkisk eller som ett nätverk, linjär eller cirkulär.  
 
Interaktion är hur användaren interagerar med funktion och innehåll och hur han eller 
hon navigerar i strukturen för att uppfylla produkten syfte. Till den här domänen hör 
interaktionsstilar som formulär, menyer och direktmanipulation, precis som 
interaktionstekniker som zoomning och att peka och klicka. Kontroller av olika slag 
hör också hit.  
 
Presentation är hur produkten ser ut och känns. Det handlar om användarens 
upplevelse av systemet, en upplevelse som uppstår i användandet. Presentationen 
handlar mycket om de grafiska aspekterna av användargränssnittet och behandlar 
frågor som stil och layout. 

2.7 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska ramverk utgår från Etienne Wengers (1999) teori om 
praktikgemenskaper. Utifrån begreppet praktikgemenskaper diskuteras 
kommunikation inom och mellan grupper där gränsobjekt används för att stödja 
kommunikation och kunskapsdelning. I denna studie fungerar de olika 
gestaltningsteknikerna som ett gränsobjekt mellan designern och de olika grupperna. 
Tillsammans med de olika designmodellerna används teorierna för att applicera en ny 
syn och ett nytt sätt att bedöma olika gestaltningstekniker. Istället för att som tidigare 
bedöma prototyper efter begrepp som medium, detaljrikedom och närhet till 
slutprodukt diskuteras de olika gestaltningsteknikerna efter domäner för 
interaktionsdesign och aspekter av användning. Då praktikgemenskapernas synsätt och 
kommunikation även tas i beaktande expanderas begreppet prototyper. Designerns 
syfte och mål med gestaltningen såväl som valet av publik tas upp vid bedömning av 
en gestaltningstekniks lämplighet. 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras de metoder som användes i studien. Då studiens fokus 
behandlar kommunikation i praktikgemenskaper valdes en kvalitativ utgångspunkt. 
Det finns en mängd olika kvalitativa angreppssätt, där intervjuer och observationer 
tillhör de vanligaste teknikerna. 
 
Studien syftar till att utforska hur olika gestaltningstekniker och gruppers 
sammansättning kan påverka vad som diskuteras kring en gestaltning. Då studien 
fokuserar på att undersöka olika gruppers diskussion kring olika gestaltningar valdes 
gruppintervjuer i form av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fokusgrupperna 
möjliggör fri diskussion, som samtidigt styrs till att behandla det fokus som valts ut för 
studien. Studien är att betrakta som en fallstudie och resultaten kan därför inte 
generaliseras till att gälla alla praktikgemenskaper. 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

Då studien är att betecknas som utforskande valdes en kvalitativ utgångspunkt för 
studien. Designproblems komplexa natur med problem och lösning sammanflätande 
(Löwgren & Stolterman, 2004), bidrar även till valet av en kvalitativ fallstudie. 
Fallstudien som metod passar väl in då den hanterar mening såväl som betydelse 
(Merriam, 1999). 

3.1.1 Kontextuellt utforskande 

Då studien i sin inledande fas var av utforskande karaktär användes kontextuellt 
utforskande. Metoden som utformats av Beyer och Holtzblatt (1998) har en enkel 
kärna: Gå dit användaren är, observera användaren när han eller hon arbetar och prata 
med användaren om arbetet. Genom att göra detta uppnås en bättre förståelse av 
kunden. Kontextuellt utforskande bygger på fyra principer, där varje princip definierar 
en aspekt av interaktionen med användaren. 
 
Kontextprincipen är den första och mest grundläggande principen. Den anger att 
designern ska utgå ifrån den kontext som användaren befinner sig i, där lärlingskap är 
ett utmärkt sätt att följa arbetet i kontexten. Genom ett deltagande i kontexten ser 
designern hur arbetet utvecklas och får därmed en detaljerad bild av det pågående 
arbetet. Designern får pågående kunskaper och erfarenheter istället för summerade. 
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Kontexten ger även konkreta data istället för abstrakta som undviks genom att koppla 
diskussionen till konkreta artefakter och händelser. 
 
Partnerskap innebär att användaren och designern samarbetar för att förstå 
användarens arbete. En lärlingsmetafor ger användaren en expertroll där designerns 
uppgift blir att hjälpa användaren att artikulera sina erfarenheter. Partnerskapet är 
beroende av att maktbalansen mellan designer och användare uppehålls där varken 
informanten eller forskaren har för stor makt över situationen. Det är i partnerskapet 
viktigt att designern kan styra över situationen utan att gå in i en roll som expert eller i 
intervjusituation.  
 
Tolkning är ett sätt att tillskriva mening till observationen. Design bygger på en 
tolkning av fakta, där det är ytterst viktigt att tolkningen blir korrekt. Designern måste 
därför kontinuerligt ifrågasätta sina egna tolkningar av de fakta som observationerna 
genererar. Ett sätt för designern att kontrollera sin tolkning är att dela med sig av den 
till användaren. Detta kan till exempel göras genom att dela med sig av designidéer. 
Om designidén inte passar kan designidén följas bakåt till tolkningen av 
arbetsstrukturen. Att designern delar med sig av tolkningen till användaren medför att 
denna lär sig att se struktur i sitt eget arbete och kan också ge värdefull feedback till 
designern. Detta kan, enligt Beyer & Holtzblatt, ske utan att data påverkas.  
 
Fokus definierar användarens sätt att se på arbetet. Genom ett fokus kan designern 
hålla diskussionen till användbara områden utan att helt ta över kontrollen över 
situationen från användaren. Beyer och Holtzblatt anser att det är omöjligt att inte ha 
ett fokus. Genom ett fokus ser designern mer, det visar detaljer men döljer samtidigt 
det oväntade. Därför är det viktigt att designern är vaken för information som inte 
passar in och är beredd att expandera sitt fokus. Designern ska ständigt utmana sina 
antaganden istället för att sträva efter att validera dem. (Beyer & Holtzblatt, 1998) 

3.1.2 Utformning av fokusgrupper 

Fokusgrupper är en kvalitativ metod som kan användas på olika sätt till en mängd 
olika saker. De kan användas i kombination med andra metoder eller som huvudsaklig 
datainsamlingsmetod. Fokusgrupper kan användas under systemutvecklingsprocessens 
olika stadier. Tidigt i processen är det lämpligt med fokusgrupper för att skapa en 
förståelse för problemet. Målet med dessa fokusgrupper är att lära sig hur gruppen ser, 
förstår och värderar ett visst ämne och att lära sig det språk gruppen använder för att 
prata om ämnet. Dessa kunskaper används sedan för att skapa prototyper som kan 
testas i senare fokusgrupper. (Krueger & Casey, 2000)  
 
En av fördelarna med fokusgrupper är att de kan producera koncentrerade mängder 
med data inom ett specifikt område. För att åstadkomma detta behövs ett tydligt fokus 
för diskussionen. Forskaren styr genom detta fokus gruppens diskussioner, men det är 
gruppen som bestämmer vad inom fokusområdet som diskuteras. Det är också gruppen 
som genom sina diskussioner med varandra, producerar data. Fokusgruppens största 
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fördel är att den ger en koncentrerad inblick i hur deltagarna tänker i en viss fråga. 
(Morgan, 1998; Krueger & Casey, 2000) 
 
Fokusgruppens struktur är tvådelad: standardisering av frågor och ledarstyrning 
(Morgan, 1998). Fokusgruppen kan ha ett specifikt ämne som fokus eller ha ett 
standardiserat frågeformulär där alla frågor ställs till alla grupper. Likaså kan ledaren 
låta gruppen prata helt fritt, utan att styra in dem på ämnen, men ledaren kan också 
styra gruppen som i en strukturerad intervju. Fokusgruppen blir då istället en slags 
gruppintervju. 
 
Fokusgrupper med låg struktur är bra vid en explorativ studie medan hög struktur 
passar bättre när studien ska besvara specifika frågor. Ett sätt att kombinera de båda 
sätten är att ha en så kallad trattformad (eng. funnel approach) design på 
fokusgruppen. En trattformad fokusgrupp börjar med mindre struktur med mycket fria 
diskussioner och övergår sedan i en mer strukturerad diskussion av specifika frågor. 
Det kan liknas vid en intervju med en öppen början och ett kontrollerat slut. Denna 
kompromiss mellan olika ledarstilar möjliggör för deltagarna att bidra med sina 
perspektiv på frågan i början och möjliggör samtidigt för forskaren att få svar på sina 
frågor mot slutet av diskussionen. Det är, enligt Morgan, viktigt att inte se trattformen 
som en lösning på alla problem då det är svårare att hålla i en sådan typ av fokusgrupp. 
Detta då det är svårt att hålla en balans och få en bra övergång mellan låg och hög 
struktur. Trattformen ska inte ses som en enkel lösning utan ska, enligt Morgan, 
användas i situationer som kräver just den typen av data som en sådan fokusgrupp ger. 
(Morgan, 1998) 

3.1.3 Analys av kvalitativa data 

Hantering och analys av inspelat material sker ofta med hjälp av transkribering. En 
videobaserad förkortad transkription tar mindre tid än en transkribering av materialet. 
Den videobaserade metoden bygger på att banden från studien gås igenom och utifrån 
den skapas en förkortad transkription med de bitar av diskussionen som är relevanta 
och intressanta. Resultatet blir en komprimerad version av fokusgruppen där 
irrelevanta konversationer är borttagna. För att kunna skapa en förkortad transkription 
krävs att den som transkriberar är insatt i studien. (Kreuger & Casey, 2000) 
 
Steinar Kvale (2004) beskriver olika metoder för att analysera kvalitativa data: 

• Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas uttalanden uttrycks mer 
koncist. Långa uttalanden pressas ihop till kortare som innehåller den väsentliga 
innebörden av uttalandet. Genom denna metod kan stora intervjumaterial 
reduceras till mer hanterliga mängder.  

 
• Meningskategorisering innebär att materialet kodas i kategorier. Uttalanden 

reduceras till enkla kategorier som anger förekomst eller ingen förekomst av ett 
specifikt fenomen. Genom kategorisering kan en text reduceras och struktureras 
till ett fåtal tabeller eller figurer. De kategorier som används kan ha utvecklats i 
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förväg eller formuleras under analysens gång. Kategorierna kan därmed hämtas 
från såväl teori som vardagsspråk. (Kvale, 2004) 

3.1.4 Validitet 

”By validity I mean truth: interpreted as the extent to which an account 
accurately represents the social phenomena to which it refers.”  
   (Hammersley, citerad i Silverman, 2001 s. 232) 

 
Ett vanligt sätt att arbeta med validitet inom kvalitativ forskning är genom 
triangulering. Triangulering innebär att olika metoder och resultat jämförs med 
varandra. Silverman (2001) hävdar att triangulering kan användas för att komma förbi 
det som är kontextspecifik i kvalitativ forskning. Triangulering kan ske mellan olika 
metoder mot varandra, men även genom att resultat inom samma metod jämförs. I 
denna studie har triangulering skett med hjälp av olika metoder för datainsamling 
(kontextuella intervjuer och fokusgrupper) och genom att jämföra resultat inom samma 
metod, där data samlats in med någon månads mellanrum. 
 
Silverman (2001) menar att den inre validiteten kan vara relevant för kvalitativ 
forskning. Men validitetsbegreppet är också debatterat av bland annat Winter (2000) 
som menar att det inte är fruktbart att helt och hållet skilja på beskrivning och 
tolkning. Detta då all beskrivning i någon form är en tolkning.  

3.2 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av en mindre väldefinierad grupp. Fallet kan vara en 
företeelse, händelse, en person eller en social grupp. Då studien är en kvalitativ 
undersökning som fokuserar på innebörder och sammanhang passar fallstudien som 
metod eftersom dess tillvägagångssätt hanterar såväl mening som betydelse. (Merriam, 
1999) 

3.2.1 Deltagare 

Deltagarna i studien kom från tre olika delar av organisationen och delades därför in i 
tre olika grupper. Gruppernas storlek varierade från tre till fem personer. Totalt deltog 
tolv unika personer i de olika fokusgrupperna. 
Deltagarna i grupp 1 arbetade på ett av företagets sjukhus. Bland medlemmarna fanns 
en avdelningschef för en av sjukhusets kliniker, administrativ personal och 
ekonomichef. Alla medlemmar hade roller som medförde ett ekonomiskt ansvar för en 
del av sjukhusets verksamhet. Samtliga av deltagarna använde dagens system i sin 
dagliga verksamhet. 
Grupp 2 bestod av deltagare som alla jobbade med informations- och IT-frågor på 
företagets huvudkontor. Gruppen bestod av en IT-chef och informationschef såväl som 
personal på de aktuella avdelningarna. Medlemmarna arbetade dock inte med 
utveckling av något av de för studien aktuella systemen utan deltog i studien i 
egenskap av användare av systemen. 
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Deltagarna i grupp 3 var alla användare av de för studien aktuella systemen. Denna 
grupp bestod av deltagare som alla vara involverade i utveckling och underhåll av 
systemen aktuella för studien. Medlemmarna inkluderade en konsult från tillverkaren 
av affärssystemet, IT-chef med ansvar för affärssystemet och personal som arbetade 
med dess införande. Andra medlemmar i gruppen arbetade med skapandet och 
införandet av den nya portalen. På grund av medlemmarnas kompetens och roller på 
företaget placerades de i en separat grupp. 

3.2.2 Kontextuellt utforskande 

Första steget i studien var fem stycken deltagande observationer om totalt sex timmar. 
Observationerna var utformade för användarens egen arbetskontext och utifrån en 
lärlingsmetafor. Tiden tillbringades därmed sittandes tillsammans med användarna när 
de arbetade. Samtidigt bedrevs samtal kring deras arbete med fakturahantering.  
Fokus för observationerna var att upptäcka uppgiftens struktur och de processer och 
objekt som användaren använder sig av för att utföra uppgifterna. Det kontextuella 
utforskandet spelade även en viktig roll för att lära känna de olika grupperna och deras 
praktiker. Genom att designern valde att sitta med i deras arbetskontext för att lära sig 
upplevde informanterna att deras arbete och synpunkter var av stor vikt. De delade 
därför gärna med sig av sina erfarenheter. Samtliga informanter deltog även vid 
fokusgruppstillfällena varför samtliga grupper kände sig trygga och familjära med 
fokusgruppssituationen. 
 
Observationerna spelades in på band och transkriberades sedan. Resultaten från 
transkriptionerna användes främst som underlag för designen av de skisser som 
användes under den första fokusgruppen, men även till utformning av de tekniker som 
användes vid de andra fokusgruppstillfällena.  

3.2.3 Gestaltningstekniker 

I studien användes tre olika gestaltningstekniker: gränssnittsskisser, scenarios och 
dynamisk datorprototyp. Gränssnittsskisserna var handritade bilder på 
attesteringstjänsten i portalen. De olika skisserna visade olika skärmbilder från 
portalens attesteringsflöde och var placerade i ett flöde i form av en storyboard. 
Storyboarden bestod endast av skisser och innehöll därmed inga agenter som utförde 
olika handlingar. Detta gjordes för att inte växla ihop de olika gestaltningsteknikerna 
med varandra utan för att istället kunna säkerställa att skisserna var det som testades i 
workshopen. Storyboardens enda funktion var att den bidrog med dynamik till de 
annars statiska skisserna. 
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Figur 3. Bild på en av de skisser som användes vid fokusgruppen. 

 
Scenarios användes för att beskriva hur användarna arbetade med systemet. 
Scenarierna tog upp roller såväl som användarnas huvudsakliga uppgifter i systemet. 
Två olika scenarios användes för att illustrera arbetet, olika funktioner och problem. 
De två scenarierna beskrev de två huvudsakliga rollerna i systemet med hjälp av två 
olika användare. 
 

Scenario 1 
Anna är 45 år och sjuksköterska. Hon arbetar på kirurgen, där hon är 
avdelningschef sedan fem år tillbaka. Som chef på avdelningen har hon 
bland annat hand om slutattesteringen av alla avdelningens fakturor. Hon 
har precis tagit emot dagens sista patient och har nu tid över för lite 
pappersarbete innan hon ska gå hem för dagen.  
Hon sätter sig vid sin dator och loggar in i portalen. Under Mina Uppgifter 
kan hon se att hon har fått tre nya fakturor. 
Anna öppnar upp den första fakturan och tittar på den. Hon tittar på pdf-
bilden med den inskannade fakturan för att skapa sig en bild av vad det är 
för något. Men hon känner sig osäker på om fakturan verkligen är korrekt. 
Det är bäst att skriva en kommentar och fråga om den här fakturan 
verkligen stämmer. Eva gjorde godsmottaget på fakturan så hon borde 
veta. Anna väljer Evas namn i adressfältet och skickar iväg fakturan.  
Sedan tittar hon på nästa faktura. Det är laboratoriesvar, ser hon på 
bilden. I kommentaren har Peter skrivit att det är en samlingsfaktura för 
alla laboratoriesvar under de senaste två månaderna, vilket förklarar den 
ovanligt stora totalsumman. Men fakturan har blivit konterad som 
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vaccination. Det måste vara ett misstag. Hon ändrar konteringen till rätt 
konto och godkänner sedan fakturan. 

 
Dynamisk datorprototyp användes för att ge användarna en möjlighet att interagera 
med systemet. Prototypen som användes var en t-prototyp där enbart de funktioner 
som definierats som huvudfunktionalitet implementerats. Prototypen tillverkades i 
Runtime Revolution. 
 

 
Figur 4. Skärmbild från datorprototypen. 

3.2.4 Fokusgrupper 

De olika gestaltningsteknikerna testades i två olika fokusgrupper. En fokusgrupp om 
en timme där det diskuterades gränssnittsskisser och en fokusgrupp om två timmar där 
det först diskuterades scenarios och sedan datorprototypen. Varje fokusgrupp hölls för 
alla tre grupper. Totalt hölls därför sex olika fokusgrupper om sammanlagt nio timmar. 
Varje fokusgrupp filmades med digitalvideokamera som placerades snett bakom 
fokusgruppledarens rygg för att alla deltagare skulle synas.  
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Figur 5. Så här arrangerades rummet vid fokusgrupperna. 

 
De olika grupperna valdes ut för att representera olika delar av organisationen. 
Därigenom samlades data in från flera olika typer av användargrupper. Systemgruppen 
blev en separatgrupp då de som användare sitter på djupare kunskaper om systemet än 
normalanvändare och därmed inte fick förväxlas med sådana. De olika grupperna var 
homogena då de representerade olika praktikgemenskaper. Detta medförde även att 
problem med auktoriteter kunde undvikas i möjligaste mån.  
 
Varje fokusgrupp hade en så kallad trattformad utformning. Metoden valdes för att 
undersöka vad deltagarna själva väljer att prata om, och ändå ge möjligheten att 
säkerställa data från fokusgruppen. Innan fokusgruppen utformades en intervjuguide 
som användes vid samtliga tillfällen. Intervjuguiden innehöll frågor som tog upp olika 
domäner för interaktionsdesign: koncept, funktion och innehåll, struktur, interaktion 
och presentation, (se kapitel 2.6.3). Den tog även upp Arvolas olika aspekter av 
design: instrumentellt, estetiskt, etiskt, kommunikativt och konstruktionsmässigt (se 
kapitel 2.6.2).  
 
Varje fokusgruppstillfälle hade samma utformning. Alla deltagare fick ut ett eget 
exemplar av gestaltningen som skulle diskuteras. (Vid datorprototypen fick deltagarna 
dela på datorerna två och två.) Deltagarna kunde därför själva titta på och undersöka 
(och i viss mån manipulera objekten) om så önskades. Fokusgruppstillfället började 
med att en genomgång där designen förklarades. Sedan fick deltagarna en stund att 
själva titta igenom och komma med frågor. Därefter följde fokusgruppen den 
trattformade utformningen där gruppen först fick diskutera fritt kring designen för att 
sedan avsluta fokusgruppen med olika diskussionsfrågor. Deltagarna gavs även 
möjlighet att skriva ner sina tankar om de inte ville lyfta de till gruppen. Dock kände 
inga deltagare ett behov av att göra detta då klimatet var tillåtande och alla i gruppen 
fick komma till tals vid samtliga tillfällen. Fokusgruppsledarens roll var relativt passiv, 
där ledaren mest ställde öppna frågor kring gruppens fokus, samt svarade på 
deltagarnas frågor kring designen. Fokusgruppsledaren behövde därmed inte styra 
samtalet utan gruppen förde själva diskussionen framåt. 
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3.2.5 Analys av fokusgrupper 

Efter alla fokusgrupper gjordes en genomgång av videobanden. Utifrån banden 
användes meningskoncentrering för att skapa en förkortad transkription. Varje 
koncentrerad mening sammanfattade innehållet i den konversationen och varje 
konversation tidsmärktes för att förenkla återkoppling till rådata. Detta möjliggjorde 
en enkel återkoppling till materialet så att tolkningar av materialet senare kunde 
ifrågasättas.  
 
Meningskategorisering användes sedan för att dela in konversationerna efter 
detaljnivåer och Arvolas (2005) fem aspekter av design. Då detaljnivåer och 
designaspekterna inte har några tydliga gränser kan de inte betraktas som kategorier 
utan ses istället som placeringar (Buchanan, 1996). Varje enskilt yttrande klassades 
efter vilken aspekt av vilken detaljnivå som diskuterades. Vissa yttranden passade bara 
in i en av förklaringsmodellerna och placerades då endast in i denna. Ett exempel på 
indelningen i de olika placeringarna är diskussion av ett fält på en skiss. Funktionen 
hos ett och samma fält kan diskuteras ur flera olika perspektiv. Ur ett instrumentellt 
perspektiv, diskuteras hur användaren på ett effektivt sätt kan ändra informationen i 
fältet för att utföra sin uppgift. Ett konstruktionsmässigt perspektiv på samma fält 
skulle istället vara att diskutera hur informationen i fältet hämtas och vad som händer 
när den ändras av användaren. 
 
De yttranden som inte hörde hemma inom någon av modellerna lades åt sidan och 
gicks sedan igenom för att upptäcka eventuella intressanta punkter. Till sist 
sammanställdes resultaten utifrån de olika grupperna, domänerna och aspekterna. 
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4 Bakgrund till fallstudien 

Studien har utförts på Capio AB, vid huvudkontoret.  
Capio är ett europeiskt sjukvårdsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Capios 
verksamhetsområden är sjukvård och diagnostik. I Sverige finns affärsområdena Capio 
sjukvård Norden och Capio diagnostik. Capio Norden har en mängd specialistkliniker 
men samlar även primärvård, akutmottagning och specialistvård under samma tak på 
ett antal sjukhus runt om i landet. Ett av dessa sjukhus är Capio Lundby sjukhus som 
är ett specialistsjukhus med tio olika specialiteter. Capio Diagnostik erbjuder 
laboratoriemedicinska tjänster och medicinsk radiologi till öppen och sluten sjukvård. 
Verksamheten finns på såväl sjukhus som primärvårdslaboratorier runt om i landet. 
Capio AB har sitt huvudkontor i Göteborg där personalen jobbar med bland annat 
medicinsk strategi, kommunikation, human resources, inköp och IT-frågor. Personalen 
på huvudkontoret jobbar tillsammans men kan vara anställda på olika Capio-bolag.  
 
Capio arbetar med att ta fram en ny portal för alla sina medarbetare. Tanken med 
portalen är att den ska stödja kunskapsdelning, hjälpa till att bygga Capios varumärke, 
uppmuntra delaktighet och samarbete och förenkla administration. Portalen är för 
tillfället under utveckling. När den är färdig kommer den att ha en innehållsyta, med 
nyheter, information och e-post, en kommunikationsyta med chatt och 
diskussionsforum och en samarbetsyta med projektrum, dokumenthantering och 
webbkonferens. De olika delarna är inte separata utan överlappar varandra. 
Integrationen med portalen utgår från Capios olika verksamhetsprocesser, där portlets 
används för att hämta information från olika ställen och system. En portlet är en 
inpluggningsbar gränssnittskomponent i en portal. En portalsida kan därmed ses som 
en samling av portletfönster där varje fönster visar en portlet. En portlet liknar en 
webbaserad applikation i en portal. Exempel på portletapplikationer är e-post, 
väderrapporter och diskussionsforum. 
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Figur 6. Integrationen i portalen utgår från Capios olika verksamhetsprocesser. Med hjälp av olika portlets 
kopplas olika system ihop i portalen för att på ett optimalt sätt stödja verksamhetsprocesserna. 
 
Arbetet har i denna studie handlat om att utveckla den första interaktiva 
funktionaliteten i portalen. Den verksamhetsprocess som studerats är den fakturaattest 
som idag används av Capio sjukvård Norden och Capio Diagnostik. Capio använder 
sig av affärssystemet JDEdwards där de idag har en arbetsflödesdriven (eng. 
workflow) attestprocess. Istället för denna lösning har, inom ramen för denna studie, 
funktionalitet för en ny portaldriven fakturaattest skapats och utvärderats.  
 
Capio sjukvård Norden och Capio Diagnostik har ett gemensamt sätt att hantera 
fakturor, kallat för COR84. Fakturahanteringen utgår ifrån att varje kostnad måste 
godkännas av två olika personer. Fakturans flöde från att den anländer till Capio tills 
att den betalas ser ut som följer nedan. 

1. Den inscannade fakturabilden anländer till Capio. 
2. Data från fakturan registreras i affärssystemet av personal på 

ekonomiavdelningen. 
3. Fakturan skickas via ett så kallat arbetsflöde till rätt avdelning och den som 

beställt varan, en person som kallas för certifierare. 
4. Certifieraren verifierar att innehållet i fakturan är korrekt genom att godkänna 

fakturan som sedan skickas vidare till en attesterare. (Attesteraren är som regel 
certifierarens chef.) 

5. Attesteraren godkänner kostnaden och intygar därmed att fakturan är godkänd 
för betalning. 

6. Om fakturan överstiger ett visst belopp går den vidare till en övre attesterare. 
Detta då varje enskild person enbart har attesträtt upp till en viss summa.  

 
De steg i fakturahanteringen som kommer att utföras i portalen är steg tre till sex. Det 
är därmed endast den funktionalitet som behandlas i designprocessen. 
 

Verksamhetsprocesser 

     

Publicerings-
verktyg 

Patienthanterings-
system 

Affärssystem 
JDEdwards System X 

Portlets 
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Uppdraget gick ut på att ta fram och testa en prototyp för fakturaattest i Capios portal. 
Uppdraget inleddes med kontextuellt utforskande som gav underlag till utformningen 
av de första gestaltningarna. I designprocessen användes de olika designmodellerna 
domäner för interaktionsdesign och aspekter av användning som två olika 
uppsättningar av placeringar. Dessa användes därmed även rent praktiskt i 
designprocessen och inte enbart vid analysen av data från fokusgruppstillfällen.  
 
De första gestaltningarna som utgjordes av skisser i en storyboard diskuterades och 
utvärderades vid ett fokusgruppstillfälle. Diskussionen låg sedan till grund för nästa 
omgång designförslag där scenarios och en datorprototyp presenterades. Utifrån data 
från det kontextuella utforskandet och det första fokusgruppstillfället skapades även så 
kallade brukskvaliteter. Brukskvaliteter är kvaliteter som beskriver en användning 
(Löwgren & Stolterman, 2004). De brukskvaliteter som designidén byggde på var: 

• Tydligt. Det är tydligt för användaren vad som kan göras och var information och 
olika funktioner finns. 

• Enkelt och smidigt. Det finns inga komplicerade funktioner eller uppgifter i den 
portalbaserade funktionaliteten.  

• Ändamålsenligt. Systemet ger det stöd användarna behöver för att utföra sina 
uppgifter och inget annat. 

• Effektivt. Användaren ska kunna arbeta på ett effektivt sätt med sina uppgifter  
• Korrekt. Det är väldigt viktigt att uppgifterna blir utförda på ett korrekt sätt. 

Dessa brukskvaliteter redovisades även för Capio vid överlämningen. 
 
Vid sista fokusgruppen diskuterades scenarios och en datorprototyp utvärderades. 
Efter den första fokusgruppen gjordes en funktionsanalys av 
attesteringsfunktionaliteten. (Mer om funktionsanalys kan du läsa i Löwgren & 
Stolterman, 2004.) Datorprototypen var därmed en t-prototyp som behandlade 
huvudfunktionaliteten för fakturahanteringen. Prototypens funktionalitet innehöll tre 
delar; faktura hantering, kommunikation och övrig funktionalitet. 
 
Fakturahantering innehåller följande funktionalitet: 

• Godkänna fakturor, så att de går vidare i attesteringsflödet 
• Avslå fakturor så att de kommer tillbaka till ekonomiavdelningen på ett 

bevakningskonto. 
• Skicka fakturor till andra användare. 
• Ändra i fakturor 

 
Kommunikation med andra användare realiseras genom följande funktioner: 

• Kommentarer, kan skrivas in och skickas med fakturan vidare i flödet 
• Skicka fakturor till andra användare eller ekonomiavdelningen för att ställa 

frågor. 
 
Övrig funktionalitet innehöll följande funktioner: 

• Översikt över vilka fakturor som finns för godkännande alternativt gamla 
fakturor för att få en översikt över vad som har betalats. 
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• Sortera översikten över de olika fakturorna efter olika kriterier såsom 
förfallodatum, olika roller i fakturaflödet, belopp eller leverantör. 

• Söka fram alla fakturor på en viss avdelning, där fakturorna inte har blivit 
godkända ännu. 

 
Datorprototypen förändrades något efter sista workshopen och den reviderade 
prototypen levererades sedan till Capio. 
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5 Resultat och analys 

Resultatet från de sex olika fokusgrupperna visade på skillnader mellan de olika 
gestaltningsteknikerna såväl som de olika grupperna, med avseende på vilka domäner 
och aspekter av design som diskuterades. De allra flesta domäner och aspekter nämns 
på något vis i varje situation, men vilka som är i fokus varierar med grupp och 
gestaltningsteknik. Resultatet redovisas först för de enskilda praktikgemenskaperna för 
att sedan knytas ihop med varandra. Samtliga namn på personer och grupper som 
nämns i citaten är fingerade. 

5.1 Grupp 1 sjukhusmiljö 

Medlemmarna i praktikgemenskapen har ett gemensamt fokus för sin verksamhet. För 
dem är patienterna det viktigaste medan den ekonomiska redovisningen är en 
förutsättning för att kunna göra detta. Det är något som måste göras. Deras 
huvudsakliga intresse i portalen ligger i hur den kan förbättra deras arbete gentemot 
patienterna. De är speciellt intresserade av att det skapas patienthanteringssystem som 
underlättar för de anställda i sin vardag, likaväl som att fakturahanteringen förenklas 
så att den tar upp mindre av de anställdas tid i anspråk. 

”Tittar man på my applications så ska du ha journalhantering för det är ett 
system som finns inom Capio medan vårt lilla Tidomat kommer förmodligen inte 
att ligga där.”  

 

”I vår situation är det inte så, vi tvingas att fylla i ett konto […] det är systemet 
som är så […] Man har valt att göra det på det här sättet, systemet tillåter som 
det ser ut nu bara en certifierare och en attesterare och då blir det så här.”  

Även de medlemmar vars arbetstid till större del tas upp av administrativa uppgifter 
har ett tydligt patientfokus. 

5.1.1 Skisser 

Utifrån skisserna diskuterar gruppen vinsterna med portalkonceptet, där man ser 
portalens funktion som en samlingsplats och dess anpassning och styrning mot den 
enskilda personen som den största fördelen. Vilka system som skulle kunna finnas i 
portalen diskuteras, liksom detaljer kring de funktioner gruppen anser vara önskvärda. 
Gruppens diskussioner kretsar mycket kring hur viktigt det är att de kan utföra 
uppgifterna på en snabbt, smidigt och enkelt sätt. De pratar också om följderna som 
portalen får. Genom att koppla in allt i portalen blir systemen öppnare eftersom det 
bara behövs ett lösenord för att komma åt allt. Därmed diskuteras designen på många 
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olika sätt, men det som diskuteras främst är funktion och koncept. Funktionalitet 
behandlar mycket vad man kan göra i portalen och hur man gör det: 
 ”Borde man inte kunna avslå en order?” 
 ”Hur får man feedback? För på något vis kan det vara bra att veta att det är 
rätt.” 
Gruppen diskuterar här specifika funktioner som hur man avslår eller får återkoppling 
från systemet att uppgiften är rätt utförd. 
 
Gruppen diskuterar också portalkonceptet och vinsterna med det: 

”Det stora man vinner är att man bara loggar på en gång i portalen, sen har du 
tillgång till alla dina uppgifter därifrån.” 

Gruppen diskuterar här portalen som helhet, vad användaren får för fördelar med det 
nya portalkonceptet. 
 
Gruppen diskuterar ämnena ur olika perspektiv men det instrumentella och ett estetiskt 
perspektiv fokuserat på upplevelse är de som dominerar. De diskuterar vikten av att 
portalen är anpassad för individen och styr mot den som är inloggad: 

”Går du via maillänken får jag mina fakturor direkt, går jag den långa vägen in i 
systemet får jag den här bilden och då måste jag fylla i mitt nummer och hela 
tjillevippen, detta görs ju automatiskt i och med att det är jag som är påloggad 
på portalen.” 

Här diskuteras koncept ur ett instrumentellt perspektiv då de diskuterar hur 
portalkonceptet effektiviserar deras arbete genom att styra direkt mot den enskilda 
användaren. 
 
De pratar också om hur de upplever designen i skisserna och vad de tror är tanken 
bakom portalkonceptet: 

”Man har nog tänkt att det ska bli enklare och tydligare för vi tittar på så oerhört 
mycket information varenda dag. Man vill ha det som är viktigt för man läser inte 
när det blir för mycket.” 

 

”…struktur och effektivitet, att göra det smidigare, jag tror också att det finns ett 
tänk Capio blir ju väldigt tydligt genom en sån här portal” 

5.1.2 Scenarios 

Vid scenarios diskuterar gruppen flödet i portalen och fakturaattest. De diskuterar hur 
de olika delarna i fakturaflödet hänger ihop och hur dessa relaterar till olika roller. 
Gruppen diskuterar främst funktion och struktur, men även i viss mån presentation. De 
vill veta vad man kan göra i designen och veta att funktionaliteten hjälper dem i 
utförandet av sina uppgifter. 

”Kan man sortera vilka som har kommentar så man kan se det? För då kan man 
titta på de som har kommentar innan de andra, som är helt nya fakturor.” 

 

”Har den hamnat hos dig så varenda gång man loggar på ska den dyka upp där 
som en påminnelse, det ska inte vara så att man kommer ifrån för att man inte 
går och letar efter dem.” 
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De tycker också att det är väldigt viktigt att uppgifterna och funktionerna är 
strukturerade så att de underlättar fakturahanteringen. 
 ”Den som har beställt den ska få den först så du ska veta att hon har sett den 
innan.” 
 

”…sen när fakturan kommer ska den bara gå igenom den ska du aldrig se, den 
ska försvinna bort.” 

 

”Grejen är ju den att man sitter och gör samma sak två gånger, det finns inget 
som känns så omotiverat, att du tittar på fakturan, skickar den till mig själv, för 
att sen skriva ett kontonummer, då har jag tjugofem fakturor och skickar till mig 
själv sen tar jag upp alla tjugofem en gång till.” 

 
Perspektiven på designen är framförallt ur ett instrumentellt och ett kommunikativt 
perspektiv där det instrumentella visar sig i diskussioner kring effektivitet i arbetet 
med systemet. 

”Att jag väldigt enkelt, nu har jag lite tid över, för tiden är en sån faktor för alla 
som jobbar med detta, att nu har jag avsatt lite tid för det här och då ska det vara 
superlätt att logga in sig i portalen och komma igång.” 

 

 ”Då vill jag ha ett svar snabbt annars springer jag iväg och frågar istället.” 
 
Det kommunikativa perspektivet visar sig framförallt i de många rolldiskussionerna 
där det både diskuteras vem som gör vad och när och hur det skulle kunna se ut i 
framtiden. 

”Grejen är ju den att man sitter och gör samma sak två gånger, det finns inget 
som känns så omotiverat, att du tittar på fakturan, skickar den till mig själv, för 
att sen skriva ett kontonummer, då har jag tjugofem fakturor och skickar till mig 
själv sen tar jag upp alla tjugofem en gång till.” 

 

 ”Den som har beställt den ska få den först så du ska veta att hon har sett den 
innan.” 
 
Gruppen tar också upp att man mer får en känsla för flödet i uppgiften än 
interaktionen. Men de pratar också i viss mån om presentation. Där pratar de bland 
annat om att det verkar enkelt att använda systemet. De tycker sig få en känsla av hur 
det är att använda designen, ”så himla mycket klicka tycker jag inte att det är”. 

5.1.3 Datorprototyp 

När gruppen tittar på datorprototypen diskuteras de olika objekten och deras 
funktioner något mer i detalj än tidigare. Gruppen diskuterar arbetsflöde, både i stort 
och på navigationsnivå där de lägger stor vikt vid interaktionen kring den enskilda 
fakturan. 
De diskuterar detaljer kring funktionaliteten: 
 ”Kan man förstora bilden?” 
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”Du har ingen möjlighet att få i beskrivningen kostnadsställe? Det jag saknar 
idag är att det inte står ögon kontorsmaterial […] det är så att vi ibland konterar 
fel” 

 
Interaktionen diskuteras både som flöde och i detalj: 

”Det verkar enkelt och överskådligt och lätthanterligt. Just det när du har gjort 
en dyker nästa upp, att du inte behöver dubbelklicka och om man går andra 
vägen så kommer man hit istället och där klickar man bara i den och sen kan 
man trycka på pilarna, det är jättebra.” 

 

 ”Du scrollar? Det är inte pilarna då?” 
 
Funktionalitet och interaktion diskuteras ur ett instrumentellt perspektiv, om vad som 
behövs för att utföra uppgiften på ett korrekt och effektivt sätt, såväl som ett estetiskt 
perspektiv där det fokuserar på upplevelsen av användandet. 
 

”Du har ingen möjlighet att få i beskrivningen kostnadsställe? Det jag saknar 
idag är att det inte står ögon kontorsmaterial […] det är så att vi ibland konterar 
fel” 

 

”Det som är viktigt är var hamnar markören, så den hamnar rätt så man inte 
alltid ska trycka på ett annat ställe, det är såna onödiga tryck.” 

 

”Jag vet inte vilken som är den bästa lösningen men det man vill komma ifrån är 
att scrolla så mycket” 

 
Oavsett gestaltningsteknik pratar medlemmarna främst om funktion i kombination 
med en annan detaljnivå, som varierar med gestaltningsteknik. Olika aspekter av 
designen diskuteras främst ur ett instrumentellt perspektiv i par med olika aspekter 
beroende på gestaltningsteknik. Gruppens fokus kan därför sägas finnas kring funktion 
och instrumentella aspekter, där gestaltningstekniken påverkar vilka andra saker som 
diskuteras. 

5.2 Grupp 2 Huvudkontoret 

Medlemmarna i praktikgemenskapen intresserar sig främst för att förbättra de saker de 
upplever som problem och brister i dagens system. De har fokus på information, 
kommunikation och IT-frågor, vilket också är en del av deras dagliga arbetsuppgifter.  
 ”Vi ska inte göra bort oss här nu, kommunikationsmässigt.” 
 

 ” – Det är ett flödesschema man kunde ha till varje scenario. 
– Om man ska sätta sig in i det själv och ha det sen så måste man nog ha ett 
flödesschema. Där ska jag agera, där ska jag agera, det där det kommer från 
någon annan.” 

 
Diskussionerna kretsar kring hur man får arbetet gjort. Gruppen tar upp idéer om ny 
funktionalitet som inte funnits tidigare i företagets IT-system. Medlemmarna är också 
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relativt teknikkunniga och diskuterar även egna rutiner de använder för att hantera 
problem när systemet inte fungerar som de tycker att det borde. 

5.2.1 Skisser 

Vid skisserna diskuteras mycket funktionalitet där gruppen pratar om vad de vill kunna 
göra i systemet. De diskuterar också vad specifika funktioner gör.  

”– Det borde finnas en knapp skicka till […] att man skickar den till [Anders] 
och skicka tillbaka till [Petra] 

 – Vill du kunna skicka och godkänna eller bara kunna skicka? 
– Yes. Om jag får en faktura från [Petra] och hon säger skicka in dina kvitton, då 
får jag leta upp henne här som certifierare och då kan jag inte godkänna den 
utan får trycka OK här uppe…” 

 

”Är det en sökfunktion här? Jag kan söka en leverantör när jag letar efter, när 
jag vet att jag har betalat en sån här faktura förut och vill gå in och se hur 
mycket den kostade för att jämföra” 

 

 ”– Mina applikationer? 
– Det kommer att fyllas på med allt i din roll att hantera så småningom via 
portalen och singel sign on.” 

 

 ”– Om man inte vill fortsätta med den här fakturan utan avbryter, vad händer 
då? 
 – Då kommer du till nästa faktura.” 
 
Det diskuteras alltså mest funktion men även koncept och presentation där gruppen 
diskuterar upplevelsen av portalkonceptet och detaljer i designen. 
 ”– Det här blir väldigt bra för du får allt samlat på samma ställe. 
 – Det känns jättebra men vi ser ju alla fram emot portalen.” 
 

 ”– Vad är det här för något, är det portleten? 
 – Det är maximera minimera” 
 
De olika detaljnivåerna diskuteras främst ur ett instrumentellt perspektiv där 
diskussionen kretsar kring hur arbetat kan utföras på ett snabbt och effektivt sätt.. 

”Är det en sökfunktion här? Jag kan söka en leverantör när jag letar efter, när 
jag vet att jag har betalat en sån här faktura förut och vill gå in och se hur 
mycket den kostade för att jämföra.” 

 

 ”– Du har en ok-knapp och en godkänd-knapp, det är nästan samma sak. 
 – Det är ju inte det. 
 – Ok, vad gör jag då? 
 – Den sparar ändringar du har gjort, om du vill ändra något utan att godkänna.” 
 
Men designen diskuteras också ur ett kommunikativt perspektiv och även lite ur ett 
estetiskt perspektiv. Det kommunikativa perspektivet visar sig i diskussioner kring hur 
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kommunikationen i systemet kan förbättra arbetet. Det estetiska perspektivet behandlar 
gruppen upplevelse, hur de upplever designen. 

”– Det borde finnas en knapp skicka till […] att man skickar den till [Anders] 
och skicka tillbaka till [Petra] 

 – Vill du kunna skicka och godkänna eller bara kunna skicka? 
– Yes. Om jag får en faktura från [Petra] och hon säger skicka in dina kvitton, då 
får jag leta upp henne här som certifierare och då kan jag inte godkänna den 
utan får trycka ok här uppe…” 

 

”Jag lägger väldigt mycket via textmeddelande då, där kan du också följa svaren 
om du lägger datum och vem som har gjort vad. Då kan också de som är bredvid 
gå in och titta på vad det är som har pågått under den här processen, jo han 
pratade med den personen på det företaget och de lovade att skicka en faktura, 
eller en kredit. Så det fungerar på ett väldigt bra sätt i stället för att lägga på en 
massa mail runt omkring som ska sorteras.” 

 

 ”– Det här blir väldigt bra för du får allt samlat på samma ställe. 
 – Det känns jättebra men vi ser ju alla fram emot portalen.” 

5.2.2 Scenarios 

Diskussionen kring scenarios behandlar funktion och innehåll ur ett instrumentellt 
perspektiv och presentation och interaktion ur ett estetiskt perspektiv. Diskussionen 
kring funktion behandlar hur de olika funktionerna som används i scenariot fungerar. 

”– När han inte godkänner fakturan utan avslår den, vad händer då? 
– Det som händer då är att den går tillbaka till ekonomiavdelningen. 
– Har de kontakt med leverantören? 
– Han skriver kommentaren om att fakturan är fel och att det ska komma en ny så 
han ha redan gjort det.” 

 

”Hon ska ju slutattestera den, men det är ju någon innan som också har godkänt 
den. Kan hon då bara rätta till det misstaget?” 

 
Presentation och interaktion diskuteras ur ett estetiskt perspektiv där diskussionen 
kretsar kring vad gruppen inte får en upplevelse av utifrån de olika scenarios de läst.  

”Jag skulle tro att det är helt obegripligt för den som inte jobbar i systemet, att 
läsa en sån här, man måste se den framför sig. Vi har fått massa beskrivningar av 
hur detta ska bli och man fattar ingenting.” 

 

 ” – Det är ett flödesschema man kunde ha till varje scenario. 
– Om man ska sätta sig ini det själv och ha det sen så måste man nog ha ett 
flödesschema. Där ska jag agera, där ska jag agera, det där det kommer från 
någon annan.” 

 

”Det känns ju som att det finns ett stöd för processen men sen vet man inte hur 
lätt det är att hitta det här nya kontot till exempel, eller kunna skicka tillbaka till 
exempel.” 
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5.2.3 Datorprototyp 

När gruppen tittar på datorprototypen diskuteras funktionaliteten i detalj. Det 
diskuteras namn på specifika fält och var olika grafiska objekt är placerade i bilden. 
Gruppen diskuterar främst funktion men även presentation. Funktionaliteten diskuteras 
uteslutande ur ett instrumentellt perspektiv, där gruppen bland annat diskuterar hur 
gamla fakturor ska sorteras. 

” – Jag tycker att den ska vara sorterad på certifieraren istället., det där är 
[Johan], det här är [Robert]. 
– Kostnadsställe [1008] och sen person. 
– Det kanske går att sortera certifieraren eller? Med de här olika rubrikerna. 
– Jo men att det kommer med automatik när man väljer det. Men det var ju bara 
att klicka där, det är lysande, det är jättelätt.” 

 

” – Faktura numret är det som står till höger där? 
– Det är leverantörens fakturanummer, sen har vi ju ett 
– Om du ska ha kontakt med leverantören måste du ha det fakturanumret, du kan 
inte ha ditt eget, det är ankomstnummer, bokföringsnummer eller vad som helst.” 

 

” – När du har tjugosju och den går i en ordning som den själv styr och jag kan 
inte påverka, för att vara effektiv. Då blir det ineffektivt för jag kommer inte ihåg. 
– Om man inte kan styra den så den går på sorteringsordning, vill du gå tillbaka 
mellan varje gång eller inte? 
– Ja, pick and choose liksom att kunna göra det, […] ibland är det så att någon 
kommer och säger du måste attestera den här fakturan, vi måste betala den, då 
måste jag gå rätt in och hämta den på tolfte plats och den på sjuttonde plats och 
sen snabbt in på mötet igen.” 

 
Diskussionen kring presentation behandlar placering av olika objekt på skärmbilden. 
Gruppen tycker att det är viktigt att all information får plats utan att man ska behöva 
scrolla på skärmen. 

”Det går ju inte att få plats med fler, det är det här med scrollen va […] 
Man måste se till att alla de mest vanliga alternativen kan man få med utan scroll 
i botten” 

 
Diskussionen domineras av ett instrumentellt perspektiv men det förekommer även 
några kommentarer från ett socialt och även ett konstruktionsperspektiv. Det sociala 
perspektivet behandlar kommunikation med andra användare medan diskussionen 
kring konstruktion behandlar vad som får plats på skärmen. 

” – När du börjar fylla i får du upp en lista med namn som matchar så har du en 
gång skickat till Anna så finns den sparad. 
– Man slipper de där konstiga numren som man ska hålla på med.” 

 

”Det går ju inte att få plats med fler, det är det här med scrollen va […] 
Man måste se till att alla de mest vanliga alternativen kan man få med utan scroll 
i botten.” 
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Oavsett gestaltningsteknik pratar medlemmarna i gruppen främst om funktion i 
kombination med en annan detaljnivå, som varierar med gestaltningsteknik. Olika 
aspekter av designen diskuteras främst ur ett instrumentellt perspektiv i par med olika 
aspekter som varierar med gestaltningstekniken. Gruppens fokus kan därför sägas 
finnas kring funktion och instrumentella aspekter, där gestaltningstekniken påverkar 
vilka andra saker som diskuteras. 

5.3 Grupp 3 Systemgruppen 

Gruppens gemensamma fokus kretsar kring vad som ska byggas. De är intresserade av 
vad som ska byggas, om det går att bygga, hur det ska byggas och vad det skulle kosta:  
 ”Du har pratat med [Erik] om vad som går att göra?” 
 ”När du ska bygga den här lösningen så måste du bygga den på rätt sätt.” 
 

Medlemmarna i gruppen använder alla systemet dagligen, men ser inte på sig själva 
som användare. De ser användare som ett abstrakt begrepp och på användning som en 
slags idealfall. Deras syn på produkt och process visas genom uttalanden som: 
 ”Då blir det tydligare för användarna.” 
 ”Det verkar vara hyfsat enkelt för slutanvändarna får det de behöver.” 

5.3.1 Skisser 

Vid skisserna domineras samtalet av diskussioner kring funktion ur ett 
konstruktionsmässigt perspektiv. Det diskuteras vilka funktioner som finns och hur 
dessa fungerar i systemet idag. 

”Det går inte att skicka tillbaks till [Patrik], för certifierarfältet låses när 
certifieraren certifierar.” 

 

” – Kan man ha ett flöde så man vet vart fakturan är, så kan man stöta på 
certifiern. 
– Men du kan inte vara approver förrän certifieraren är klar innan fakturan är 
konterad finns ingen approver per definition.” 

 
Gruppen diskuterar också mycket möjligheter och begränsningar med ny funktionalitet 
i systemet. 

” – För att använda perspektiv så kan du ha rätt, men när du ska bygga den här 
lösningen… 
– så måste du bygga den på rätt sätt. Då kanske man skulle göra en distinktion 
där emellan.” 

 

” – Skicka tillbaka är egentligen bättre än att avslå för då kan du känna dig trygg 
att skicka tillbaka då hamnar den 
– inte i cyberspace i alla fall 
– då blir det tydligare för användaren.” 
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”Jag börjar luta mer åt att man får ta och fundera över om man ska bygga in så 
att säga, anpassa applikationen efter hur vi faktiskt använder den det vill säga 
godsmottag eller liknande.” 

 
Det förs även vissa diskussioner kring koncept och struktur. Där diskuteras fakturans 
flöde genom systemet via de olika rollerna. Det diskuteras även konstruktionsaspekter 
av konceptet. 

”Det måste vara på ett visst sätt på grund av lagen, nu hade vi fel så då får vi 
bygga om så blir det annorlunda för slutanvändarna” 

 

”Det är en avvikelse i hur man använder verktyget jämfört med hur det är tänkt 
att användas” 

 

5.3.2 Scenarios 

Kring scenarios diskuterar gruppen funktion ur ett konstruktionsmässigt perspektiv. 
Gruppen diskuterar om det är samma gränssnitt i olika scenarios, hur de olika 
funktionerna fungerar, hur man gör för att använda dem. De diskuterar också sådant 
som inte fungerar: 

”Sen tror jag inte att man kan göra som han gör där, han måste på något vis få 
kontakt, leverantören måste meddelas.” 

 

”Är det ett godsmottag så kommer den inte in i cor84.” 
”Godsmottar du en order kör vi aldrig in den i cor84.” 

 

”Nu har vi blockerat möjligheten att skicka iväg pengar där det inte finns ett 
namn på raden.” 

 
Kring scenarios diskuteras också en hel del kring vad de inte upplever. Gruppen pratar 
en del om vad de inte får ut av scenarios. En av deltagarna har svårt att förstå hur 
scenarios hänger ihop med designen och vill istället få titta på en prototyp:  
 ”Jag är färgad av det vi har skissat på så jag ser det framför mig.” 
 ”Jag har jättesvårt att lyfta mig ifrån, jag vill helst se [prototypen] nu.” 
Andra deltagare tycker att scenarios bara handlar om funktion: ”Det är väldigt 
fokuserat på funktion, delarna man gör.” 
 
På frågan om de får en uppfattning av systemet svarar flera ett klart nej. De tycker att 
det är jättesvårt att svara på det. 

”Man förstår ju vad det kan göra, men hur det fungerar är svårt att få en 
upplevelse av.” 

 

”Men det står inte här hur man gör för att ändra. Du kanske söker på L A B 
stjärna, det står inte heller.” 

 

”Det kan vara hur svårt som helst att ändra till rätt kontonummer.” 
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5.3.3 Datorprototyp 

När gruppen tittar på datorprototypen domineras diskussionen av ett 
konstruktionsperspektiv på funktion. Gruppen diskuterar detaljerna kring olika 
funktioner, som hur det fungerar rent tekniskt när portleten stängs, vilket som är den 
unika nyckeln för fakturan och därför ska finnas med i attestbilden:  

”– Namnen som de sparas idag är väldigt dumt och det är ingen som använder 
det. 
– Systemet använder det! […] 
– Jag håller med för jag gör samma sak, jag skriver in doknumret, för det hittar 
man.” 

 
De diskuterar också om fältet projektnummer måste ha med en projekttyp in i systemet 
eller inte. 

”– Typen tror jag är överflödig. 
– Den är ju inte det. Nej jag använder den, till att redovisa till exempel på 
streckkodsutvecklingen eller på knyter kostnad till… 
– Vilka andra dimensioner använder du? 
– Nej, jag använder inget annat men det finns fyra stycken att välja på och jag 
använder alltid p. 
– För det är det enda som egentligen är tillåtet på en faktura. 
– Men det är fortfarande så, antingen får du bygga in en funktionalitet eller logik 
på att när kostnadsobjektfältet är ifyllt med något värde så ska objekttypen 
automatiskt bli p. Eller så får du skriva i p för att det får inte bli fel.  
– Men är det bara p du kan fylla i, det är det jag är ute efter. 
– Ja, så egentligen skulle du kunna ha en checkbox där.” 

 
Gruppen diskuterar inte enbart konstruktion och funktion utan diskuterar även i viss 
mån interaktion. Interaktion diskuteras ur ett konstruktionsperspektiv som vid 
diskussionen om vilket som är den unika nyckeln som behövs för att på ett enkelt sätt 
spara fakturan, eller hur det går till när en faktura skickas vidare till någon annan. 

”– Namnen som de sparas idag är väldigt dumt och det är ingen som använder 
det. 
– Systemet använder det! […] 
– Jag håller med för jag gör samma sak, jag skriver in doknumret, för det hittar 
man.” 

 

”Då skriver du namn här och systemet håller reda på att du har ett id till det 
namnet, så det blir inte en massa siffror utan namn.” 

 
Interaktion diskuteras även i viss mån ur ett estetiskt perspektiv: 

”Jag gillar den här med pilarna där, att man enkelhet bara, ta nästa, ta nästa. 
Att man kan hoppa emellan.” 

 
Vid flera tillfällen när frågor kring upplevelse och koncept ställs blir det knäpptyst i 
rummet. Ingen säger ett ord. Gruppen har helt enkelt svårt att relatera till andra 
perspektiv på systemet än sitt eget. Medlemmarna i denna grupp diskuterar också i 
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stort sett samma saker, oberoende av gestaltningsteknik. De diskuterar alltid funktion 
och konstruktion mest. Andra ämnen tas upp men diskussionen domineras helt av 
diskussion av funktion och innehåll ur ett konstruktionsperspektiv. Denna 
praktikgemenskap visar alltså mindre variationer i diskussionen vid olika tekniker, 
jämfört med de andra grupperna. Gruppen är djupt rotad i sin egen syn på världen och 
filtrerar bort de aspekter av verkligheten den inte vill eller kan hantera. 

5.4 Skillnader mellan gestaltningsteknikerna  

Det fanns vissa skillnader mellan de olika gestaltningsteknikerna som var generella för 
alla grupper. 
 
Designen diskuterades utifrån flest domäner och aspekter när grupperna diskuterade 
skisserna. Diskussionen kring skisserna behandlade alla olika domäner och aspekter av 
design. Detta tyder på att skisserna som teknik inte strukturerar diskussionen till ett 
specifikt fokus utan innehåller alla nödvändiga element för att diskutera samtliga 
aspekter och domäner. Skissernas förmåga att stödja kommunikation har även 
konstaterats av Röhmer et al (2001) som hävdar att designers upplever att skisserna 
fungerar bättre för kommunikation än andra gränsobjekt. Det finns dock inga stora 
skillnader vilket överensstämmer med resultaten från Walker et al (2002), som 
konstaterar att designern kan välja den gestaltningsteknik som anses passa bäst i 
situationen.  
 
Designens koncept diskuteras främst vid användandet av skisser, medan interaktion 
främst behandlas vid användandet av datorprototypen. Vid scenarios diskuteras 
funktion, men det sker på en mer generell nivå och inte i riktigt lika stor utsträckning 
som vid övriga gestaltningstekniker. Applicering av Houde och Hills (1997) modell 
för prototyper visar att scenarierna är att betrakta som rena rollprototyper vilket 
förklarar att funktion inte diskuteras i samma utsträckning som vid de andra 
gestaltningsteknikerna. Skisser prototypar roller men även look & feel medan 
datorprototypen också prototypar implementation. Att interaktion främst diskuteras vid 
datorprototypen kan förklaras med att det , enligt Löwgren och Stolterman (2005) är 
den enda dynamiska gestaltningstekniken där användarna får en upplevelse av 
interaktionen genom användandet av prototypen. Då scenarios främst prototypar roller 
(Houde & Hill, 1997) och en datorprotototyp kan ses som en färdig produkt (Löwgren 
& Stolterman, 2005) skulle det förklara varför funktion främst diskuteras vid 
skisserna. Skisser som gestaltningsteknik innehåller de nödvändiga elementen för att 
främja en sådan diskussion och upplevs samtidigt inte som färdiga, varvid användarna 
känner sig mer fria att diskutera systemets funktionalitet.  
 
Etiska aspekter av designen diskuteras inte vid scenarios vilket skulle kunna förklaras 
av att de, som Houde och Hill (1997) skriver, främst prototypar roller. Det kan även 
bero på att scenarios, enligt Carroll (2000) och Ericksson (1995), är en slags bilder av 
normalanvändning och därför inte uppmuntrar till diskussioner kring etik. 
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5.5 Skillnader mellan grupperna 

Det finns skillnader mellan de olika praktikgemenskaperna som är oberoende av 
gestaltningstekniker. Dessa skillnader kan förklaras av skillnader mellan vad de olika 
grupperna har med sig till diskussionerna.  
 
Det finns inga stora skillnader mellan vilka domäner grupperna pratar om. 
Systemgruppen diskuterar mer funktion än vad de andra grupperna göra. Med andra 
ord så diskuterar den gruppen sammantaget de andra domänerna mindre än de andra 
två grupperna. Praktikgemenskapens gemensamma bakgrund kan ses som en 
förklaring till detta. Systemgruppens specialisering gör att den bättre förstår funktion 
än de andra domänerna, vilket överensstämmer med Dougherty (1992).  
 
Då de olika praktikgemenskaperna diskuterar i stort sett samma saker ligger skillnaden 
istället i hur de pratar om saker, vilka aspekter av designen som de diskuterar. De 
dekontextualiserar produkten och kommunicerar därmed, enligt Bechky (2003), på 
olika sätt kring den. Systemgruppens diskussioner domineras helt av ett 
konstruktionsperspektiv, där hälften av alla ämnen behandlar konstruktion. 
Kombinationen att diskutera funktion ur ett konstruktionsperspektiv är också den 
överlägset vanligaste i den gruppen. De andra två grupperna är mer lika, de pratar 
ungefär lika mycket om olika saker. Användargruppen från sjukhusmiljön pratar dock 
något mer om upplevelsen av användandet än de andra grupperna. Detta synsätt beror 
troligtvis på att upplevelsen är central för deras praktikgemenskap och att de därför 
fokuserar mer på den än de andra grupperna.  
 
Alla grupper skiftar fokus under diskussionen men fokusskiften sker på olika sätt. 
Systemgruppen har fler fokusskiften i diskussionen medan de andra grupperna pratar 
om en sak i taget. De få gånger de ändrar fokus mitt i en diskussion återkommer fokus 
snabbt till det ursprungliga ämnet. Huvudkontorsgruppen diskuterar instrumentella 
aspekter av ny funktionalitet och kommer in på funktionalitetens sociala aspekter 
innan de återvänder till de instrumentella igen.  
 

”– Det vore himla smart om man kunde få göra liksom så att man gör en 
reservation i denna modulen.  
Idag så får vi gå till [Linda], skicka ett mail och säga det att nu har vi en faktura 
på Volvo IT på 550000 som inte har kommit in men avser oktober månad, så får 
hon gå in och reservera det i sina böcker. 
Då blir det någon gång att så är man borta och så glömmer man det så blir det 
liksom kommentarer till resultat och avvikelser då istället. 
– Det värsta är när de går över årsskiftet. Det är så jobbigt.! 

 

Likaså diskuterar sjukhusgruppen estetiska aspekter av presentationen för att komma 
in på sociala aspekter innan de återvänder till de estetiska.  
 

” – När man läser det här så känner jag att det ser ju ut som att det är väldigt 
enkelt det här med att bolla saker fram och tillbaka. Alltså det är väldigt mycket 
det här kommentarer till den och man skriver kommentarer tillbaka och så.  
Och det hoppas jag att det är så enkelt.... 



  Resultat och analys 

 57

– Så enkelt är det inte idag. 
– Nej, jag menar det är väldigt krångligt idag kan man säga och inte tydligt alls. 
Så man missar lätt de eventuella kommentarerna som finns. Men här har man ju 
gjort då att han skriver att det är en samlingsfaktura. Det verkar hon ju se med 
en gång. Hon tittar på nästa. Det är laboratoriesvar ser hon p bilden. I 
kommentaren har Peter skrivit att det är en samlingsfaktura för alla 
laboratoriesvar. […] Så att hon får ju en väldigt snabb bild av vad det här är, 
när man läser det här.” 

 

Systemgruppens fokusskiften är inte bara mer frekventa än de andra gruppernas, de 
domineras också av ett perspektiv. Systemgruppen skiftar fokus till att diskutera 
konstruktionmässiga aspekter av funktion. Vad som diskuterades från början påverkar 
inte fokusskiftets karaktär. En fråga som ställs ur ett etiskt perspektiv får ett 
konstruktionsmässigt svar: 

” – Måste man vara uppkopplad mot Capio för att komma åt portalen eller kan 
jag komma åt den? 

 – vpn-lina går bra. 
 – Men du måste vara påloggad på intranätet? Jag tänkte på fakturorna…” 
 

Gruppens ständiga fokusskiften kan bero på att deras egna fokus är så starkt. 
Systemgruppen är så starkt rotad i sin syn på världen att den har en tendens att filtrera 
bort andra aspekter av verkligheten. Detta överenstämmer med Schön (1996) och 
Bechky (2003) såväl som Dougherty (1992). 
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6 Diskussion 

Resultaten visar på att gränsobjekten i form av de olika gestaltningarna fungerar som 
strukturerande resurser för samtalet. Designen diskuteras utifrån flest domäner och 
aspekter när grupperna diskuterade skisserna. Designens koncept diskuteras främst vid 
användandet av skisser medan interaktion främst behandlas vid användandet av 
datorprototypen. Vid scenarios diskuteras funktion men på en mer generell nivå än vid 
övriga gestaltningstekniker. Det finns dock inga stora skillnader mellan vilka domäner 
grupperna pratar om. Systemgruppen diskuterar mer funktion än vad de andra 
grupperna gör och diskuterar därmed sammantaget de andra domänerna mindre än de 
andra två grupperna. Den största skillnaden ligger dock i hur grupperna talar om saker, 
vilka aspekter av designen som diskuteras. Systemgruppens diskussioner domineras av 
ett konstruktionsperspektiv medan de andra grupperna är mer lika. De pratar ungefär 
lika mycket om olika aspekter. Dessa skillnader beror på att grupperna 
dekontextualiserar designen och kommunicerar därmed på olika sätt kring den 
(Bechky, 2003). Praktikgemenskapernas egna syn och deras meningsskapande 
praktiker påverkar därmed också tolkningen av gestaltningarna och därmed 
diskussionen.  
 
Nedanstående diskussion behandlar hur gestaltningstekniker kan utformas för att passa 
designerns syfte så väl som gruppens sammansättning. Sedan följer en reflektion av 
den metod som använts i studien. Studiens akademiska bidrag gås också igenom. 
Kapitlet avslutas sedan med studiens sammanfattade slutsatser. 

6.1 Anpassning av gestaltningstekniker 

Resultaten visar att gestaltningarna fungerar som strukturerande resurser för samtalet, 
där olika domäner för interaktionsdesign diskuteras vid olika gestaltningstekniker.  
Skisserna ger den mest heltäckande diskussionen, där samtliga domäner diskuteras. 
Skisser är också många designers favoritteknik och de upplevs vara den teknik som 
bäst stödjer kommunikation (Röhmer et al, 2001). Mer avancerade prototyper kan 
upplevas som färdiga produkter och därmed inte uppmuntra till diskussion (Löwgren 
& Stolterman, 2004). Detta stödjer antagandet om att skisser passar bäst om designern 
strävar efter att få en så heltäckande diskussion som möjligt. Skisserna kombinerar 
grafiska element som framkallar viktiga ledtrådar från gruppens arbete och kontext, 
med ofärdigheten som uppmuntrar till diskussion.  
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Scenarios fungerar bra för dem som inte är så teknikvana, men fungerar närmast som 
ett hinder i diskussionen för de mer teknikkunniga. Scenarios uppmuntrar till 
diskussion kring struktur men även funktion och då i mer generella drag. De främjar 
även en rolldiskussion i form av diskussion kring struktur såväl som sociala aspekter 
av design. Men scenarios kan också behöva kompletteras med något mer grafiskt då 
flera personer antingen finner det svårt att relatera till scenarierna eller diskuterar vad 
scenarierna inte beskriver, i lika hög grad som de diskuterar vad de beskriver. 
Scenariernas fördel, att de inte kräver några förkunskaper för att kunna relatera till 
dem (Carroll, 2000), blir också deras nackdel där personer med teknisk bakgrund i 
flera fall har svårt att relatera till berättelserna. Denna svårighet kan hänga ihop med 
gruppens tendens att se på användare som ett abstrakt begrepp och användning som 
idealfall. Ett tydliggörande av såväl användare som användning skulle kunna 
underlätta för gruppen att relatera till scenarios. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara 
att använda sig av berättelser om systemet när det inte fungerar (Ericksson, 1995), för 
att provocera igång tankegångar kring användare såväl som användning. Ett annat sätt 
att tydliggöra användaren för grupperna är skapandet av personas, som är porträtt av 
typanvändare. Personas representerar grupper av användare och deras mål och behov 
och de används för att guida designarbetet (Cooper, 2003).  
 
Datorprototypen lämpar sig speciellt för att främja diskussioner kring presentation och 
interaktion. Detta hänger ihop med gestaltningsteknikens relativa närhet till systemet 
och att prototypens utformning möjliggör för användaren att få en upplevelse av 
presentation och interaktion genom användandet av den. (Arvola, 2005; Löwgren & 
Stolterman, 2004) 
 
För en diskussion av estetiska aspekter, presentation och interaktion lämpar sig därför 
datorprototypen bäst medan scenarios främjar diskussioner kring roller och struktur. 
Skisserna lämpar sig väl för att diskutera koncept men ger också den mest heltäckande 
diskussionen. Designern kan därför göra sitt val av gestaltningsteknik efter vad han 
eller hon vill få ut av diskussionen. 

6.2 Välja gestaltningsteknik efter gruppens sammansättning 

Alla aktiviteter går ut på meningsskapande (Wenger, 1999) där olika 
praktikgemenskaper kan se på samma objekt på olika sätt (Goodwin & Goodwin, 
1996). Då medlemskapet i praktikgemenskaperna och deras olika synsätt är något som 
medlemmarna tar med sig i samtalet (Wenger, 1999) påverkar de också samtalet. 
Praktikgemenskapernas praktiker och synsätt fungerar som strukturerande resurser för 
samtalet. 
 
Resultaten visar att den största skillnaden mellan grupperna inte handlar om vad de 
pratar om utan hur de pratar om saker. Informanterna kan prata om samma objekt, men 
de pratar om det på olika sätt. De olika gruppernas diskussioner reflekterar deras 
perspektiv på produkt och process (Dougherty, 1992). Sjukhusgruppen diskuterar 
instrumentella aspekter, hur arbetet genomförs på ett effektivt sätt, liksom upplevelsen 
av användandet och sociala aspekter av designen så som rollfördelning. Detta stämmer 
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väl överens med gruppens fokus på att minska den administrativa bördan till förmån 
för tid till patienten (se kapitel 5.1). Huvudkontorsgruppen fokuserar även de på hur 
arbetet kan effektiviseras. De intresserar sig främst för kommunikativa aspekter, vad 
och hur systemet kommunicerar. De intresserar sig också för upplevelsen av systemet, 
allt överensstämmande med deras fokus på information och kommunikation för att få 
arbetet gjort (se kapitel 5.2). Dessa två grupper har likheter, men skiljer sig markant 
från den tredje. Systemgruppen har ett tydligt fokus på konstruktion där diskussion 
kring konstruktionsmässiga aspekter av funktion totalt dominerar gruppens 
diskussioner. Denna grupp varierar heller inte sin diskussion efter 
gestaltningsteknikerna i samma grad som de andra två grupperna. Diskussionerna 
reflekterar gruppens fokus på själva tekniken bakom systemet (se kapitel 5.3). 
Systemgruppen är också mer rotad i sitt perspektiv där information som inte passar in 
filtreras bort istället för att hanteras (Bechky, 2003).  
 
Som beskrevs i resultatet så skiftar systemgruppen ofta fokus till just konstruktion. En 
konsekvens av detta kan bli att en grupp som har ett sådant fast perspektiv kan behöva 
en högre grad av styrning för att behålla fokus. Detta behövs om designern är 
intresserad av att få ut andra data än de inom gruppens eget fokusområde. 
 
Konsekvenserna av dessa resultat är att det blir viktigt för designern att känna sin 
publik, vilket också Houde och Hill (1997) påpekar. Gruppens sammansättning och 
perspektiv påverkar diskussionen. Därför är det viktigt att ha kunskaper om de olika 
praktikgemenskapernas praktiker. Med sådan kunskap kan designern skapa 
gränsobjekt som ger gruppen de ledtrådar de behöver för att kunna dekontextualisera 
informationen. Det är viktigt att komma bort ifrån sammanfattningar och idealfall och 
istället skapa objekt som informanterna kan relatera till sin egen arbetssituation.  
 
Problemen med scenarios var att flera av deltagarna inte kunde relatera till 
berättelserna. För att scenarios ska fungera i dessa grupper behöver de kompletteras 
med något annat objekt som förser informanterna med de ledtrådar de behöver för att 
informationen ska bli meningsfull för dem.  

6.3 Metodreflektioner 

I studien användes fokusgrupper där deltagarna bestod av homogena 
praktikgemenskaper. Dessa grupper fungerade väl för syftet att se vad de olika 
praktikgemenskaperna diskuterade och om det fanns några skillnader dem emellan.  
Fokusgrupperna hölls i lokaler på informanternas arbetsplats men inte i deras direkta 
arbetskontext. Detta anses inte skapat några problem då en person inte lägger av sig 
tillhörigheten i sina praktikgemenskaper när den går ut genom dörren (Wenger, 1999). 
Vi bär ständigt med oss våra praktikgemenskaper varför dessa också torde påverka 
deltagarna under fokusgrupperna. 
 
Gestaltningsteknikerna testades i samma ordning för alla grupper. Det går inte att 
utesluta att gruppernas diskussion påverkats av vad som diskuterats under tidigare 
fokusgrupptillfällen. Men då samma frågor har ställts till grupperna vid samtliga 
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tillfällen har informanterna uppmanats att diskutera designen på alla nivåer och ur alla 
perspektiv vid alla tillfällen.  
 
Det är lätt att tolka in för mycket i observationsstudier. Det går inte att utesluta en 
tendens att en bit in i studien söka att konfirmera istället för att ifrågasätta sina resultat. 
Detta har försökt undvikas genom att hela tiden omvärdera och ifrågasätta de resultat 
som uppkommit. Resultaten och tolkningarna har därigenom kritiskt granskats och 
ifrågasatts vid flertalet olika tillfällen. 

6.4 Akademiskt bidrag 

Studiens akademiska bidrag handlar dels om en praktisk applicering av området 
designteori som annars av tradition är väldigt teoretiskt. Istället för att diskutera de 
olika modellerna har denna studie applicerat dem på en fallstudie och testat hur de kan 
användas i praktiken. Modellerna täcker inte in allt som kan diskuteras kring design 
men tillsammans har de kompletterat varandra och fungerat som ett bra underlag för 
såväl diskussion som analys. 
 
Studien bidrar också med en diskussion kring prototyper där begreppet HiFi och Lofi 
prototyper vidgas. Tidigare studier där gränsobjekt har jämförts har haft en betydligt 
snävare definition av prototyper (Röhmer et al, 2001). Denna studie expanderar 
begreppet prototyper till att gälla gestaltningstekniker där fler aspekter än medium och 
närhet till slutprodukten diskuteras. Istället betraktas en prototyp utifrån domäner för 
interaktionsdesign såväl som olika aspekter av designen och dess användande. 
 
Vad gäller validitet så har det begreppet en komplicerad relation till kvalitativ 
forskning. Då all beskrivning i någon form är en tolkning gör denna studie heller inga 
försök till generaliserbarhet. Fallstudien beskriver situationen i en specifik 
organisation och det är upp till läsaren att bedöma till vilka situationer resultaten är 
överförbara. Principerna för hur gestaltningstekniker ska utformas efter designerns mål 
och gruppens sammansättning bör kunna komma till nytta även i andra organisationer 
och sammanhang.  

6.5 Slutsatser 

Gestaltningsteknikernas olika gestaltningar av designen fungerar som strukturerande 
resurser för samtalet. Skisserna har visat sig bäst för en mångsidig diskussion av 
designens olika domäner, medan scenarier passar bra för de som inte är teknikvana och 
uppmuntrar då till diskussion kring funktion och struktur. Datorprototypen främjar 
diskussion kring interaktion och presentation medan dess mer färdiga utseende 
avskräcker från diskussion av exempelvis koncept. Valet av gestaltningsteknik 
påverkar därmed främst vilka domäner i interaktionsdesign som diskuteras. 
 
Men gruppernas praktiker fungerar också som strukturerande resurser för samtalet. 
Gruppernas sammansättning påverkar samtalet mer än valet av gestaltningsteknik. 
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Gruppens sammansättning påverkar i viss mån diskussionen kring de olika domänerna. 
Den största skillnaden ligger dock inte i vad som diskuteras utan hur grupperna pratar 
om saker. Olika grupper ser saker ur olika perspektiv och diskuterar därmed olika 
aspekter av designen och dess användning. Designern bör därför tänka på vilken 
målgrupp som ska nås vid utformning av ett gränsobjekt, vilket stämmer väl överens 
med Schrages (1996) tankar kring olika prototypkulturer. 
 
Det kan därmed konstateras att en designerns val av lämplig gestaltningsteknik för en 
design beror på fler variabler än tid och pengar. För att få ut mesta möjliga av 
diskussionen bör designern reflektera kring vad hon vill få ut av situationen, vilka 
aspekter av designen som ska diskuteras. Det är också viktigt att känna och reflektera 
kring sin publik och anpassa valet av gestaltningsteknik efter den. (Houde & Hill, 
1997) 
 

6.5.1 Framtida forskning 

Det vore intressant att gå vidare och undersöka vilka gränsobjekt som fungerar bäst för 
att stödja kommunikation i intressegemenskaper eller multidisciplinära grupper. Detta 
för att vidare undersöka gestaltningsteknikernas roll i designprocessen. 
Multidisciplinära grupper möter också andra problem och utmaningar. 
Det vore också intressant att undersöka hur scenarios kan kombineras med andra 
metoder som exempelvis personas och användares egna berättelser liknande de som 
använts av Ericksson (1995), för att öka möjligheter till igenkänning och underlätta för 
informanterna att relatera till användarna. 
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Titel 
Gestaltningstekniker i interaktionsdesign – en fråga om syfte och publik 
 
Prototyping Techniques in Interaction Design – A matter of Aim and Audience 
 
Författare 
Maria Johansson 
 
 

Sammanfattning 
Denna studie är en fallstudie av ett privat sjukvårdsföretag. Studien syftar till att undersöka hur olika gestaltningstekniker 
samt gruppers sammansättning kan påverka diskussioner kring design och därmed fungera som strukturerande resurser för 
samtalet. Studien vidgar begreppet prototyper till att hantera mer än de delar som behandlats i tidigare forskning: medium, 
detaljrikedom och närhet till slutprodukt.  
Datainsamling har skett vid sex fokusgruppstillfällen där tre olika grupper (inom olika delar av en och samma organisation: 
användare hos kund, användare hos systemleverantören och systemutvecklare hos leverantören) har fört en diskussion kring 
designen utifrån tre olika gestaltningstekniker (gränssnittsskisser, scenarios och dynamiska datorprototyper). 
Diskussionerna har sedan analyserats i termer av domäner för interaktionsdesign och aspekter av IT-systemet i användning. 
Studiens huvudsakliga slutsatser är att gestaltningstekniker påverkar vilka domäner och aspekter som diskuteras varför 
designern kan välja gestaltningsteknik efter vad han eller hon vill få ut av diskussionen. Skisserna bedöms ge den mest 
heltäckande diskussionen, medan scenarios fungerar bäst för dem som inte är teknikvana och tar då upp struktur och 
funktion. Datorprototypen lämpar sig bäst för diskussion kring interaktion och presentation. Men gruppens sammansättning 
påverkar diskussionen i högre utsträckning än gestaltningsteknikerna. Därför dras även slutsatsen att det är viktigt att 
designern känner sin publik och anpassar valet av gestaltningsteknik efter målgruppen. 
 
Abstract 
This thesis investigates how different prototyping techniques and compositions of groups can influence discussions about 
design and therefore function as structuring resources for the discussion. This thesis widens the conception of prototypes to 
include more than the issues that have been discussed in previous research: medium, wealth of details and closeness to the 
final product. 
Data has been collected through six focus groups where three different groups (within different parts of one organization; 
users at client, users at system supplier, and systems developers at supplier) have discussed the design with the help of the 
different prototyping techniques (sketches, scenarios and dynamic computer prototypes). 
The discussions where analyzed in terms of domains for interaction design and different aspects of the system in use. 
The main conclusions of this thesis are that prototyping techniques influence which domains and aspects are discussed. 
Therefore the designer can choose prototyping technique depending on what he or she wants to discuss about the design. 
The sketches provides the most complete discussion, while scenarios works best with those that are not knowledgeable 
about IT-systems and then the discussion deals with structure and function. The computer prototype is best suited for 
discussing interaction and presentation. But the composition of the group has more influence on the discussion than the 
choice of prototyping technique. Therefore the conclusion is drawn that it is important that the designer knows his or her 
audience and adjusts the choice of prototyping technique to the composition of the group. 
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