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Sammanfattning
Under den diffusa delen av ett projekt i interaktionsdeign fattas beslut om vad som ska 
skapas. För att strukturera denna process rekommenderar Arvola (2013) ett ramverk för 
beskrivning av medierad handling. Utöver ett antal informella intervjuer med personer som 
använt ramverket har inga undersökningar genomförts vars resultat beskriver hur 
ramverket används i praktiken. Studier som visar hur ramverket bör användas för att ett 
användbart resultat ska genereras har inte heller gjorts, förrän nu. Genom att under två 
workshops studera interaktionsdesigners generera designkoncept med stöd av ramverket 
för medierad handling, har fyra kännetecknande aspekter av hur ett bra designkoncept 
kan skapas med stöd av ramverket identifierats. Resultatet av studien skulle kunna rikta 
vidareutvecklingen av ramverket och beaktas av interaktionsdesigners som vill undvika 
fallgropar och istället generera initiativtagande, innovativa och välunderbyggda 
designkoncept. 
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1. Introduktion
I detta kapitel introduceras de problem studien syftar att lösa och de fördelar lösningar på 
problemen medför. En redogörelse görs också för studiens avgränsningar där aspekter av 
problemen som inte berörs i studien lyfts fram.

1.1 Problembeskrivning
En av de tidigare faserna i designprojekt innebär att beslut fattas om vad som ska 
designas (en tjänst, ett it-system eller kanske en produkt), vilken målgrupp designen riktas 
till, varför designen genereras och vilka kriterier som gör designen lyckad eller misslyckad. 
Ett designlag har alltså i det här skedet ej än beslutat om vilken riktning aktuellt projekt ska 
ta och bland annat därför betraktas just denna fas ofta som diffus (Arvola, 2013). Som 
underlag för beslut som fattas i denna fas studeras potentiella användares vardag, främst 
genom insamling och analys av kvalitativa data (Sanders, 2005). I dessa sammanhang 
används bland annat intervjuer, observationer och enkätundersökningar (Gause och 
Weinberg, 1989). Enligt Sanders (2005) är det dock viktigt att denna process inte enbart 
syftar att informera aktuellt designlag, utan viktigt är att designlaget också inspireras.

Enligt Kaptelinen och Nardi (2006) är fokus i interaktionsdesign riktat mot förståelse för 
och formande av mänsklig aktivitet. Som stöd i en fas såsom den beskrivna i stycket ovan, 
den diffusa fasen av ett projekt, exempelvis i interaktionsdesign, rekommenderar 
Kaptelinin, Nardi och Macaulay (1999)  Aktivitetschecklistan, ett analytiskt redskap som 
bygger på aktivitetsteori och kan hjälpa dess användare ställa ”de rätta frågorna” då ett 
system designas (eller utvärderas). Enligt Arvola (2013) täcker aktivitetschecklistan 
aktivitetsteorins alla nyckelaspekter, något som skulle vara dess största både styrka och 
svaghet. Arvola menar att den som är insatt i kulturhistorisk psykologi och aktivitetsteori, 
aktivitetschecklistans teoretiska grund, begränsas av checklistan. Någon som inte besitter 
denna teoretiska kunskap och använder checklistan utan handledning lär istället mötas av 
svårigheter redan innan arbetet ens kommit igång (Arvola, 2013). 

För att strukturera datainsamlingen i den diffusa delen av ett projekt i (tjänste- eller) 
interaktionsdesign, utan att rubba balansen mellan information och inspiration, har Arvola 
(2013) istället utformat två formulär för medierad handling. Formulären bygger på 
sociokulturell psykologi och aktivitetsteori och innebär ett ramverk tänkt att bistå dess 
användare med hjälp att strukturera användarundersökningar, samt vid generering av 
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personor och designkoncept. Utöver ett antal informella intervjuer med personer som 
använt ramverket har inga undersökningar genomförts vars resultat beskriver hur 
ramverket används (Arvola, 2013). Vetskapen om hur det används och om vilka problem 
som skulle kunna uppstå i och med användningen är därmed begränsad. Om stödet en 
designer eller ett designlag kan ha av ramverket leder till att ett användbart resultat 
genereras vet man inte heller.

1.2 Syfte
Denna studie syftar till att kasta ljus över hur ramverket för medierad handling används, 
bör användas och om användningen kan leda till generering av bra och användbar 
konceptdesign. Information om detta är viktig för att yrkesutövare och studenter i 
interaktionsdesign, på ett välgrundat sätt, ska kunna planera hur arbete med utgångspunkt 
i formulären skulle kunna, och bör, struktureras. Studien syftar också till att, utifrån 
informationsunderlaget som genereras, diskutera förbättringar av ramverket genom att 
belysa vilka kännetecknande aspekter av användning av det som leder till ett bra, eller 
mindre bra, resultat. Därigenom skulle vidareutveckling av ramverket kunna riktas.

1.3 Avgränsningar
Studien resulterar inte i en redogörelse för hur personahypoteser och konceptdesigns 
genererade med stöd av ramverket för medierad handling ser ut. Den beskriver istället 
kännetecknande aspekter av användning av ramverket, vilka sedan diskuteras utifrån 
kriterier för vad designkoncept bör vara och hur de kan användas. Resultaten berör endast 
användning av ramverket i ett inledande skede av undersökningsdeltagarnas bekantskap 
med detta, utvecklingsaspekter av användningen berörs därmed inte i studien.

2. Relaterad forskning och teori
I detta kapitel beskrivs ramverket för medierad handling samt teori, perspektiv och 
begrepp med koppling till interaktionsdesign och/eller av vikt för denna studie. I kapitlet 
beskrivs också ett analysverktyg, Aktivitetschecklistan (Kaptelinin, et al., 1999), som 
använts under dataanalysfasen knuten till studien. Kapitlet inleds med en redogörelse av 
aktivitetsteori och kulturhistorisk psykologi (den psykologiska disciplin aktivitetsteorin 
sprungit ur). Sedan 1990-talet har just aktivitetsteori internationellt varit en respekterad 
teoretisk grund för interaktionsdesign (Kaptelini och Nardi, 2006). Både ramverket för 
medierad handling undersökningsdeltagarna använt i denna studie och 
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Aktivitetschecklistan, det verktyg som använts under studiens analysfas, bygger i stor 
utsträckning på just denna teoretiska grund (Arvola, 2013; Kaptelinin et al., 1999). 

2.1 Kulturhistorisk psykologi och aktivitetsteori
Följande stycke bygger på det tredje kapitlet, Activity theory in a Nutshell, i boken Acting 
with technology av Victor Kaptelinin och Bonnie Nardi (2006). Kapitlet i boken ska 
introducera läsaren för aktivitetsteorins principer, koncept och grundidéer (Kaptelinin & 
Nardi, 2006), vilket också detta kapitel syftar att göra.

Människor och djur betraktas som subjekt, vilket innebär att de lever i världen och har 
behov. Subjektets behov betraktas antingen på en biologisk eller psykologisk nivå. 
Biologiska behov är de av nödvändigheter såsom luft, mat och vatten, som måste finnas i 
subjektets omgivning. Behov kan också betraktas på psykologisk nivå. Psykologiska 
behov uppstår ibland som direkt följd av biologiska behov, subjekt känner exempelvis törst 
i och med att de behöver vatten för att överleva. De psykologiska behoven kan också 
uppstå oberoende av biologiska behov. Behov, oavsett karaktär, smyger sig på subjektet 
och framkallar en mer eller mindre stark känsla av obehag. 

När objekt (objekt i en aktivitetsteoretisk kontext innebär ungefär: motiv hos subjekt att 
vara del av aktivitet) förenas med behov objektifieras behovet och en aktivitet uppstår. 
Aktiviteten i sig kan beskrivas som en hierarki i tre nivåer och högst upp i denna finns 
aktiviteten i sig riktad mot ett objekt. På nästa nivå finns handlingar. Dessa är inte direkt 
riktade mot aktivitetens objekt utan emot mål. Genom att uppnå dessa når subjektet 
objektet för aktiviteten. Handlingar som utförts eller upprepats många gånger kan sedan 
utföras automatiskt och omedvetet. När ett subjekt exempelvis för första gången skriver på 
ett tangentbord tittar det på tangenterna för att hitta och trycka på rätt tangent. Med tiden 
lär sig subjektet var tangenterna sitter och kan sedan både hitta och trycka på rätt tangent 
utan att titta på tangenterna i fråga. Till en början innebar skrivandet externa handlingar; 
genom att titta på det externa tangentbordet hittade subjektet rätt knapp att trycka på. I 
och med att subjektet med tiden minskar beroendet, för att slutligen vara helt oberoende 
av att titta på tangentbordet, har handlandet internaliserats och sker därmed automatiskt 
och omedvetet. I samband med detta omvandlades också handlingarna till operationer 
vilka utgör den lägsta nivån i hierarkin. Det är inte bara handlingar som omvandlas utan 
operationer kan också omvandlas till handlingar. Detta sker antingen i korrigeringssyfte, 
om en operation inte leder till önskat resultat kan den av subjektet medvetet korrigeras. 
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Externalisering sker också när interna funktioner av en eller annan anledning ska göras 
explicita för subjektets omgivning, exempelvis i syfte att lära ut. I en miljö där en aktivitet 
äger rum finns vissa förutsättningar för subjektet att nå sina mål och mot dessa riktas 
subjektets operationer. Mänsklig interaktion med omvärlden är dock sällan direkt. Istället 
används olika verktyg, såsom tangentbord, vilka medierar interaktionen. Verktyg kan vara 
tekniska, vi använder exempelvis hellre en skruvmejsel än våra händer för att fästa en 
skruv. Verktyg kan också vara psykologiska, såsom kartor, vilka påverkar ett subjekt självt 
eller någon i dess omgivning. Det är ingen slump att verktyg effektivt underlättar både 
handlande och opererande då de under generationer formats av andra som tidigare velat 
lösa samma problem som subjektet vill idag. I strukturen och materialet av vilka dagens 
verktyg skapas finns därmed kulturell kunskap om hur de problem vi stöter på bör 
hanteras. När vi lär oss använda de redskap som formats i vår kultur formas vi själva 
därmed av kulturen. Verktygen har någon gång formats genom mänsklig aktivitet och vår 
kultur har därmed kapslats i verktygen. Aktiviteten kan därmed betraktas som relationen 
mellan samhälle, kultur och medvetande.

2.2 Burkes Pentad för mänsklig handling
Wertsch (1998) menar att medierad handling kan förstås utifrån Burkes pentad (pentaden 
utgör till stor del grunden för utformningen av ramverket för medierad handling 
undersökningsdeltagarna använt sig av i denna studie (Arvola, 2013)). Enligt Burke (1945) 
bör man, för att tydliggöra motivet som föregår handling svara på dessa frågor: ”vad 
gjordes?”, ”när och var gjordes det?”, ”vem gjorde det?”, ”hur gjordes det?” och ”varför 
gjordes det?”. Med andra ord bör man beskriva den ”akt” som utspelas, den ”scen” där 
akten ägde rum, den ”agent” (eller det subjekt) som handlade, vilka ”medel” som användes 
och handlandets ”syfte”. Dessa fem frågor, eller fem enheter att beskriva utgör Burkes 
pentad för mänsklig handling (Wertsch, 1998).  

2.3 Affordanser
Begreppet affordans introducerades av Gibson (1966) och beskrevs senare som vad 
miljön ”erbjuder djuret” och ”något som refererar både till djuret och miljön” (Gibson, 1986). 
Kirsh exemplifierar detta och skriver att ”En tom container erhåller ett erbjudande att fyllas, 
en aktiv tv erhåller ett erbjudande att tittas på, en hammare erhåller ett erbjudande att 
slå” (Kirsh, 1995, s. 43). Enligt Kirsh (1995) är affordanser både bundna till subjekt och 
situation, detta exemplifierar han och påstår att en tv är inte ett erbjudande att tittas på när 
den är nedpackad i en låda och inte heller om subjektet i situationen är blint. 
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Affordanserna är alltså inte egenskaper hos objekt i sig utan objekt i relation till ett subjekt i 
en aktivitet. För att ett föremål ska innebära en affordans måste subjektet i fråga först ha 
lärt sig se affordansen (Bærentsen och Trettvik, 2006).  

Då affordanser betraktas ur ett aktivitetsteoretiskt perspektiv verkar det som om föremål 
antingen används som de är tänkta att användas eller på alla möjliga andra sätt 
(Bærentsen och Trettvik, 2006). En miljö kan manipuleras och affordanser, de erbjudanden 
miljön erhåller, kan därmed anpassas av en designer (Kirsh, 1995; Bærentsen och 
Trettvik, 2006). Anpassningen kan åstadkommas antingen genom att affordanser 
begränsas(/döljs) eller markeras för att därigenom locka till sig agentens uppmärksamhet 
(Kirsh, 1995). Det ska visa sig att affordanser, och anpassning av dessa, både skulle 
kunna ha stor inverkan på hur undersökningsdeltagarna i denna studie använder 
ramverket för medierad handling och för hur ramverket i framtiden skulle kunna utformas.

2.4 Interaktionsdesign och designkoncept
Fokus i interaktionsdesign är riktat mot förståelse för och formande av mänsklig aktivitet 
(Kaptelinen och Nardi, 2006). Under projekt i interaktionsdesign studeras därför ofta 
potentiella användares vardag (mänsklig aktivitet) genom intervjuer, observationer och 
enkätundersökningar (Gause och Weinberg, 1989). Därefter kan beslut fattas om vad som 
ska designas (en tjänst, ett it-system eller kanske en produkt), vilken målgrupp designen 
riktas till, varför designen genereras och vilka kriterier som gör designen lyckad eller 
misslyckad. Innan beslut såsom de ovannämnda fattats har projekt i interaktionsdesign 
ingen tydlig riktning och därför betraktas denna fas ofta som diffus (Arvola, 2013). Under 
den diffusa fasen kan flera konkreta idéer undersökas i och med att designkoncept skapas 
(Keinonen och Takala 2006). Viktigt att poängtera är att undersökningar i denna fas inte 
endast ska genera information, utan också inspiration (Sanders, 2005). 

Keinonen och Takala (2006) har efter arbete med flera studier kunnat redogöra för mål 
stora företag, med välutvecklade designavdelningar, arbetar mot då de genererar 
designkoncept. Designkoncepten kan exempelvis användas för att definiera och skissera 
alternativa lösningar på  ett problem. Detta främjar innovation och underlättar valet av 
vilken eller vilka idéer som bör vidareutvecklas. Dessutom kan banker av koncept skapas 
för eventuell framtida implementation och förbättring av befintlig design. Diskussioner kan 
föras angående färdiga produkter och detsamma gäller designkoncept, de kan bedömas, 
gillas och ogillas. Keinonen och Takala (2006) konstaterar också att ett designkoncept bör 
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vara förutseende och initiativtagande snarare än något som efterliknar befintliga lösningar. 
Det ska dessutom vara välgrundat, lätt att förstå och fokusera på vad som är fundamentalt 
och skiljer det från andra koncept och produkter. Skillnader syftar i det här fallet 
exempelvis till sådana i användarupplevelse, utseende, interaktion, teknologi, storlek och 
användarbas (Keinonen och Takala, 2006). Keinonen och Takalas arbete ligger i denna 
studie till grund för en diskussion om huruvida designkoncept som genererats med stöd av  
ramverket för medierad handling är användbara och har de egenskaper koncept bör ha 
eller ej. 

2.4.1 Perspektiv på interaktionsdesign
I det första avsnittet i delkapitlet 2.4 Interaktionsdesign och designkoncept beskrivs 
metoder för datainsamling typiska för ett användarcentrerat perspektiv på 
interaktionsdesign. Detta perspektiv bygger på användares delaktighet i designprocessen. 
Deltagandet kan, som beskrivet, beröra intervjuer och observationer men också, i senare 
faser av designprojekt, användbarhetstestning. I vissa fall blir användare till och med ett 
med designlag och närvarar därmed under stora delar av designprocesser (Constantine, 
1995). 

En av de största skillnaderna mellan användarcentrerad design och ett annat, inte lika 
utbrett perspektiv, brukscentrerad design, är hur designprocessen inom de olika 
perspektiven struktureras (Constantine, Biddle, Noble, 2003). Användares åsikter och 
cykler av användbarhetstestning har inte samma betydelse för det brukscentrerade 
perspektivet på interaktionsdesign. Här skapas och itereras istället modeller, såsom 
essentiella modeller, vilka interaktionsdesignen bygger på (Constantine 1995). 

Enligt Constantine (1995) grundas Essensiella modeller i det syfte ett system har och de 
intentioner en användare har med användningen av systemet. De essentiella 
användningsfallen är användnings- eller brukscentrerade snarare än användarcentrerade. 
Den som beskriver ett essentiellt användningsfall utgår från en eller flera observationer av 
användande av ett system. Därefter ställs frågan varför användarna gjorde som de gjorde i 
varje delsteg av processen. Constantine exemplifierar det tillvägagångssätt som används 
när essentiella modeller skapas genom att beskriva en bankkund som använder en 
bankomat. Först bör man, enligt Constanine, fråga sig varför bankkunden använder 
bankomaten. I det här fallet är det för att få tillgång till kontanter. Bankkunden sätter sedan 
in sitt bankkort i bankomaten. Varför? För att identifiera sig. Därefter används en pinkod för 
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att bankkunden ska bekräfta att denne verkligen är den person han eller hon utger sig för 
att vara. Det vill bankkunden göra för att ingen annan ska kunna ta ut pengar från dennes 
konto (Constantine, 1995). 

Genom att ifrågasätta syftet bakom handlingarna i de olika stegen tydliggör den som tar 
fram en essentiell modell både varför handlingarna överhuvudtaget äger rum (i det här 
fallet för att bankkunden vill ha kontanter) och vilka delar av handlingarna, eller snarare av 
handlingarnas syften, som är essentiella i systemet (i det här fallet identifiera sig och välja 
uttagssumma). Skapats har en ideal och abstrakt bild av systemet vilken dessutom är fri 
från teknik. Enklare blir att bortse från de både fysiska och praktiska begränsningar som 
finns i det befintliga systemet och därmed kan kreativa lösningar skapas. Bilden av hur 
befintligt system eventuellt begränsar användaren blir dessutom tydligare (Constantine, 
1995). 

De essentiella modellerna betraktas som mer bruks- än användarcentrerade. Det skulle i 
det här fallet betyda att användarna är källor av förståelse rörande det effektiva stödet av 
deras arbete (Constantine, 1995). 

2.5 Ramverk för medierad handling
Följande stycke baseras på artikeln The Mediated Action Sheets: A Framework for the 
Fuzzy Front-End of !Interaction and Service Design av Arvola (2013) och beskriver det 
ramverk undersökningsdeltagarna i denna studie studerats när de använt.

”The Mediated Action Sheets” (ramverk för medierad handling) är ett ramverk för 
informations- och tjänstedesign som används för att skapa struktur i insamlingen av 
information om vad som ska designas utan att hämma inspirationen hos användaren av 
ramverket. Ramverket baseras på den kulturhistoriska grenen av sovjetisk psykologi och 
består av två delar; ett persona- och ett konceptformulär (Figur 1).
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Figur 1. I figuren syns konceptformuläret till vänster och personaformuläret till höger.

Personaformuläret kan användas både som stöd för generering av personor eller 
personahypoteser men också för att ta fram observationsprotokoll eller intervjufrågor. 
Formuläret består av två delar; en med fokus på användaren och dennes koppling till den 
domän och verksamhet denne är delaktig i samt en med fokus på verksamheten i sig 
(Figur 2). 

Figur 2. I figuren har personaformulärets två delar markerats. Den del som syns i den röda  
ramen fokuserar på det subjekt som med hjälp av formuläret kan beskrivas eller 
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undersökas. Den del som omgärdas av en blå ram fokuserar på den verksamhet subjektet 
är delaktigt i.

Delen av personaformuläret som syns i den röda ramen i Figur 2 består av ett antal fält 
rörande bland annat subjektet/subjektens mål och drivkrafter, deras attityd mot, eller 
upplevelse av aktuell domän samt hur en vanlig dag för subjektet/subjekten kan se ut. Det 
sistnämnda fältet är tänkt att öka både empati för subjekten i den domän som beskrivs 
med stöd av formuläret och dessutom fungera som inspirationskälla för dess användare. 
Verksamhetsdelen av personaformuläret, som syns i den blå ramen i Figur 2, låter 
användaren beskriva aktuell verksamhet samt fundera kring idéer att ta fasta på och frågor 
som återstår. Användaren av formuläret beskriver aktuell verksamhet genom att beakta 
Burkes pentad (Burke, 1945) för mänsklig handling.  

Ramverkets andra del, konceptformuläret, är tänkt att hjälpa användaren ta fram 
genomtänkta koncept som på flera punkter med enkelhet kan skiljas från varandra.  
Konceptformuläret består huvudsakligen av tre delar (Figur 3, nästa sida); en som bygger 
på Burkes pentad, men där ett fält rörande det implementerade konceptets inverkan på 
människor, omgivning eller samhälle adderats, ett fält som låter användaren av formuläret 
”skissa hur produkten eller tjänsten ter sig för brukarna” och en storyboard som placerats 
på formulärets baksida och ger formulärets användare möjlighet att visa hur ett koncept 
används.
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Figur 3. Figuren visar konceptformulärets framsida (överst) och baksida (underst). 
Området markerat med röd ram låter användaren av formuläret skissa hur konceptet ter 
sig för brukarna. Området markerat med blå ram låter formulärets användare arbeta med 
utgångspunkt i Burkes pentad (Burke, 1945) samt reflektera över konceptets inverkan i 
stort. Området markerat med gul ram låter formulärets användare visa hur konceptet 
används.
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Efter att ramverket tidigare använts har data ur ostrukturerade intervjuer visat att en 
designer inte till fullo förstått hur fält rubricerade ”akt”, ”medel” och ”syfte” skulle användas. 
En annan designer hade till en början liknande problem med fälten ”saker som funkar bra”, 
”saker som funkar dåligt” och ”idéer att ta fasta på”. Delen med fokus på användaren i 
personaformuläret (syns i den röda ramen i Figur 1) hade dessutom använts för att rymma 
information ur en persona som först skrivits i löpande text, vilket lett till upprepningar i 
anteckningarna i formuläret. En tredje designer prisade möjligheten att ta fram flera 
jämförbara personas och koncept. Hon ansåg att det var enkelt att ta fram relevanta 
koncept i och med likheterna mellan persona och konceptformulär och använde dessutom 
konceptformulären tillsammans med befintliga personas vid flera tillfällen under processen.

En risk med användning av formulären är att de anteckningar som görs i dem kan 
betraktas som sanning.

2.6 Activity Checklist
Följande stycke bygger på artikeln The Activity Checklist: A Tool For Representing The 
”Space” Of Context av Kaptelinin et al. (1999) och beskriver ett verktyg som använts som 
stöd under dataanalysfasen av denna studie.

Activity Checklist är ett analytiskt redskap som bygger på aktivitetsteori och kan hjälpa 
dess användare ställa ”de rätta frågorna” då ett system (i den här studien betraktas 
undersökningsdeltagare som använder ramverket för medierad handling som system) 
designas, eller som i den här studien; utvärderas. Därigenom kan potentiella problem 
knutna till systemet identifieras. Checklistan är tänkt att till en början användas för att göra 
en bred analys och därefter kan fokus flyttas till identifierade områden av intresse för 
pågående undersökning. Olika checklistor för olika ändamål finns att tillgå; en för 
utvärdering av befintliga system och en för arbete med design av system, i denna studie 
har den förstnämnda använts. De båda versionerna är strukturerade efter aktivitetsteorins 
fem grundprinciper: ”Medel och mål” (engelska: ”Means ends”) berör huruvida aktuellt 
system främjar eller hindrar användaren att uppnå sina mål med samt om teknologin 
inverkar på och skapar eller löser konflikter målen emellan. ”Sociala och fysiska aspekter 
av miljön” berör hur teknologin möter de krav som finns och hur sociala regler, verktyg och 
andra resurser i omgivningen är integrerade med systemet. ”Lärande, kognition och 
artikulering” berör teknologins stöd för internalisering, externalisering samt interna och 
externa delar av den aktivitet systemet stöttar. ”Utveckling” berör teknologins inverkan på 
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hur aktiviteten eller aktiviteter i sig omformas och utvecklas. Dessa fyra principer ligger till 
grund för fyra spalter i checklistan. Varje spalt inkluderar frågor och påståenden med 
anknytning till respektive princip. Den femte grundprincipen, ”mediering”, genomsyrar 
samtliga spalter.

Det skulle visa sig att frågor och påståenden i spalten rörande ”Lärande kognition och 
artikulering” var av yppersta vikt under analysfasen av denna studie.  

2.7 Idémationer
I delkapitlen ovan har teori, perspektiv och begrepp med koppling till interaktionsdesign 
beskrivits. Redogörelser för både det ramverk undersökningsdeltagarna använt i, och för 
den checklista som använts under analysfasen av denna studie har också gjorts. Ett 
begrepp, av yttersta vikt för resultatet av denna studie, återstår dock att presenteras. 
Fredarik Härén, som ”fängslar publiken med sina föreläsningar om kreativitet” och ”utsågs 
till årets talare 2007” (Sveriges Radio, 2008), har myntats uttrycket ”idémation” (Härén, 
2004). Idémationer beskriver han som ”de 3-5 första idéerna du kommer att tänka 
på” (Härén, 2004, s. 156). Dessa idéer är dock inte idéer ”utan idémationer - det vill säga 
lösningar som de flesta andra människor också spontant kommer att tänka på” (Härén, 
2004, s. 156). 

3 Metod
I detta kapitel presenteras studiens forskningsfråga. Därefter beskrivs och motiveras valet 
av de undersökningsgrupper och det fall som kom att studeras, i samband med detta 
tydliggörs att delar av undersökningen förlagts till två workshops. Procedur för 
datainsamling och workshops beskrivs sedan innan en redogörelse för analysarbetet 
knutet till studien görs. Dessutom presenteras konkreta exempel på hur analysarbetet 
inverkat på studiens resultat.

3.1 Forskningsfråga
Vad kännetecknar praktiserande interaktionsdesigners användning av
ramverket för medierad handling?

3.2 Val av undersökningsgrupper och fall  
Studien syftar bland annat till att ta fram underlag för yrkesutövare och studenter i 
interaktions- eller tjänstedesign för att de, på ett välgrundat sätt, ska kunna planera hur 
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arbete med utgångspunkt i ramverket för medierad handling skulle kunna och bör 
struktureras. För att uppnå detta syfte krävdes att yrkesutövare och studenter i 
interaktions- eller tjänstedesign kunde studeras då de använde ramverket i fråga. Kunskap  
om vad ramverket är och hur det är tänkt att användas bör vara av stor vikt för den som 
ska använda ramverket. Då ramverket syftar till att stötta dess användare i den diffusa 
fasen av ett designprojekt var de som skulle komma att delta i undersökningen dessutom 
tvungna att involveras i ett designprojekt i den diffusa fasen. För att 
undersökningsdeltagarna garanterat skulle ha inblick i vad ramverket för medierad 
handling är, hur det är tänkt att användas och för att de dessutom skulle involveras i den 
diffusa fasen av ett designprojekt, anordnades workshops, möten under vilka 
mötesdeltagarna tilläts dela med sig av sina erfarenheter (Svenska Akademien, 2013). 
Detta innebar att Mattias Arvola, som tagit fram ramverket, kunde introducera detta för 
undersökningsdeltagarna och undersökningsledaren kunde introducera ett uppdrag i 
interaktionsdesign, rörande den diffusa fasen, för undersökningsdeltagarna att ta sig an. 
De kunde därefter studeras då de arbetade med uppdraget.

Förfrågningar om intresse av deltagande i en studie för utvärdering av persona- och 
konceptformulär skickades till avdelningar för interaktionsdesign på ett fåtal företag. Fem 
interaktionsdesigners från två företag (totalt tio designers), en masterstudent i 
kognitionsvetenskap, som då arbetade på en av avdelningarna, samt en programmerare 
med insikt i interaktionsdesign kom att delta i studien. 

3.3 Procedur för datainsamling och workshops
Två workshops, en på respektive företag vars anställda deltog i studien, hölls. 
Undersökningsledaren, sex undersökningsdeltagare samt Mattias Arvola (som tagit fram 
ramverket för medierad handling) deltog vid varje tillfälle. Workshoptillfällena inleddes med 
att schema, struktur och mål (introduktion av ramverk för medierad handling samt 
datainsamling) knutna till workshopen presenterades. Därefter höll Mattias Arvola en 
introduktion av personaformuläret inkluderat i ramverket (manus för introduktionen finns i 
Appendix B). Undersökningsledaren presenterade därefter ett hypotetiskt projekt rörande 
interaktions- och konceptdesign. För att en relevant presentation av uppdraget skulle 
kunna hållas under workshoptillfällena diskuterades, en tid innan dessa hölls, hur uppdrag 
vanligen introduceras för interaktionsdesigners, med en yrkesverksam 
interaktionsdesigner under ett möte. En sammanfattning av presentationen av det problem 
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uppdraget gick ut på att lösa finns i stycket nedan och manus för hela presentationen finns 
i Appendix A. 

Mellan korridorer och operationssalar på BRIVA, Universitetssjukhuset i Linköping, 
(brandvårdsintensivavdelningen) finns slussar innehållande operationsutrustning. Under 
operation ska en slussvakt utan undantag alltid finnas i slussen. Slussvakten är den  
sjuksköterska som ansvarar för patienten före och efter operation. Om material som 
behövs i operationssalen saknas hämtas det av slussvakten. Slussvakten ska också se till 
att dörrarna mellan operationssal, sluss och korridor är stängda för att minimera risken för 
eventuell smittspridning. En slussvakt finns dock bara tillgänglig vid mellan 70-80 procent 
av alla fall då en operation äger rum. Om material saknas i operationssalen öppnar en 
läkare eller sköterska dörren till slussen för att be slussvakten om det saknade materialet. 
Att nu ta steget ut i slussen och hämta materialet själv verkar vara mycket enklare än att 
låta slussvakten hämta materialet. Det verkar dessutom som om slussvakterna inte känner 
sig delaktiga i arbetet.

Uppdraget undersökningsdeltagarna involverades i gick ut på att ta fram en produkt som 
gör att slussvakter känner sig delaktig i arbetet på BRIVA och som dessutom underlättar 
kommunikationen slussvakt och operationspersonal emellan. Den hypotetiska kund 
undersökningsdeltagarna arbetade åt var Landstinget i Östergötland och de målgrupper 
de skulle designa för var sjuksköterskor (slussvakter) och läkare på BRIVA. Pappersark 
med en figur som sammanfattar uppdraget (Figur 4) delades ut till 
undersökningsdeltagarna i samband med presentationen av uppdraget.

Figur 4. Figuren beskriver det uppdrag undersökningsdeltagarna gavs i uppgift att lösa 
under workshoptillfällena knutna till studien. 
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Innan undersökningsdeltagarna sedan påbörjade arbetet med uppdraget tilldelades de ett 
personaformulär var, delades in i grupper om tre och ombads tala med varandra under 
arbetets gång för att interaktionen undersökningsdeltagarna emellan skulle bli tydligare 
(Runesson och Höst, 2009). Grupperna placerades skilda från varandra och en kamera 
riktades mot varje grupp. Innan dess hade samtliga undersökningsdeltagare informerats 
om att videomaterialet endast kommer användas i analyssyfte och samtyckt till detta i linje 
med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).

Fallstudier syftade ursprungligen främst till att undersöka bland annat vad som händer och 
varför i en viss situation (Runesson och Höst, 2009). I och med att denna studie ska 
beskriva situationer där interaktionsdesigners utför ett uppdrag med stöd av ramverket för 
medierad handling, utformades den som en fallstudie. Då flera fall eller situationer 
studerades, två arbetsgrupper per workshoptillfälle, används flera metoder för 
datainsamling. Precisionen i studien skulle därmed öka och de slutsatser som drogs skulle 
kunna betraktas som befogade. Observationer av undersökningsdeltagarnas interaktion 
med varandra och med formulären de hade tillhands, genererade relevanta data om hur 
formulären användes. En deltagande observatör noterade relevant information om aktuell 
fysisk miljö, vad som hände och vilka aktiviteter som ägde rum i miljön, detta utan att störa 
de skeenden som observerades (Runesson och Höst, 2009). Den deltagande 
observatören reflekterade också över och noterade bland annat egna tolkningar, idéer, 
insikter och förvirringar i enlighet med Creswell (2013). Videoinspelningar gjordes 
dessutom för senare analys.

Undersökningsdeltagarna arbetade med stöd av personaformulären i 25 minuter innan 
Mattias Arvola introducerade nästa del av ramverket, konceptformuläret (manus för 
introduktionen finns i Appendix C). Därefter fortsatte arbetet i samma arbetsgrupper, 
placerade på samma ställen och studerat med samma procedur för datainsamling. 
Skillnaden mellan denna och föregående session av arbete med uppdraget var att 
undersökningsdeltagarna vid detta, andra, tillfälle, utöver de personaformulär de redan 
tidigare tilldelats, också hade tillgång till ett konceptformulär var.

3.4 Procedur för analys
Datamaterialet analyserades i flera steg. Till en början analyseras videomaterialet ”bottom-
up” för att, med utgångspunkt i datan, skapa en översiktlig bild av datainnehållet. 
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Videomaterialet granskades och övergripande anteckningar av varje arbetsgrupps 
tillvägagångssätt togs. Anteckningarna analyserades tematiskt i enlighet med Howitt 
(2010) och övergripande teman framträdde därmed i observationsdatan. I detta skede 
upptäcktes exempelvis att undersökningsdeltagare som bearbetade personaformulärets 
högra del innan de bearbetade den vänstra, med lätthet sedan kunde bearbetade den 
vänstra delen. Undersökningsdeltagare som istället bearbetade den vänstra delen först 
stötte på problem. En förklaring till detta, med rötter i aktivitetsteori, kunde ges och 
grovtranskriptioner gjordes därefter för att beskriva situationen. Namnen på 
undersökningsdeltagarna i transkriptionerna är uppdiktade och kan inte kopplas till de 
verkliga undersökningsdeltagarna. De är därmed är anonyma i linje med 
Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).

De anteckningar som förts vid de båda workshoptillfällena analyserades också tematiskt 
och övergripande teman framträdde därmed i observationsdatan. Ett tema kastade 
exempelvis ljus över hur några av de koncept undersökningsdeltagarna oberoende av 
varandra skapat byggde på samma attribut. Temat kunde jämföras med anteckningar i de 
formulär undersökningsdeltagarna använt och återfanns både där och dessutom i 
videomaterialet. Möjligheten att på detta sätt analysera flera datatyper skulle stärka 
studiens validitet (Runesson och Höst 2009). Transkriptioner av videomaterial 
föreställande intressanta iakttagelser transkriberades sedan för att beskriva situationerna i 
fråga.
 
Videomaterialet analyserades sedan ”top-down” med utgångspunkt i aktivitetschecklistan, 
ett verktyg som kan hjälpa dess användare ställa de rätta frågorna när ett system 
utvärderas (Kaptelinin et al., 1999), och i övriga begrepp ur kapitel 2 (Tidigare forskning 
och teori). I detta fall utgjorde det system som undersöktes av undersökningsdeltagare 
som använde ramverket för medierad handling. Med utgångspunkt i ovan nämnda 
begrepp och de frågor och påståenden aktivitetschecklistan innehåller granskades en 
arbetsgrupps tillvägagångssätt i taget och analysen riktades exempelvis mot verktyg och 
material delade mellan användare, något att beakta enligt spalten med grund i sociala och 
fysiska aspekter av miljön i checklistans analysformulär. Dessa innebar bland annat 
skisser vilka representerad tankar yppade av flera samarbetande undersökningsdeltagare. 
Transkriptioner av videomaterial föreställande intressanta iakttagelser transkriberades 
sedan också i detta fall för att beskriva situationerna i fråga.
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De iakttagelser som gjorts kunde sedan sättas i relation till tidigare forskning om hur 
designkoncept kan användas och vilka egenskaper de enligt Keinonen och Takala (2006) 
bör ha. Genom att för varje iakttagelse som gjorts beskriva om denna, i linje med 
Keinonen och Takala (2006), inverkade på de designkoncept som skapades eller inte, 
kunde iakttagelser med relation till Keinonen och Takalas (2006) sedan sållas ut.

4 Resultat och analys
Detta kapitel ämnar att beskriva och analysera relevanta, kännetecknande, aspekter av 
användning av ramverket för medierad handling. Detta görs med utgångspunkt i 
transkriptioner beskrivande delar av det videomaterial som till stor del utgör grunden i 
undersökningen (transkriptionsnormaliseringar har gjorts för att öka transkriptionernas 
läsbarhet). 

I följande delkapitel, ”Affordansers inverkan på koordineringen av arbetet”, presenteras 
delar av resonemang undersökningsdeltagarna fört innan de påbörjat arbetet med 
personaformulären. Det ska visa sig att arbetet kan koordineras på flera olika sätt. 
Resultatet av koordineringen leder till konsekvenser med stor inverkan på hur välgrundat 
arbetet med personaformulären blir, vilket beskrivs i delkapitlen ”Arbete med start i 
personaformulärets vänstra del” och ”Arbete med start i personaformulärets högra del”. I 
delkapitlen ”Skissfält som delad representation” exemplifieras hur undersökningsdeltagare 
tillsammans utvecklade koncept och i delkapitlet ”Idémationer bakom likheter i koncept” 
belyses sedan slående likheter i ett par av koncepten som utvecklats i olika grupper. 
Avslutningsvis sammanfattas beskrivningar och analys av relevanta, kännetecknande, 
aspekter av användning av ramverket för medierad handling.

4.1 Affordansers inverkan på koordineringen av arbetet
I grupp 1 tar arbetet med ramverket för medierad handling fart i och med att beslut fattas 
om hur många personor som ska skapas och vilka subjekt de olika personorna ska 
representera (Transkription 1).
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Transkription 1
! 01! Cecilia! Vi har ju läkare och sjuksköterskor som är 
! 02! ! utsatta målgrupper. Vi börjar där helt enkelt 
! 03! ! och gör en var.!

Cecilia föreslår, enligt transkriptionen ovan, att en persona per utsatt målgrupp, läkare, 
sjuksköterskor och slussvakter, ska skapas. Tillgång till tre personaformulär innebär i 
denna situation tre erbjudanden att representera subjekt som personas. I enlighet med 
Gibson (1966, 1986) innebär de tre formulären i denna situation med andra ord en 
affordans att skapa tre personor. 

I Grupp 3 resonerar man enligt Transkription 2 inte på samma sätt som i Grupp 1. 

Transkription 2!
! 01! Thomas! Men syftet är att försöka beskriva, 
! 02! ! ! ”ehm”, ja, personen och 
! 03! ! ! färdigheterna, eller liksom 
! 04! ! ! karaktären på en slussvakt.

Thomas menar, enligt transkription 2, att syftet med arbetet med personaformulären är att 
beskriva slussvaktens karaktär. Till skillnad från i Grupp 1 konstateras därmed i Grupp 3 
implicit att syftet med arbetet är att representera endast en målgrupp med hjälp av 
personaformulären. 

Enligt Gibson (1986) är en affordans något som syftar både till ”djuret” (subjektet/Thomas) 
och miljön (personaformulären och workshopen) och enligt Kirsh (1995) är affordanser 
knutna både till subjekt och situation. Detta kan förklara varför undersökningsdeltagarna i 
de olika grupperna enligt transkription 1 och 2 inte nödvändigtvis erbjuds handla på 
samma sätt trots att de arbetar med samma uppdrag och mot samma mål. 

Personaformulären inkluderar flera fält att bearbeta (Arvola, 2013) (se kapitel 2.5 Ramverk 
för medierad handling). Enligt transkription 3 verkar det inte vara självklart vilket eller vilka 
fält som ska bearbetas först. 
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Transkription 3
! 01! Helen! Ska vi gå kronologiskt eller ska vi gå på 
! 02! ! ! verksamhet som känns det viktiga för oss? 
! 03! Cecilia! Ja tänker mig att, det här vet vi ju lite om. 
! ! ! ! ! ! *pekar på verksamhetsfältet*

I transkriptionen ovan framgår hur de olika fälten i formulären (miljön) erbjuder 
undersökningsdeltagarna (subjekten) att påbörja arbetet med formuläret i olika fält. De 
olika fälten verkar därmed kunna ses som affordanser i enlighet med Gibson (1966).

4.2 Arbete med start i personaformulärets verksamhetsdel
Detta delkapitel syftar till att visa hur hypoteser som genererades då 
undersökningsdeltagarna arbetade med verksamhetsdelen av personaformulären sedan 
kunde utnyttjas när arbetet fortsatte med formulärets användardel. 

Undersökningsdeltagarana i Grupp 1 påbörjade arbetet med personaformuläret genom att, 
med utgångspunkt i fälten baserade på Burkes pentad, beskriva den verksamhet läkare, 
sjuksköterskor och slussvakt var delaktiga i. Aktuell del av formulären visas i Figur 5 (nästa 
sida).   
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Figur 5. I figuren är verksamhetsdelen av personaformuläret, den del där 
undersökningsdeltagarna i Grupp 1 påbörjade sitt arbete, markerad med en röd ram.

Beskrivningen av verksamheten innebar i denna situation både utredning och klargörande 
av förhållandet mellan karaktärer ur de målgrupper undersökningsdeltagarna i Grupp 1 
representerade i personaformulären. Enligt Transkription 4 fördes en diskussion om 
huruvida en order från en läkare når slussvakten direkt eller via en operationssköterska.

Transkription 4
! 01! Cecilia! Jag tänker mig att läkaren bara ”uuh!” till 
! 02! ! ! slussvaktssköterskan, ”jag vill ha kompresser!”
! 03! Anna! Fast hon är ju utanför.
! 04! Helen! Ja, precis.
! 05! Anna! Jaha, du tänker att han direkt till henne?
! 06! Cecilia! Ja.
! 07! Helen! Det tänker ja att han inte gör!
! 08! Anna! Det tänker jag också. Jag tänker att det är mer 
! 09! ! ! troligt att han ber en sköterska.
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! 10! Helen! När han står och ska operera; han kommer inte 
! 11! ! ! lämna en steril patient för att hämta kompresser 
! 12! ! ! och öppna en dörr.
! 13! Anna! Nej.

Enligt Transkription 4 beskriver Cecilia hur en läkare utfärdar en order direkt till 
slussvakten (rad 01-02). Anna påpekar då att slussvakten ju är utanför operationssalen 
(rad 03) och får medhåll av Helen (rad 04). Därefter inser Anna att Cecilia tänker sig  att 
läkaren utfärdar sin order direkt till slussvakten (rad 05) och Cecilia bekräftar detta (rad 
06). Helen utrycker då att hon inte tror att läkaren beordrar slussvakten direkt (rad 07). 
Anna håller därefter med Helen och säger att det är mer troligt att läkaren beordrar 
operationssköterskan än slussvakten (rad 08-09). Helen förklarar sedan att läkaren inte 
skulle lämna en steril patient och öppna en dörr för att hämta kompresser när han opererar 
(rad 10-12). Anna håller med Helen (rad 13). Undersökningsdeltagarna föreställer sig 
alltså slutligen att en order från läkaren når slussvakten via operationssköterskan. De olika 
målgrupperna verkar alltså kunna fördelas i en hierarki där läkare finns i ett översta skikt. 
Därifrån utfärdar läkarna orders till operationssköterskor (i ett mellanskikt) som i sin tur 
förmedlar dessa till slussvakter längst ned i hierarkin.

Resonemanget kring den verksamhet undersökningsdeltagarna beskrev fortsatte sedan 
enligt Transkription 5.

Transkription 5
! 01! Cecilia! Det är väl, det är lite stressigt och oroligt 
! 02! ! ! runtomkring kanske?
! 03! Anna! Socialt sammanhang, ja det är också väldigt 
! 04! ! ! hierarkiskt.

Cecilia beskrev enligt transkriptionen ovan hur miljön knuten till aktuell verksamhet är 
stressig och orolig (rad 01-02). Anna håller med om detta och menar dessutom att det 
sociala sammanhanget knutet till verksamheten är väldigt hierarkiskt (rad 03-04). 
Undersökningsdeltagarna tycktes alltså uppfatta den verksamhet de beskrev som stressig, 
orolig och hierarkisk. Cecilia beskrev dessutom sedan den ovan nämnda hierarkin enligt 
Transkription 6.
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Transkription 6
! 01! Cecilia! Sköterskan då, som har någon läkare som 
! 02! ! ! sitter ovanpå hennes axel då, du vet såhär ”ge 
! 03! ! ! mig kompresser nu!”?

Enligt transkriptionen ovan beskriver Cecilia metaforiskt hur läkaren sitter på 
operationssköterskans axlar när han beordrar henne. 

I den oroliga och stressiga verksamhet undersökningsdeltagarna enligt transkription 4, 5 
och 6 beskrivit finns alltså en hypotetisk hierarki av subjekt där en läkare (översta nivån) 
”sitter på en operationssköterskas axlar” (mellannivån) och ger henne orders som hon 
sedan förmedlar till slussvakten (lägsta nivån).

Underslkningsdeltagarna i Grupp 1 fortsätter sedan arbetet med personaformulären 
genom att bearbeta fälten till vänster, de som berör subjekten från den verksamhet de 
tidigare beskrivit. Aktuell del av formuläret är markerad i Figur 6.

Figur 6. I figuren syns personaformulärens användardel i den röda ramen.
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Innehållet i Transkription 7 representerar en del av ett resonemang grupp 1 fört då de 
arbetat med att beskriva en operationssköterska utifrån personaformulärens vänstra del.

Transkription 7
! 01! Anna! ! Mål och framgångskriterier; lyckad 
! 02! ! ! operation utan infektion.
! 03! Cecilia! ! Men är inte hennes framgångskriterier 
! 04! ! ! i sådana fall snarare då att, ja, inte få 
! 05! ! ! skit av läkaren?
! 06 ! Anna! ! Ja.

Enligt transkriptionen ovan föreslår Anna att operationssköterskans framgångskriterier 
skulle kunna vara att en operation genomför utan att patienten som opereras infekteras 
(rad 01-02). Cecilia undrar då om operationssköterskans framgångskriterier inte snarare är 
att slippa ”få skit av läkaren” (rad 03-05) vilket Anna håller med om (rad 06). Att 
operationssköterskan inte vill ”få skit av läkaren” är inget som framgått av den information 
om uppdraget undersökningsdeltagarna tilldelats (Appendix A), denna information måste 
alltså vara av annat ursprung. I utdragen från de diskussioner som fördes då 
undersökningsdeltagarna i Grupp 1 arbetade med den högra delen av personaformulären 
(transkriptionerna 4, 5 och 6) beskrevs stress, oro och en hierarki där en läkare beordrar 
en operationssköterska ”sittandes på operationssköterskans axlar”. Det verkar som om 
undersökningsdeltagarna, genom att tänka sig operationssköterskan i en situation såsom 
den ovan beskrivna, öppnat en dörr till operationssköterskans medvetande och därigenom 
fått inblick i relationen hon har till läkaren. Detta går hand i hand med synen på aktivitet 
inom aktivitetsteorin som relationen mellan samhälle, kultur och medvetande (Kaptelinin 
och Nardi 2006). Genom att beskriva en aktivitet där både läkare och operationssköterska 
är inblandade förstår undersökningsdeltagarna i Grupp 1 att operationssköterskan inte vill 
”få skit av läkaren”. Det arbetsätt Grupp 1 anammat verkar dessutom bygga på samma 
grund som arbete med essentiella modeller (förekommer i det brukscentrerade 
perspektivet på interaktionsdesign (Constantine, 1995)): Ur observationer av hur ett eller 
flera subjekt använder ett system (i det här fallet betraktas verksamheten 
operationssköterskan är delaktig i som system), kan en modell av subjketets/subjektens 
intentioner sedan modelleras (Constantine, 1995). När undersökningsdeltagarna i Grupp 1 
arbetade med fälten till vänster i personaformulären kunde de alltså delvis utgå från 
information och/eller hypoteser som framkommit när de tidigare arbetat med att beskriva 
aktuell verksamhet utifrån fälten som bygger på Burkes pentad (Figur 7).
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Figur 7. Figuren tydliggör att information och/eller hypoteser ur arbete med 
personaformulärets verksamhetsdel kan användas för arbete med formulärets 
verksamhetsdel.

4.3 Arbete med start i formulärets vänstra del
Undersökningsdeltagarna i Grupp 2 påbörjade arbetet med personaformuläret i dess 
användardel, den som syns i den röda ramen i Figur 7 ovan. Ett utdrag ur ett resonemang 
som fördes rörande ett fält i aktuell del av personaformuläret rubricerat ”Kunskaper Vad 
vet personen om domänen”, presenteras i Transkription 7. 

Transkription 7
! 01! Björn! Personen vet tillräckligt i det här fallet. Det 
! 03! ! känns inte som huvudproblematiken i det 
! 03! ! här fallet.!

Björn menar enligt transkriptionen ovan att slussvakten i det här fallet vet tillräckligt om 
den domän denne är verksam i (rad 01) och att detta inte är huvudproblematiken i det 
uppdrag de utför (rad 01-03). I aktuellt fält antecknades sedan ”Han vet tillräckligt om den”.
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Fältet som följer näst i formulärets användardel lämnades helt tom. Dessa exempel på ett 
magert resultatet av arbete med den vänstra delen av formuläret, den som beskriver 
användaren/subjektet i aktuell verksamhet, skulle kunna vara en följd av den sparsamma 
information om användare/subjekt undersökningsdeltagarna tilldelats (Appendix A). I och 
med att undersökningsdeltagarna i Grupp 2, till skillnad från de i Grupp 1, påbörjade 
arbetet med personaformuläret i användardelen kan de inte heller utnyttja information och 
hypoteser från arbete med formulärets verksamhetsdel.

4.4 Skissfält som delad representation av idéer
Undersökningsdeltagarna i Grupp 3 påbörjade arbetet med konceptformuläret genom att 
tillsammans visualisera sina idéer i fältet ”Skissa hur produkten eller tjänsten ter sig för 
brukarna” (Figur 8).

Figur 8. I figuren syns fältet ”Skissa hur produkten eller tjänsten ter sig för brukarna”  på 
konceptformuläret i den röda ramen.

I fältet ”Skissa hur produkten eller tjänsten ter sig för brukarna” på konceptformuläret 
gjorde Karin, enligt Transkription 8, en skiss samtidigt som hon förklarade för övriga 
undersökningsdeltagare i Grupp 3 vad hon skissade. Karin hade redan tidigare ritat en 
ledsen streckgubbe och dragit ett streck bredvid denne. Strecket delade fältet att skissa i i 
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två delar. De två delarna av fältet kom att representera två olika rum; ett, slussen i vilket 
den ledsna streckgubben, slussvakten, finns och ett annat, operationssalen. 

Transkription 8
! 01 ! Karin! Jag bara tänker att det vi vill komma 
! 02! ! bort från, det är ju den här stackars 
! 03! ! ledsna kvinnan, Magda, som 
! 04! ! står här och, ja, förstår ingenting.
! ! ! *Karin pekar på en streckgubbe hon 
! ! ! skissat i den del av skissfältet 
! ! ! som representerar slussen*
! 05! Thomas! Det är party därinne.
! ! ! *Thomas pekar till höger om 
! ! ! strecket som delar skissfältet i två, i 
! ! ! den del av fältet som representerar 
! ! ! operationssalen*
! 06! Karin ! Ja, men lite så.
! 07! Anneli! Det finns ju en vägg där också.
! ! ! *Anneli pekar till vänster om 
! ! ! streckgubben*
! 08! Karin! Ja, just det, precis!
! ! ! *Karin drar ett streck där Anneli 
! ! ! pekar*
! 09! ! Här händer det en massa kul, här är
! ! ! *Karin pekar i den vänstra delen av 
! ! ! skissfältet, den som nu representerar 
! ! ! avdelningen där slussvakten 
! ! ! vanligen arbetar*
 ! 10! ! hennes kompisar inne på 
! 11! ! avdelningen som gör en massa. 
! 12! ! De har ”jättelajbans” här!

Enligt transkriptionen ovan menade Karin att de ville undvika att slussvakten, Magda, stod 
i slussen, ledsen och utan att förstå något (rad 01-04). Thomas beskrev metaforiskt hur 
det är party i operationssalen (rad 05) och fick medhåll av Karin (rad 06). Karin menade 
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sedan att det fanns en vägg också till vänster om streckgubben, där hon pekar (rad 07). 
Karin delade därefter, med ytterligare ett sträck till vänster om streckgubben, där Anneli 
pekade, skissfältet i tre delar; en del som representerade avdelningen där slussvakten 
vanligen arbetar, en som representerade slussen och en som representerade 
operationssalen. När Karin sedan sa att ”här händer massa kul” (rad 09) och att 
slussvaktens kompisar var inne på avdelningen (rad 10-12) pekade hon i den del av 
skissfältet som representerade avdelningen där slussvakten vanligen arbetar. I och med 
att Karin började skissa skapade hon en, för gruppmedlemmarna, delad representation av 
sina idéer. Detta kan ses som ett exempel på externalisering, interna funktioner gjordes 
explicita för subjektets, Karins, omgivning (Kaptelinin och Nardi, 2006). Övriga 
gruppmedlemmar kunde externalisera också sina idéer genom att peka i skissfältet, 
förklara och därigenom låta Karin utveckla skissen. På detta sätt inverkade alla i gruppen 
på bilden av verksamhetens och konceptets utformning.

4.5 Idémationer bakom likheter i koncept
I fälten till vänster på konceptformuläret (Figur 9) finns fält för beskrivning av den produkt 
eller tjänst som designas.

Figur 9 . I figuren syns fältet ”Beskriv produkten eller tjänsten” i den röda ramen.
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Tabell 1, nedan, innehåller en rad med anteckningar undersökningsdeltagarna i Grupp 2 
och Grupp 4 gjort i fältet ”Medel”, i konceptformulärens högra del, samt en rad som visar 
attribut gemensamma för de båda gruppernas anteckningar.

Grupp 2 Grupp 4

Medel: Med vilka 
medel, i vilka steg och 
på vilket sätt används 

produkten eller 
tjänsten? Hur ter den 

sig i bruk?

Känsla av öppenhet 
med glasdörr. 
Kommunikationsväg 
med mic och 
högtalare. Lucka för 
att minska risk VRI.

Slussvakthjälpluckan
-glasdörr
-mic/högtalare
-sensor

Gemensamma 
attribut

Lucka
Glasdörr
Mic
Högtalare

(Slussvakthjälp-)Lucka 
Glasdörr
Mic
Högtalare

Tabell 1. Rad 1 i figuren visar de anteckningar undersökningsdeltagarna i Grupp 2 och 
Grupp 3 gjort i fältet ”Medel” på sina konceptformulär. Rad två visar attribut gemensamma 
för de båda grupperna. ”VRI”, i det övre fältet i spalten under rubriken ”Grupp 2” syftar till 
vårdrelaterade infektioner.

Fyra av de fem attribut undersökningsdeltagarna i Grupp 4 antecknar, ”lucka”, ”glasdörr”, 
”mic” och ”högtalare” motsvaras av attribut i de anteckningar Grupp 2 hade gjort. Dessa 
verkar vara några av de första idéerna undersökningsdeltagare, oberoende av grupp, kom 
att tänka på då de utförde uppdraget de tilldelats. Idéernas är exempel på idémationer, ”de 
3-5 första idéerna du kommer att tänka på”, ”lösningar som de flesta andra människor 
också spontant kommer att tänka på” (Härén, 2004, s. 156).

4.6 Sammanfattning av resultat och analys
Fyra aspekter, kännetecknande för användning av ramverket för medierad handling, har 
identifierats. Dessa rör 

• affordansers inverkan på koordinering av arbetet med personaformuläret, 

• svårigheter som uppstått när personaformulärets användardel bearbetats innan dess 
verksamhetsdel, 

• hur skissfältet på personaformuläret låter flera personer gemensamt utveckla sina idéer, 
och

• idémationer bakom likheter i koncept.

28



Ramverket innebar olika affordanser i olika situationer. Vissa av dess användare lockades, 
då flera personaformulär fanns att tillgå, att generera flera personor och därigenom skapa 
ett underlag för konceptdesign som täckte flera målgrupper. Formulärens olika delar 
lockade dessutom olika användare i olika situationer att koordinera arbetet med varje 
enskilt formulär på olika sätt. I en situation lockades undersökningsdeltagare exempelvis 
att arbeta med personaformulärets användardel innan arbete med dess verksamhetsdel 
utfördes. Vid ett annat tillfälle lockades andra undersökningsdeltagare istället att arbeta 
med personaformulärets verksamhetsdel innan arbete med användardelen utfördes.  

Det skulle sedan visa sig att förståelse för det eller de subjekt som deltog i den 
verksamhet undersökningsdeltagarna beskrev ökade då verksamhetsdelen av formuläret 
bearbetades. En nivå av mänsklig aktivitet är handlande (Kaptelinin och Nardi, 2006) som 
enligt Wertsch (1998) i princip alltid medieras av kulturella verktyg. Wertsch menar att 
medierad handling kan förstås utifrån Burkes pentad (Burke, 1945). Då 
undersökningsdeltagarna använde personaformulärets verksamhetsdel beskrev de också 
medierad handling, och därmed delar av en aktivitet, med utgångspunkt i pentaden. 
Aktiviteten betraktas inom aktivitetsteorin som relationen mellan samhälle, kultur och 
medvetande (Kaptelinin och Nardi, 2006). Genom att resonera kring individer 
representativa för de målgrupper undersökningsdeltagarna designade för, läkare, 
sjuksköterskor och slussvakter, handlandes tillsammans, öppnade 
undersökningsdeltagarna dörren till dessas medvetanden. Den information 
undersökningsdeltagarna på detta sätt tillförskaffade sig kunde de sedan använda för att 
bearbeta personaformulärets användardel. Detta arbetsätt verkar bygga på samma grund 
som arbete med essentiella modeller (förekommer i det brukscentrerade perspektivet på 
interaktionsdesign (Constantine, 1995)): Ur observationer av hur ett eller flera subjekt 
använder ett system (i det här exemplet betraktas verksamheten operationssköterskan  är 
delaktig i som system), kan en modell av subjketets/subjektens intentioner sedan 
modelleras (Constantine, 1995). Undersökningsdeltagare som inte tillförskaffat sig 
information på det sättet kunde inte på ett utförligt och uttömmande sätt bearbeta fälten i 
personaformulärets användardel. 

När undersökningsdeltagarna bearbetat personaformulären och därmed hade underlag 
nog för att skapa en konceptdesign kunde de använda fältet ”skissa hur produkten eller 
tjänsten ter sig för brukarna” (Figur 9) för att tillsammans inverka på konceptets utformning 
och beskriva problem att lösa. I och med att någon av undersökningsdeltagarna började 
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skissa skapades en delad representation av dennes tankar, interna processer 
externaliserades (Kaptelinin och Nardi, 2006), blev en skiss i fältet och ord i den 
konversation som samtidigt uppstod. Genom att peka och förklara kunde sedan andra 
undersökningsdeltagare externalisera också sina idéer. På detta sätt växte en skiss fram 
och representerade flera undersökningsdeltagares idéer om koncept och verksamhet. 

De koncept som skapades var i vissa fall väldigt lika varandra. Några 
undersökningsdeltagare hade helt oberoende av varandra tagit fram lösningar som delade 
flera attribut. Det verkade med andra ord som om vissa koncept byggde på idémationer, 
”lösningar som de flesta andra människor också spontant kommer att tänka på” (Härén, 
2004, s. 156), snarare än innovativa idéer.

5. Diskussion
Detta kapitel inleds med en diskussion av undersökningsmetoder som använts i studien. 
Därmed beskrivs kritiska aspekter av studien och hur studiens resultat kan och bör tolkas 
som följd av dessa. Studiens resultat diskuteras därefter i relation till vad ett designkoncept 
bör vara och hur sådana kan användas. Detta för att påvisa hur ramverket för medierad 
handling bör användas och för att skapa en grund för eventuell vidareutveckling av 
ramverket. Några iakttagelser som gjorts i studien, men som inte tidigare presenteras, 
diskuteras därnäst, också relevant vidareforskning föreslås. Diskussionen avslutas med en 
sammanfattning av de slutsatser som dragits i resultat- och tidigare i diskussionskapitel.

5.1 Metoddiskussion
Studien har utformats som fallstudie och resultatets generaliserbarhet kan därmed 
ifrågasättas (Denscombe, 2009). Viktigt är därmed att understryka att resultat och 

slutsatser bygger på premisser specifika för situationen som undersökts. Resultatet av 
studien visar exempelvis på att det för undersökningsdeltagarna i detta fall, där endast 
begränsad information om de målgrupper undersökningsdeltagarna designade för fanns 
att tillgå, varit gynnsamt att anta ett brukscentrerat perspektiv på interaktionsdesign. Det 
användarcentrerade perspektivet, som bygger på användarens deltagande i exempelvis 
intervjuer och observationer, är dock mer utbrett än bruksperspektivet (Constantine et al., 
2013). I en studie som förlagts till den yrkesverksamma interaktionsdesignerns vardag är 
det därmed troligt att undersökningsdeltagarna, genom olika typer av 
användardeltagande, tillförskaffat sig information om de användare man designat för och 
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därigenom täppt till hålen i dataunderlaget de utgått från. Resultatet av en undersökning 
av ett sådant fall hade kanske därmed skilt sig från resultatet av den här undersökningen.

Då en observatör närvarade vid de båda undersökningstillfällena är det möjligt att 
undersökningsdeltagarna också därför inte uppträdde på samma sätt som de hade gjort i 
en naturlig situation (Denscombe, 2009). Undersökningsdeltagarna ombads dessutom att 
samtala med varandra (för att så många aspekter som möjligt av interaktion mellan 
undersökningsdeltagare och ramverk skulle kunna observeras) och tillsammans arbeta 
med uppdraget de tilldelats. Om liknande uppmaningar förekommer i den 
yrkesverksamme interaktionsdesignerns vardag är oklart, men inte speciellt troligt. Data 
som rör undersökningsdeltagarnas uppträdande skulle också därmed kunna skilja sig från 
hur det hade kunnat se ut i en verklig situation. Också det faktum att 
undersökningsdeltagarnas arbete filmades kan inverka på deras agerande då 
undersökningsdeltagare framför en kameralins inte nödvändigtvis konverserar på ett 
naturligt sätt (Howitt, 2010).

Då studien endast undersökt användande av ramverket för medierad handling i ett 
inledande skede av undersökningsdeltagarnas bekantskap med detta kan därmed inga 
slutsatser dras om utvecklingsaspekter av användningen.

5.2 Resultatdiskussion

Denna studie syftar till att kasta ljus över hur ramverket för medierad handling används, 

bör användas och om användningen kan leda till bra och användbar konceptdesign. För 

att göra det har (främst) yrkesverksamma interaktionsdesigners filmats och observerats då 

de, under en workshop, använt ramverket i arbete med den diffusa fasen av ett hypotetiskt 

uppdrag i interaktionsdesign. Observationsanteckningar, ramverket för medierad handling i 

form av ifyllda persona- och konceptformulär, samt videoinspelningarna har sedan 

analyserats utifrån en teoribas inkluderande begrepp såsom aktivitetsteori, affordanser 

och idémationer. Resultatet av analysen innebär en redogörelse för fyra kännetecknande 

aspekter av användning av ramverket. Utifrån dessa kan slutsatser i följande diskussion 

dras i fråga om hur ramverket bör användas och se ut. Resultaten ligger också delvis till 

grund för en diskussion om huruvida användning av ramverket kan leda till bra och 

användbar konceptdesign. 
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Det skulle visa sig att undersökningsdeltagare, innan de påbörjat arbetet med 
personaformuläret, möttes av flera affordanser, erbjudanden att handla i situationen 
(Gibson, 1966; Kirsh, 1995). I detta fall lockades vissa undersökningsdeltagare att 
representera endast en målgrupp av användare i personaformulären samtidigt som andra 
valde att representera flera målgrupper. Formulärens olika delar lockade dessutom olika 
användare i olika situationer att koordinera arbetet med varje enskilt formulär på olika sätt. 
Vissa undersökningsdeltagare påbörjade arbetet med personaformulären i dess 
användardel, och andra i formulärets verksamhetsdel. I och med att informationen om de 
målgrupper undersökningsdeltagarna hade i uppgift att designa för var begränsad visade 
det sig att vissa undersökningsdeltagare, de som valde att påbörja arbetet med 
personaformuläret i dess användardel, inte på ett utförligt sätt kunde bearbeta fälten 
knutna till just denna del av formuläret. De undersökningsdeltagare som, innan de 
bearbetat fälten i formulärets användardel, bearbetat dess verksamhetsdel verkade 
däremot utan problem kunna bearbeta fälten i användardelen. En förklaring till detta kan 
härledas ur aktivitetsteorin. En nivå av mänsklig aktivitet är handlande (Kaptelinen och 
Nardi, 2006) som, enligt Wertsch (1998), i princip alltid medieras av kulturella verktyg. 
Wertsch menar att medierad handling kan förstås utifrån Burkes pentad. Då 
undersökningsdeltagarna använde personaformulärets verksamhetsdel, som bygger på 
Burkes pentad, beskrev de därmed också medierad handling med utgångspunkt i 
pentaden. Aktiviteten betraktas inom aktivitetsteorin som relationen mellan samhälle, kultur 
och medvetande (Kaptelinin och Nardi 2006). Genom att tänka sig karaktärer 
representativa för de olika målgrupperna handla i verksamheten som beskrevs verkade 
vissa undersökningsdeltagare öppna en dörr till dessa karaktärers medvetanden och 
därigenom ökade de sin förståelse för karaktärernas personer. Detta arbetsätt verkar 
bygga på samma grund som arbete med essentiella modeller: Ur observationer av hur ett 
eller flera subjekt använder ett system (i det här exemplet betraktas verksamheten som 
system), kan en modell av subjketets/subjektens intentioner sedan modelleras. Essentiella 
modeller förekommer i det brukscentrerade perspektivet på interaktionsdesign 
(Constantine, 1995).

Enligt Keinonen och Takala (2006) bör ett designkoncept vara välgrundat. Med det och 
informationen ur föregående stycke i åtanke verkar det rimligt att det, i ett fall som detta, 
då tillgänglig information om målgrupperna att designa för är otillräcklig, är gynnsamt att 
öka sin förståelse för dessa genom att utgå från hypoteser om intentioner med deras 
användande av aktuellt system, eller i det här fallet, handlande i aktuell verksamhet. Med 
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andra ord verkar det effektivt att i denna situation anta ett brukscentrerat perspektiv på 
interaktionsdesign (Constantine, 1995) för att noggrant kunna hantera samtliga fält i 
personaformuläret och därigenom skapa förutsättningar för att den konceptdesign som 
senare skapas att vara välgrundad. Man kan också anta att en konceptdesign kan 
betraktas som ytterligare mer välgrundad om den bygger på information om samtliga 
målgrupper i ett projekt. Därmed bör de undersökningsdeltagare som såg möjligheten att 
använda flera personaformulär för att representera många målgrupper ha skapat en bättre 
grund för designkoncept att bygga på än de undersökningsdeltagare som bara 
representerade en målgrupp då de arbetade med personaformulären. 

Aaffordanser, de erbjudanden miljön erhåller, kan anpassas av en designer (Kirsh, 1995; 
Bærentsen och Trettvik, 2006). Anpassningen kan åstadkommas antingen genom att 
affordanser döljs/begränsas eller markeras för att därigenom locka till sig ett subjekts 
uppmärksamhet (Kirsh, 1995). Användare av ramverket för medierad handling skulle 
gynnas av att olika affordanser var explicita beroende på vilken information som fanns 
tillgänglig i en situation. När mer information finns att tillgå om en verksamhet än om 
subjekten i verksamheten bör en affordans som erbjuder formulärets användare att 
bearbeta formulärets verksamhetsdel först vara markerad. Affordanser som erbjuder 
motsatsen bör däremot begränsas. I en situation, såsom den undersökta, verkar det 
dessutom vara gynnsamt att representera flera målgrupper som personas och därför bör 
också affordanser som erbjuder detta markeras. Om ramverket på så sätt anpassas skulle 
det kunna leda till att designkoncept som skapats i situationer som den undersökta med 
stor sannolikhet skulle vara välgrundade; dels för att information om fler målgrupper 
representerats, men också för att ramverkets användare i detta fall skulle anta ett 
ändamålsenligt, brukscentrerat, förhållningssätt till interaktionsdesign och därigenom 
kunna utföra ett gediget arbete.

Flera undersökningsdeltagare använde fältet ”Skissa hur produkten eller tjänsten ter sig 
för brukarna” för att gemensamt uttrycka sina tankar om både den verksamhet konceptet 
skapades för, men också för att beskriva konceptet i sig. I och med att någon av 
undersökningsdeltagarna började skissa skapades en delad representation av dennes 
tankar, interna processer externaliserades (Kaptelinin och Nardi, 2006), blev en skiss i 
fältet och ord i den konversation som samtidigt uppstod. Genom att peka i skissfältet och 
förklara kunde sedan andra undersökningsdeltagare externalisera också sina idéer. På 
detta sätt växte en skiss fram och representerade flera undersökningsdeltagares idéer om 
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koncept och verksamhet. När flera användare på detta sätt täppte till hål i skissen, och 
kunde påminna varandra om hur verksamheten de designade för faktiskt såg ut, 
genererades en skiss byggd på mycket information. Också detta bör kunna ses som 
pusselbit i arbetet med att forma ett välgrundat koncept och därmed verkar framtida 
användare av ramverket med fördel kunna anamma denna strategi. 

I två grupper av undersökningsdeltagare genererades designkoncept med flera identiska 
nyckelattribut: ”lucka”, ”glasdörr”, ”mic” och ”högtalare”. Enligt Keinonen och Takala (2006) 
bör ett designkoncept vara förutseende och initiativtagande snarare än något som 
efterliknar befintliga lösningar. Varken ”lucka”, ”glasdörr”, ”mic” eller ”högtalare” nämndes i 
informationen om uppdraget som presenterades för undersökningsdeltagarna (Appendix 
A). Därmed bör dessa koncept kunna betraktas som just förutseende och initiativtagande 
snarare än något som efterliknar befintliga lösningar.

De identiska lösningarna (se stycket ovan) verkar bygga på idémationer - ”lösningar som 
de flesta andra människor också spontant kommer att tänka på” (Härén 2004, s. 156). För 
att ta fram innovativa koncept kan, enligt Keinonen och Takala (2006), flera konkreta idéer 
genereras. Framtida användare av ramverket skulle därmed gynnas av att ta fram flera 
konceptdesigns som då skulle vara att betrakta som innovationer snarare än idémationer.

5.3 Reflektioner och vidareforskning
Ett par punkter som beskriver vad ett koncept bör vara nämns inte i diskussionen ovan. 
Enligt Keinonen och Takala (2006) bör ett koncept, utöver vad som redan diskuterats, vara 
lätt att förstå och fokusera på vad som är fundamentalt och skiljer det från andra koncept 
och produkter. Ingen strukturerad analys av de designkoncept som genererats i studien 
har gjorts. Efter att ha spenderat otaliga timmar med datamaterialet är dock min 
uppfattning av de koncept som genererats att de alla täcker samtliga aspekter av Burkes 
pentad för mänskligt handlande. Enligt Kaptelinen och Nardi (2006) är fokus i 
interaktionsdesign riktat mot förståelse för och formande av mänsklig aktivitet. En nivå av 
mänsklig aktivitet är handlande (Kaptelinen och Nardi, 2006) som enligt Wertsch (1998) i 
princip alltid medieras av kulturella verktyg. Wertsch menar att medierad handling kan 
förstås utifrån Burkes pentad. I och med att min uppfattning, utan att ha studerat detta 
metodiskt, är att de designkoncept som genererats i studien bygger på Burkes pentad är 
också min uppfattning att de fokuserar på vad som är relevant, vilket designkoncept bör 
göra (Keinonen och Takala, 2006). 
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Två andra punkter rörande vad ett designkoncept bör vara har också i diskussionskapitlet 
hittills lämnats oberörda; ”lätt att förstå” och ”fokuserat på vad som skiljer det från andra 
koncept” (Keinonen och Takala, 2006). I och med att min insikt i hur processen som lett 
fram till färdiga koncept sett ut vid det här laget är enorm har jag själv svårt att avgöra hur 
lätta eller svåra koncepten är att förstå. Av samma anledning har jag dessutom svårt att på 
ett ofärgat sätt avgöra om koncepten fokuserar på vad som skiljer dem från varandra. Jag, 
som insatt, har inga problem att skilja på de olika koncepten, men hur en utomstående 
skulle klara att göra samma sak är en annan fråga. För att undersöka om koncept som 
genereras med stöd av ramverket för medierad handling är lätt att förstå, och fokuserade 
på vad som skiljer dem från andra koncept, krävs kanske härmed att studier av detta 
genomförs, möjligen av någon med begränsad insikt i skapandeprocessen bakom 
koncepten i den eventuella undersökningen.

Resultatet av studien visar på att det för undersökningsdeltagarna i detta fall, där endast 
begränsad information om de målgrupper undersökningsdeltagarna designade för fanns 
att tillgå, varit gynnsamt att anta ett brukscentrerat perspektiv på interaktionsdesign. Det 
användarcentrerade perspektivet, som bygger på användarens deltagande i exempelvis 
intervjuer och observationer, är dock mer utbrett än bruksperspektivet (Constantine et al., 
2003). I en studie som förlagts till den yrkesverksamma interaktionsdesignerns vardag är 
det troligt att undersökningsdeltagarna, genom olika typer av användarstudier, därmed 
skulle tillförskaffa sig information om de användare man designade för. I datamaterial som 
inte redovisats i resultatdelen av denna studie finns dessutom uttalanden av ett par 
undersökningsdeltagare som stärker antagandet ovan. Vidare forskning av hur ramverket 
används i en naturlig situation, där undersökningsdeltagarna inte begränsas av ramarna 
för workshoptillfällena i den här studien, skulle kunna leda till ytterligare ökad insikt i hur 
formulären kan och bör användas.

5.4 Slutsatser
Fyra kännetecknande aspekter av användande av ramverket för medierad handling har 
identifierats: affordansers inverkan på koordinering av arbete, fördelar med att i situationen 
ha ett bruksperspektiv på interaktionsdesign, fördelar med att använda skissfält som delad 
representation och koncept av idémationer. Dessa har diskuterats i relation till vad ett 
designkoncept bör vara och hur de kan användas. Därigenom har slutsatser dragits om 
hur ramverket används, hur det bör användas och hur det bör vara utformat. Slutsatser har 

35



dessutom dragits rörande hur det inte alltför etablerade, brukscentrerade, perspektivet på 
interaktionsdesign kan vara gynnsamt för en interaktionsdesigner att ha med sig i vissa 
situationer.

Användare av ramverket mötte i undersökningssituationen flera affordanser. Vissa 
undersökningsdeltagare erbjöds representera flera målgrupper genom att använda flera 
personaformulär, medan andra erbjöds att bara representera en målgrupp. Vissa 
undersökningsdeltagare erbjöds sedan att beskriva den aktivitet och verksamhet de i 
undersökningen designade för innan de beskrev subjekten i aktiviteten eller 
verksamheten. Andra undersökningsdeltagare erbjöds att beskriva subjekten först. De 
olika undersökningsdeltagarna handlade som de erbjudits och skördade därigenom 
framgångar i olika utsträckning. Undersökningsdeltagare som först beskrev verksamheten, 
och den eller de aktiviteter de skulle designa för, ökade därigenom sin förståelse för 
subjektens intentioner och personer, som om de hade skapat essentiella modeller av 
verksamheten (strategi inom det brukscentrerade perspektivet på interaktionsdesign 
(Constantine, 1995)). Undersökningsdeltagare som inte på så sätt förvärvat information 
om subjektens intentioner och personer kunde inte på ett önskvärt sätt beskriva subjekten 
i fråga. Ett bra designkoncept är välunderbyggt (Keinonen och Takala, 2006) och därmed 
är det gynnsamt både att representera flera målgrupper i personaformulären och 
dessutom ha god kännedom om de subjekt man designar för. I en situation såsom denna, 
då endast lite information om subjekten att designa för finns att tillgå, bör att först beskriva 
aktuell verksamhet för att därigenom generera förståelse för subjekten i den (och samtidigt 
anamma ett brukscentrerat perspektiv på interaktionsdesign) vara det som erbjuds av 
ramverket och den strategi framtida användare ramverket bör välja. Affordanserna 
ramverket erbjuder bör med andra ord anpassas och därigenom erbjuda användarna att 
handla så effektivt som möjligt. Också i andra situationer än den observerade, där tillgång 
till information om målgrupperna att designa för är begränsad, skulle det brukscentrerade 
perspektivet kunna vara att föredra framför det användarcentrerade. 

Flera kännetecknande aspekter av användande av ramverket hade inverkan på hur 
välunderbygga koncept som skapades, en av dessa var användning av skisser som 
representationer av undersökningarnas tankar och idéer. Ett antal undersökningsdeltagare 
använde ett fält att skissa i, på konceptformuläret, för att tillsammans uttrycka sina idéer. 
Detta ledde till att både skiss och konversation formades och representerade flera 
undersökningsdeltagares idéer om koncept och verksamhet. När flera användare av 
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ramverket på detta sätt täpper till hål i en konceptskiss och påminner varandra om hur 
verksamheten de designar för ser ut genererades en skiss byggd på mycket information. 
Konceptet genererade med denna strategi verkar därmed underbyggas väl och strategin 
anammas med fördel.

Enligt Keinonen och Takala (2006) bör ett designkoncept vara förutseende och 
initiativtagande snarare än något som efterliknar befintliga lösningar. Resultatet av denna 
studie visar hur designkoncept genererade med stöd av ramverket verkar passa in på 
ovanstående beskrivning för vad ett koncept bör vara. Koncept genererade av olika 
undersökningsdeltagare har dock flera gemensamma attribut. De verkar därmed bygga på 
idémationer - ”lösningar som de flesta andra människor också spontant kommer att tänka 
på” (Härén, 2004, s. 156). För att istället bygga koncept på innovation bör flera koncept 
genereras (Keinonen och Takala, 2006). Detta är något ramverket bör locka dess 
användare att göra, men också kunskap var interaktionsdesigner bör bära med sig.

I en situation där mer information finns att tillgå om en verksamhet än om subjekten i 
verksamheten kan ett brukscentrerat perspektiv på interaktionsdesign ses som en 
utgångspunkt för framgångsrikt arbete. Ramverket för medierad handling bör utformas för 
att erbjuda dess användare ha den utgångspunkten i en sådan situation. Ramverket skulle 
också, i en senare upplaga, kunna erbjuda dess användare att, med stöd av 
personaformulär, representera så många målgrupper för en design som möjligt. 
Därigenom skulle välunderbyggda designkoncept kunna skapas med stöd av ramverket. 
Ramverkets användare delar med fördel idéer och åsikter med varandra genom att 
tillsammans resonera kring skisser man formar, vilket också leder till att välunderbyggda 
koncept genereras. För att de förutseende och initiativtagande koncept som formas med 
stöd av ramverket inte ska ha attribut som vem som helst skulle komma att tänka på, är 
det också viktigt att flera koncept genereras. Ramverket bör erbjuda användare just detta 
och dess användare bör ha detsamma i åtanke: bra koncept skapas av innovationer, inte 
av idémationer.
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Appendix A

Appendix A innehåller manus för presentationen av de problem undersökningsdeltagarna 

arbetade för att lösa vid de båda workshoptillfällena. 

Manus för presentation av problem för undersökningsdeltagare att lösa

I höstas gjordes en kartläggning med fokus på människa, teknik och organisation av 
BRIVA, Branvårdsintensivavdelningen på sjukhuset. BRIVA är en av två motsvarande 
avdelningar i Sverige och därför vårdas ett hundratal patienter från hela landet på 
avdelningen varje år. Flera problem med arbetet på BRIVA upptäcktes under 
kartläggningen och ert uppdrag idag blir att lösa ett av problemen.

På avdelningen finns korridorer och operationssalar. För att ta sig från en korridor och in i 
en operationssal måste man passera en sluss. I slussen finns ett handfat och 
desinfektionsmedel. På väggen finns lappar med information om patienten och 
operationen som ska genomföras i operationssalen.  Här finns också ett skåp 
innehållande skyddskläder och operationsutrustning. 

Under operation ska en slussvakt utan undantag alltid finnas i slussen. Slussvakten är den  
sjuksköterska som ansvarar för patienten före och efter operation. Om material som 
behövs i operationssalen saknas hämtas det av slussvakten. Slussvakten ska också se till 
att dörrarna mellan operationssal, sluss och korridor är stängda för att minimera eventuell 
smittspridning

En slussvakt finns dock bara tillgänglig vid mellan 70-80 procent av alla fall. Ibland finns 
alltså ingen som ser till att dörrar hålls stängda. 

Om material saknas i operationssalen öppnar en läkare eller sköterska dörren till slussen 
för att be slussvakten om det saknade materialet. Att nu ta steget ut i slussen och hämta 
materialet själv verkar vara mycket enklare än att låta slussvakten hämta materialet. I och 
med detta riskerar bakterier att spridas

Det verkar dessutom som om slussvakterna varken känner sig delaktiga i arbetet eller att 
jobbet de utför är viktigt nog och därmed prioriteras ofta andra arbetsuppgifter. 
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Appendix B
I Appendix B presenteras ett manus för introduktionen av personaformuläret som hölls 
under workshoptillfällena. Manuset är en sammanställning av den information som 
förmedlades baserad på transkriptionsnormaliserade grovtranskriptioner av de 
presentationer som hölls. 

Manus för introduktion av personaformulär
Mina studenter undrade vad de skulle titta efter och ha med i en persona eller 
konceptundersökning. Det här är ett ramverk för vad man skulle kunna tänkas titta efter.

Vänsterdelen beskriver nyckeldimensioner som bör täckas i användarundersökningar och 
berör den figur man har man att göra med. I fältet mål och drivkrafter kan man beskriva en 
målbild, ”vad är en lyckad situation?” Här finns också utrymme för nyckelcitat typiskt för 
användaren.

I andra kolumnen till vänster beskriver man förebilder och föregångare, vad användare har  
för bakgrund av andra produkter och tjänster. Motiv och drivkrafter, vad får personer att 
överhuvudtaget verka i fältet, vad tycker de är viktigt? I färdigheter kan man resonera 
kring, vad kan personen i fråga göra i domänen? Kunskap är mer faktakunnande. Dessa 
kan vara lite svåra att skilja på. Två punkter handlar om vad folk tycker funkar bra. Det vill 
man inte förstöra med en ny design. Det som är dåligt vill man däremot åtgärda. ”Funkar 
bra” är antingen det som känns rätt, men det också vara vilka handlingar som stödjs och 
erbjuds. Funkar dåligt är det som känns fel. 

Undersökningsdeltagare - Tänker man sig att man utgår från ett system?.

Arvola - Det kan lika gärna vara en situation eller verksamhet man vill stödja. 

Högersidan har ett verksamhets- eller aktivitetsfokus. En vanlig dag hjälper användaren 
leva sig in i situationen och förstå användaren lite bättre. Här under finns utrymme för att 
beskriva verksamhet och aktivitet. Det består av fem delar, de man lär sig i skolan när man 
ska skriva en berättelse. Har man det som observationsprotokoll kan man tala om det i 
dåtid: Vem gjorde och tillsammans med vem? Vilka är motagenterna? Vad finns det för 
aktörer? Scenen är var och när det hände. Kontexten, sammanhang. Vad är det för 
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sammanhang något händer i? Syfte är i vilket syfte något görs. Akten är vad som görs; vad 
folk gör, handlingar och vad som är föremål för handlingar: Vad man försöker ändra på och 
manipulera. Medeldelen är hur och hurdant något gjordes, med vilka medel och med vilka 
verktyg? I vilka steg och på vilket sätt? Det är skillnad mellan hur och hurdant. ”Hur” är 
processen, ”hurdant” är på vilket sätt, tillexempel med eftertryck, snabbt, eller med kraft. 

Frågor som återstår är för att fylla i saker som dyker upp man behöver ha koll på. 
Utropstecken är idéer att ta fasta på. Nere till höger bara något för att hjälpa en hålla koll 
på formuläret.

Grunden för det hela är vem gör vad, när, hur och varför. 

På vänstersidan finns en bild av personen som är inblandad, vad den har för historia och 
vad har den för målbilder? 
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Appendix C
I Appendix C presenteras ett manus för introduktionen av konceptformuläret som hölls 
under workshoptillfällena. Manuset är en sammanställning av den information som 
förmedlades baserad på transkriptionsnormaliserade grovtranskriptioner av de 
presentationer som hölls.

Manus för introduktion av konceptformulär
Det första formuläret var en nubild, konceptformuläret är en framtidsbild: ”Vad ska vi göra 
för något?” Det är strukturerad enligt samma teoretiska ramverk som den andra. Agenten 
är vem, ”vem använder den?” Men också: ”vilka andra aktörer påverkas av den, både 
kortsiktigt och långsiktigt?” Akt är vilka handlingar man ska kunna utföra med den, ”vad är 
den till för?” Syfte är ”varför används den?” Scen är i vilken situation, när och var den 
används. Medel är på vilka sätt och i vilka steg. Hur ter den sig i bruk? Vilka kvalitéer har 
den, ter den sig kanske som effektiv eller eftertänksam? Hur är den tänkt att upplevas?
Aktscenförhållande är relationen mellan vad folk gör och situationen, med andra kontexten 
den finns i: Hur påverkar det folk gör sammanhanget? Hur påverkas folk eller samhället av 
det här? Vad leder det till ur ett mer systemperspektiv? Det var ”göra-delen”. I den vänstra 
delen finns helt enkelt utrymme att skissa ögonblicksbild eller konceptbild. Hur ska den te 
sig för brukarna?

Baksidan har bara storyboardrutor: Utrymme att skriva och rita och visa hur produkten 
eller tjänsten används. Börja utzoomat och sluta utzoomat på syftet. Däremellan kan man 
beskriva akter, handgrepp verktyg funktioner. På det sättet kan man växla mellan utzoomat 
och inzoomt läge. 

Jag ber alltid studenter ta fram konceptförslag som kan ställas mot varandra. Istället för att 
göra variationer på samma koncept. Detta ska ställa upp vad som är ett koncept, de skiljer 
sig markant på flera av delarna av det här formuläret.
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