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Sammanfattning 
Denna uppsats har ämnat kartlägga rollen som spelledare i Katastrofmedicinskt Centrums 

övningsverktyg Emergo Train System för att sedan göra det möjligt att ta fram ett prototypgränssnitt till 

det uppkommande DigEmergo. Spelledarens roll har kartlagts med utgångspunkt i distribuerad 

kognition och utvalda principer ur DiCoT. Vid utformning av gränssnittet har Normans handlingscykel 

varit underlag och gränssnittet har utvärderats med hjälp av heuristisk utvärdering. Uppsatsens 

datainsamling har skett genom intervjuer med spelledare och observationer av övningar på 

Katastrofmedicinskt Centrum. Ur den analyserade datan togs en kravspecifikation fram, denna 

baserades bland annat på förbättringspotential för användarens situationsmedvetenhet. En prototyp med 

mål att uppfylla den kravspecifikation samt understödja situationsmedvetenhet och rikta spelledarens 

uppmärksamhet dit den framgick var ämnad togs fram och utvärderades tillsammans med en spelledare. 

 

Nyckelord: Distribuerad kognition, situationsmedvetenhet, gränssnittdesign, simuleringsverktyg, 

DiCoT.  
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1. Inledning 
Denna uppsats har en inriktning mot gränssnittsdesign och görs i samarbete med Katastrofmedicinskt 

Centrum. Målet med uppsatsen är att utforma prototypgränssnitt för ett spelledar-/instruktörsverktyg till 

katastrofmedicinska övningar som utförs på Katastrofmedicinskt centrum. 

Katastrofmedicin är en medicinsk gren som rör sjukvårdsinsatser vid katastrofsituationer. Katastrof i 

detta sammanhang innebär en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga och belastningen av 

vården är för hög för att kvalitetskrav för medicinska behandlingar ska kunna upprätthållas 

(Socialstyrelsen, 2001). Katastrofmedicin är något som oftast involverar ett brett spektrum av instanser 

och myndigheter. För att dessa olika parter ska kunna fungera ihop under sådana omständigheter krävs 

det att de under stress kan kommunicera och fatta beslut som bidrar till ett informativt och kvalitativt 

samarbete och en så god utkomst som möjligt av händelseförloppet. Katastrofmedicinskt Centrum 

(KMC) i Linköping bedriver övnings- och utbildningsverksamhet där instanser och myndigheter som 

vid händelse av katastrof tillsammans bedriver katastrofmedicin. 

För att öva och utbilda i katastrofmedicin använder KMC ett övningsverktyg: Emergo Train System 

(ETS). Övningsverktyget är i nuläget analogt utformat med whiteboardtavlor och pennor, magnetfigurer 

och papper och tal för att förmedla information. Sedan 2013 har KMC tillsammans med bland annat 

doktorander och studenter vid Linköpings Universitet utvecklat ett digitalt övningsverktyg, DigEmergo, 

för att ersätta det äldre analoga verktyget. Det digitala övningsverktyget har för tillfället inget tillgängligt 

verktyg för spelledare under en övning.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga spelledarupplägget i det befintliga Emergo Train System för 

att sedan utforma ett prototypgränssnitt för hur deras nuvarande arbete skulle kunna anpassas till och 

visualiseras i det kommande DigEmergo.   

1.3 Frågeställningar 
Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställningar. 

o Hur ser spelledarens uppgifter ut i det nuvarande övningsupplägget? 

o På vilket sätt skulle dessa uppgifter kunna överföras och anpassas till ett digitalt 

prototypgränssnitt? 

o Hur väl uppfyller det digitala prototypgränssnittet rollen som spelledarverktyg? 

1.4 Avgränsningar 

I det nuvarande övningsupplägget innefattar spelledarens roll inte enbart vad som sker under övningarna. 

Spelledarens arbete består även av flera andra uppgifter vilka innefattas i förberedande arbete där 

övningen planeras vilket ligger till underlag för när övningen visualiseras och förbereds i den fysiska 

miljön. Efter övningen packas även övningen ner. Dessa förberedande och avslutande arbetsuppgifter 

kommer inte behandlas i uppsatsen, eftersom dessa moment inte förekommer på samma sätt i 

DigEmergo som i det analoga ETS. Fokus kommer istället ligga på vad som sker under själva övningen. 

Tid och resurser begränsar även uppsatsen. Det innebär att vad som kommer att utformas är en prototyp 

som kommer vara fristående från det digitala övningsverktyget, DigEmergo, som just nu utvecklas. 

Prototypen kommer att bestå av ett antal skärmbilder och är därför tänkt fungera som ett underlag för 

vad som senare kan utvecklas och integreras i det digitala övningsverktyget.  

2 Bakgrund och teori 
Detta kapitel består av fem delar; Katastrofmedicinskt centrum, Träning genom simulering, 

Distribuerad kognition, DiCoT-metoden, samt Design.  
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2.1 Katastrofmedicinskt Centrum 

Katastrofmedicinskt centrum är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region 

Östergötland och Linköpings Universitetssjukhus. KMC:s uppdrag innefattar utbildning, forskning samt 

utveckling rörande katastrofmedicin och traumatologi. Utbildningar som bedrivs på KMC innefattar 

både grundutbildning för läkar- och sjuksköterskestudenter och vidareutbildning för personal på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå inom olika grenar av vård och räddningstjänst (Johansson, 

2016).  

2.1.1 Emergo Train System   

Under utbildningarna används övningsverktyget Emergo Train System (ETS). ETS är ett simulerings- 

och övningsverktyg utvecklat av KMC för att bedriva övningar under utbildningar inom 

katastrofmedicin (Emergo Train, 2007). Övningsverktyget tillåter kartläggning och utvärdering av både 

hospital- och pre-hospitalvård vilket berör, bland annat, beslutsfattande, kommunikation och samarbete 

vid nödsituationer (Emergo Train, 2007). Vad övningarnas mål är beror på vilken typ av utbildning de 

är en del av och kan därför variera stort. Vid mindre övningar, exempelvis övning för personal på en 

akutmottagning kan fokus ligga på det interna samarbetet och de beslut som tas när en olycksrapport 

inkommer. Vid större övningar kan fokus istället ligga på kommunikation mellan de olika inblandade 

instanserna, exempelvis räddningstjänst och sjukhus, och hur de vid en olycka eller katastrof 

tillsammans arbetar för att effektivt och med patientsäkerhet som mål hantera den situation som uppstått.  

I och med att ETS-övningarnas storlek och omfattning varierar stort krävs det att övningsverktyget är 

anpassningsbart till de olika upplägg som övningar kan ha. För att bedriva övningarna använder KMC 

sig av ett större rum (uppskattningsvis 20x20 meter) med tillhörande whiteboardtavlor på hjul 

(uppskattningsvis 30 stycken med ytan 1x3 meter) tillsammans med en bank av magnetfigurer för att 

visualisera patienter, resurser och skadeplats eller sjukhus och post-it-lappar för att visualisera 

behandling och triagering (ett sätt att prioritera patienter för behandling eller transport vid olyckor) av 

patienter. Övningens storlek kan med dessa resurser anpassas väldigt bra till de utbildningar de är en del 

av. Nackdelen med ett analogt system likt detta är att det kan ta väldigt lång tid att förbereda och packa 

ner. Det finns heller ingen eller väldigt lite data som kan loggas i bakgrunden under en övning. Det gör 

att deltagarnas beslut, handlingar tillsammans med olika tider som är relevanta för övningen behöver 

övervakas och behandlas för att sedan kunna återkopplas vid övningens efterföljande utvärdering. Det 

finns därför en risk att viktiga beslut eller handlingar missas, framförallt vid större övningar med många 

deltagare. Personalen som förbereder, övervakar och loggar beslut under en övning kallas spelledare 

eller instruktörer (termen spelledare kommer härefter innefatta både spelledare och instruktörer). 

2.1.2 Spelledare och deras roll 

Spelledare har en funktion som är specifik för övningarna som bedrivs på KMC och finns således inte 

under verkliga olyckssituationer. Spelledare fyller en central roll under övningen där dessa både driver 

övningen framåt, svarar på övningstekniska frågor om ETS samt övervakar och samlar in data till den 

efterkommande utvärderingen. De utför även själva utvärderingen av övningen tillsammans med 

deltagarna. Det är oftast flera personer som agerar spelledare under en övning och rollen tas oftast av 

utbildningspersonal eller andra anställda på KMC men ibland även av inhyrd personal som har mer 

erfarenhet av den roll de ska spela under övningen.  

Styrning av övningen sker genom att fortlöpande uppdatera status för resurser, patienter, skadeplats eller 

sjukhusets lägesbild samt genom att agera funktioner på andra positioner i hierarkin; funktioner som 

inte medverkar i övningen, rörande beslut eller annan kommunikation – detta senare kallat motspel. Att 

svara på frågor om ETS innebär främst tekniska frågor om hur någonting ska utföras eller vad något i 

systemet betyder. Denna uppgift löses ofta genom informell kommunikation och är sekundär för 



 

3 
 

spelledare och är ingenting som vare sig utvärderas eller förbereds innan. Att övervaka och samla in 

data kan tillsammans med styrningen ses som spelledarens primära uppgift. Den ligger till grund för den 

senare utvärderingen och även för viss del av styrningen, då exempelvis resurser i form av 

sjukhuspersonal eller ambulanser styrs beroende på beslut från sjukhusledning eller den beredskap som 

tagits som resultat av en olycka. 

Beroende på övningarnas varierande storlek och syfte ser rollen som spelledare olika ut från övning till 

övning. Exempel och utdrag på spelledarens uppgifter under övningar tillsammans med artefakter och 

hjälpmedel för att understöda utförandet finns att läsa om i rapportens resultatdel.  

2.1.3 DigEmergo 

En digital version av ETS, DigEmergo, har utvecklats på Katastrofmedicinskt Centrum sedan 2013. 

DigEmergo är tänkt att ersätta analoga aspekter av ETS likt whiteboards och aktiv insamling och 

sammanställning av övningsdata. Detta genom att byta ut whiteboards mot större touch-skärmar med 

samma visualisering och snarlik interaktion. Dessa skärmar kommer under övningen vara uppkopplade 

mot en bakomliggande server vilket förenklar loggning av kvantitativ övningsdata och även 

förberedande av en övning då manuell förberedelse av övningen faller bort. Utöver att kartläggning och 

sammanställning av övningsdata kommer DigEmergo även att göra det möjligt att med hjälp av 

förprogrammerade övningsscenarion enklare förbereda och genomföra övningar i mindre skala. Ett 

digitalt och uppkopplat övningsverktyg kan även tillåta övningar där deltagarna är utspridda i landet, 

eller i världen. Sjukhuspersonal kan delta i övningen från deras arbetsplats, ambulanspersonal från deras 

och så vidare. Detta bidrar till att personalstyrkan på de olika arbetsplatserna inte tunnas ut under en 

övning och därför kan användas om en verklig olycka eller katastrof faktiskt skulle inträffa under en 

övning. 

För att detta uppdaterade övningsupplägg ska kunna implementeras krävs det även att spelledaren, som 

fortfarande behöver kartlägga och tolka den kommunikation och beslutsfattning som sker, integreras i 

det digitala övningsupplägget. I dagsläget är spelledarens uppgifter, i ETS, spridda över olika artefakter, 

platser och framförallt uppgiftstyper. Därför krävs det en kartläggning av dennes roll under en övning 

för att kunna implementera dennes funktion i det digitala systemet på ett sätt som är förankrat i den 

nuvarande rollen. 

2.2 Träning genom simulering 
En god simulering är vida erkänt som ett väl fungerande och effektiv metod att använda vid undervisning 

och träning. Detta på grund av en simulerings förmåga att utformas och kopplas till verkliga situationer 

och handlingar (Rystedt & Sjöblom, 2012).  Som implicerat av Rystedt och Sjöblom (2012) krävs av 

simuleringen att denne har en tydlig koppling till verkligheten som ämnas att simuleras och att denna 

koppling även framgår för utövaren. Simuleringar är frekvent använda vid utbildning av personer på 

professionell nivå inom ett arbetsfält. Simuleringar understödjer inlärning då vuxna bäst lär sig när de i 

relation till inlärningen kan applicera vad som lärs ut på en praktiskt i samband med utbildningen 

(Knowles, 1980).  

Inom sjukvård och katastrofmedicin används simuleringar i hög utsträckning (Epich et al., 2011; 

Legemaate, Burkle & Beirens, 2012; Bewley & O´Neil, 2013). Oftast på formen Simulation-based team 

training (SBTT) vilket innebär större simuleringar där flera aktörer är inblandade och tillåter att även 

kommunikation och samverkan spelar en roll i övningen (Epich et al., 2011). Inom katastrofmedicin 

bidrar det till att hantering av katastrofer och andra ovanliga situationer, som annars kan vara 

problematiska att få erfarenhet utav, kan övas på. Studier visar även att denna typ av övningar, SBTT-

övningar, bidrar till ökad patientsäkerhet och samarbetet inom sjukvården (Salas, Gregory & King, 

2011; Daniels & Auguste, 2013).  
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En simulerings koppling till verkligheten är dock inte allt som krävs för en god utlärningsprocess, 

utövaren måste även vara förstådd med uppgiften och vilka möjligheter denne har för att arbete mot det 

slutgiltiga målet. En simulering kan generellt delas upp i tre delar (Sellberg & Rystedt, 2015). 

Introduktionen, där utövaren bekantas med simuleringens funktionalitet och uppgiftens innebörd. Efter 

introduktionen genomförs simuleringen där deltagarna applicerar sin kunskap för att hantera ett scenario 

och avslutningsvis följer en utvärdering. Utvärderingen ses ofta som den viktigaste delen i en simulering 

sett ur ett lärandeperspektiv då den innebär en återkoppling mellan teori och praktik samtidigt som det 

bjuds in till diskussion mellan deltagaren och instruktören (Fanning & Gaba, 2007; Wicker, 2010).   

2.2.1 Utvärdering vid simulering 

Som nämnts ovan anses utvärdering vara den viktigaste delen i simuleringen. Det är under denna fas 

som simuleringsdeltagarna kan få sitt agerande under simuleringen satt i kontexten som innebär 

utkomsten av en övning (Sellberg & Rystedt, 2015). Att få återkoppling baserat på handlingar utifrån 

det resultat som simuleringen uppnått kräver dock att simuleringsledaren (i Emergo Train System kallad 

spelledaren) har möjligheten att övervaka och dokumentera de beslut och handlingar som utförts av 

deltagarna (Sellberg & Rystedt, 2015; Fanning & Gaba, 2007). Samtidigt bör de ha möjligheten att, 

genom exempelvis erfarenhet inom ämnet, uppskatta utkomst eller härleda den utförda handlingens 

påverkan på simuleringens utkomst.    

Denna studie berör främst de instruktörer som verkar under en SBTT-övning. Mer specifikt hur 

instruktörerna i ett specifikt övningsupplägg, Emergo Train System, kan spela sin roll under övningen 

samtidigt som de förser sig själva med tillräckligt mycket information om deltagarnas agerande för att 

kunna använda denna som underlag för en simulerings tredje del, utvärderingen.   

2.3 Distribuerad kognition 

På grund av spelledarnas komplexa roll där de tillsammans med information och hjälpmedel spritt i sin 

omgivning genomför en mängd olika uppgifter för att driva en övning har jag valt att studera dem ur ett 

perspektiv baserat på distribuerad kognition.  

Distribuerad kognition (DC) formulerades och presenterades av Hutchins (1995) och är en teori som 

ämnar att undersöka och kartlägga kognitiva processer. Distribuerad kognition skiljer sig dock från 

många andra synsätt när det gäller analysenhet (eng. unit of analysis): var den kognitiva processen 

befinner sig och vilka mekanismer som är inblandade i den kognitiva processen. Dessa skillnader kan 

beskrivas i termer av två principer som distribuerad kognition följer (Hollan, Hutchins & Kirsch, 2000). 

Den första principen berör analysenhet, det vill säga var DC lägger sitt fokus på. Analysenheten i DC är 

de processer som tillsammans, genom funktionella relationer, tillåter att den kognitiva processen 

genomförs (Hollan et al., 2000). Vad analysenheten innebär varierar beroende av kognitiv process. Vilka 

olika subsystem som gör den kognitiva processen möjlig varierar även från uppgift till uppgift och 

beroende på det specifika upplägget för systemet som utför uppgiften. Samma uppgift kan fördelas på 

flera olika sätt med varierande resultat. Analysenhetens utformning kan exemplifieras genom att ta en 

av Hutchins undersökt distribuerad kognitiv process i form av skeppsnavigering (Hutchins, 1995a) där 

ett flertal agenter tillsammans med artefakter och kunskap samarbetar under den kognitiva processen 

vilket innebär navigering av skeppet.  

Den andra principen rör de mekanismer som innefattas i den kognitiva processen, närmare bestämt de 

mekanismer som i den observerade kognitiva processen tillför något. Det vill säga vad som manipulerar 

eller understödjer manipulation eller helt enkelt visualiserar uppgiftsrelevant information. Denna aspekt 

skiljer DC från andra synsätt där störst fokus ligger på de olika interna manipulationer som för uppgiften 

framåt (Hollan et al., 2000). DC ser istället till manipulation som sker dels inom aktören men även i 

form av manipulering av artefakter och miljön vid exempelvis minnesbaserade uppgifter.  
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Kort sagt, många tidigare och alternativa synsätt ser på, och analyserar därför, kognition som något som 

sker i en individ, det vill säga internt. DC skiljer sig från andra teorier i detta avseende då teorin har 

utgångspunkten att kognition är något som sträcker sig bortom den/de individer som analyseras. Fokus 

läggs istället på samtliga deltagande enheter i det system som tillsammans gör den kognitiva processen 

möjlig vilket i sin tur innebär att kognitionen antas ligga fördelad över dessa (Hollan et al., 2000). 

2.4 Distributed Cognition for Teamwork – DiCoT 

Distributed Cognition for Teamwork, DiCoT, är en metod framtagen av Blandford och Furniss (2006) 

för att analysera kognitiva system med hjälp av centrala aspekter från distribuerad kognition. Den mest 

framträdande aspekten hos DiCoT finner man i målet att överbrygga det gap som tidigare funnits i DC 

mellan analys och design av ett distribuerat kognitivt system. Metoden lämpar sig därför väl för studiens 

syfte tillsammans med det perspektiv, distribuerad kognition, jag valt att använda då jag studerar 

spelledarnas arbete. 

Tidigare genomförd forskning och studier kring distribuerad kognition har försett DiCoT med ett antal 

principer vilket för DC såväl som DiCoT innebär specifika punkter att ta hänsyn till vid analys av 

distribuerad kognition i ett system. Dessa principer har i DiCoT delats upp i tre olika teman som 

representerar tre viktiga aspekter av ett DC-system. Dessa teman är fysisk layout, informationsflöde samt 

design och användning av artefakter (ytterligare två teman, utveckling över tid samt sociala strukturers 

roll koordinerande aktivitet, har tagits fram inom DiCoT men dessa har inte arbetats vidare på i samma 

grad som de tre först nämnda teman) (Blandford & Furniss, 2006). Utöver principer finns ytterligare två 

komponenter i de framtagna temana, schematisk representation samt representationstabell. Den 

föregående fungerar som en sketch över systemet och innefattar upplägg och flöde av information inom 

systemet i fråga och det senare presenterar en sammanfattning av systemet inkluderat tänkvärda och 

relevanta punkter, för- och nackdelar samt samband mellan dessa och de principer relevanta för temat. 

I denna studie har enbart principer från de tre först nämnda temana använts. Nedan följer en summering 

av de teman ur DiCoT som använts och de principer som ingår. Vilka principer som har valts ut och 

varför beskrivs i kapitel 3.3 – sammanställning av insamlad data. 

Fysisk layout 

Målet med detta tema är att kartlägga de fysiska aspekter som påverkar den analyserade aktören med 

fokus på vad som kan synas, höras och till viss del interageras med (mer specifikt hur artefakter används 

tas upp i ett senare tema). Detta är intressant då möjligheten för aktörer att ta in och/eller använda sin 

direkta fysiska närhet har stor påverkan på hur de presterar. Hos principerna inom detta tema ligger 

därför stor fokus på hur den fysiska arbetsplatsen är upplagd. 

Princip 1: Space and cognition. Denna princip är baserad på vad som tas upp av Hollan et al.(2000) 

gällande hur det direkta närområdet kan användas för att understödja kognition under arbete och 

problemlösning. 

Princip 2: Perceptual principle. Perceptual principle bygger på Norman (1993, s. 72) som argumenterar 

för hur rumslig representation understödjer kognition och hur detta utnyttjas i det DC system som 

observeras. 

Princip 3: Naturalness Principle. Denna princip bygger även den på vad som kan utläsas ur Norman 

(1993, s.72) gällande hur någonting representeras relaterat till vad som representeras. Närhet mellan 

dessa aspekter bidrar till att den mentala översättningen minimeras och vad som observeras blir lättare 

att ta in, förstå och agera på. 
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Princip 4: Subtle Bodily Supports. Denna princip kan exemplifieras med hur en aktör använder sin kropp 

för att stödja kognitiva processer genom att markera en rad i en bok med sitt finger för att komma ihåg 

var man var. 

Princip 5: Situational Awareness. Princip 5, situationsmedvetenhet karaktäriseras av i vilken grad 

systemet ger aktören överblick över systemets eller delar av systemets status gällande vad som händer 

eller vad som kommer att hända Norman (1993, s. 142-123). Detta kan vara både visuellt eller auditivt. 

Princip 6: Horizon of observation. Princip 6 är tätt relaterad till ovanstående princip och berör vidden 

av vad en aktör kan se och höra ifrån sin position i systemet (Hutchins, 1995, s.268). 

Princip 7: Arrangement of Equipment. Denna princip rör hur och var relevanta artefakter i form av 

information och utrustning är placerade i systemet. Detta kan bidra till eller försvåra de uppgifter som 

aktören förväntas utföra i systemet.  

Informationsflöde 

Detta tema är ämnat att kartlägga hur information förflyttar sig alternativt förändras under dess väg 

genom systemet. Fokus här ligger på kommunikation mellan systemets olika deltagare, när den sker och 

vilka roller den har. (Blandford & Furniss, 2006)  

Princip 8: Information Movement. Information kan förflytta sig på en mängd olika sätt inom ett system. 

Hur förflyttningen sker har olika konsekvenser. (Blandford & Furniss, 2006)  

Princip 9: Information Transformation. Under sin förflyttning, och även under statisk representation 

kan information representeras på olika sätt. Hur information representeras kan bidra till, eller försvåra, 

aktörens situationsuppfattning och efterföljande agerande utifrån informationen.   

Princip 10: Information Hubs. Informationshubbar är platser där stora mängder av information möts 

eller representeras. Blir belastningen för hög vid dessa hubbar kan man använda buffrar för att sålla eller 

ordna informationsrepresentationen.  

Princip 11: Buffering. Nytillkommen eller frekvent inkommande information kan försvåra uppgifter 

som utförs parallellt med informationsflödet eller göra att information missas av aktörer och faller bort 

ur det kognitiva systemet. Buffring gör att inkommande informationsvisualisering senareläggs eller 

göms undan till dess att aktören kan ta den till sig.  

Princip 12: Communication Bandwidth. Mängden information som kan förflyttas mellan två parter i 

systemet varierar mellan olika typer av informationsförmedling.  

Princip 13: Informal Communication. Informell informationsförmedling, oftast verbal eller i en bana 

utanför informationens huvudkanaler, kan förmedla viktig information vilket bör tas i beaktning. 

Princip 14: Behavioural Trigger Factors. Viss interaktion kan triggas enbart av en mindre cue, det vill 

säga att någonting kan utföras av aktörerna utan att de känner till den verkliga anledningen till att det 

utförs.  

Design och användning av artefakter 

I ett DC-system spelar utöver aktörerna även artefakter en nyckelroll i hur och hur väl systemet som 

helhet utför sin uppgift. Artefakters uppgifter sträcker sig över ett brett spektrum, från när det kommer 

till att understödja aktörers direkta agerande och minne till att förmedla information. 

Princip 15: Mediating artefacts. Förmedlande artefakter spelar stor roll vid stöd under olika aktiviteter 

som aktören tar sig an i ett system. Förmedlande artefakter innefattar alla typer av artefakter som ger 

aktören stöd vid koordinering och utförande av en uppgift. (Blandford & Furniss, 2006) 
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Princip 16: Creating Scaffolding. Att människor hela tiden använder ’externa stöd’ för att förenkla 

utförandet av kognitiva uppgifter är något som Hollan et al.(2000) argumenterar för. Detta kan 

exemplifieras med hjälp av bokmärken eller en nedskriven notering om hur långt man har kollat på ett 

filmklipp.   

Princip 17: Representation-Goal Parity. Artefakter kan även användas för att förmedla den närhet till 

ett önskat mål som aktören befinner sig i vilket i sin tur understödjer aktörens kognition (Hutchins, 

1995a). Detta kan exemplifieras med att vid låg arbetsbelastning ha en så städat skrivbord som möjligt, 

det slutgiltiga målet här är då att inte ha några kvarvarande uppgifter. 

Princip 18: Coodrination of Resources. Wright et al. (2000) beskriver i sin resursmodell att sex sorters 

resurser kan användas för att understödja en aktörs handlingar och/eller kognition. Resurserna angivna 

av författarna är planer (plans), mål (goals), möjligheter till handling (affordances), erfarenheter 

(history), handling-effekt (action-effect) samt nuvarande tillstånd (current state). 

2.5 Gränssnittsdesign 

Ett gränssnitt är vad som kopplar samman en användare med en produkt. Det är den del av en produkt 

som användaren kan interagera med och den del av produkten som återger för användaren den status 

som systemet har (Galitz, 2007). Ett bra gränssnitt ska ge användaren information om hur dennes väg 

till målet kan uppnås och hur långt på vägen användaren har tagit sig, detta utan att dra användarens 

uppmärksamhet åt fel håll (Norman, 2002).  

För att utforma ett bra gränssnitt finns en mängd principer och riktlinjer att följa. Nedan följer de 

riktlinjer som valts ut för denna studie. Då gränssnittet i studien främst är en prototyp representerad med 

hjälp av skärmbilder har riktlinjer och principer rörande animationer och notiser valts bort och fokus har 

istället legat på att förmedla möjliga interaktioner och informationsvisualisering. 

2.5.1 Designprinciper 

Donald Norman lade i sin bok Design of Everyday Things (1988, s.40) fram en modell på hur 

människans interaktion med datorn ser ut – handlingscykeln (eng. Human action cycle). Modellen består 

av sju steg indelade i tre delar, mål, utförande samt utvärdering. Modellen riktar sig främst till 

interaktionsdesign där hela interaktionen kan utföras men delar av modellen med mer statisk karaktär 

går att applicera även på tidiga prototypstadier av ett gränssnitt som det inte går att interagera med – 

vilket är vad denna studie kommer att resultera i. 

Först i handlingscykeln är målet, vad användaren vill utföra. För att bjuda in användaren till att utföra 

en första handling mot målet i fråga krävs det av designen att vad som kan utföras för att ta sig mot 

målet framgår – handlingsinviter (eng. affordance, översättning tagen från Arvola, 2015) (Norman, 

1988, s.10). Handlingsinvit är en designprincip som understödjer mänsklig interaktion och kan 

definieras som ”relationen mellan ett objekts egenskaper och användarens förmåga att identifiera hur 

objektet kan användas” (Norman, 1988, s.11). God förmåga till handlingsinvit är något man vid 

gränssnitts- och interaktionsdesign eftersträvar då det bryggar klyftan mellan önskad handling och dess 

genomförande, något som av Norman (1988) kallar för gulf of execution. Utöver att förse användaren 

med inviter till en handling bör plats för handlingen specificeras, det vill säga var handlingen kan utföras. 

Att förse användaren med denna typ av feedback är signifierarens (eng. signifiers) uppgift. 

Handlingsinviten och signifieraren spelar tillsammans en betydande roll för att understödja användaren 

rörande dennes första steg på vägen till målet. Norman (1988, s.14) beskriver skillnaden och 

samhörigheten mellan de två principerna som: ”handlingsinviten förser användaren med information 

om vad som kan utföras, signifieraren förser användaren med information om var den ska utföras”. 

När användaren utfört den första interaktionen som ska leda mot målet behöver det framgå hur nära 

målet användaren tagit sig – användaren behöver återkoppling (eng. feedback). Återkoppling innebär att 

”kommunicera resultatet av en handling” (Norman, 1988, s.23) och bidrar till information om systemets 
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nuvarande status vilket i sin tur kan vara både det slutgiltiga målet eller en ny sekvens av 

handlingsinviter och signifierare. I det senare fallet relaterat till mål som ligger längre bort än en 

interaktion är det fördelaktigt att förse användaren med ett så kallat visuellt driv (eng. visual momentum, 

översättning tagen från Arvola, 2015) vilket är en designprincip rörande att visualisera stadiet i den 

sekvens av handlingar som sträcker sig mot målet (Woods, 1984).  

Utöver principer rörande hur användaren bjuds in och får återkoppling på de interaktioner som kan 

utföras och har utförts berör denna studie även hur element i gränssnittet upplevs i form av betydelse 

och samhörighet. Naturlighetsprincipen (eng. naturalness principle) berör relationen mellan vad som 

representeras och hur det representeras (Norman, 1993). Ju närmre representationen är verkligheten, ju 

mindre mental transformation krävs från användaren för att identifiera vad elementet är tänkt att 

representera – ”kognition hjälps när egenskaper hos representationen överensstämmer med 

egenskaperna hos vad den ska representera” (Norman, 1993, s.72). Att en design använder sig av 

naturliga representationer och metaforer och därmed bygger vidare på vad användaren vet sedan innan 

underlättar dennes interaktion och framförallt tolkning av vad som representeras i gränssnittet (Arvola, 

2015). Hur människan uppfattar samhörighet mellan element i gränssnittet bör även tas i beaktning vid 

design av ett gränssnitt. Om två element är tänkta att användas tillsammans kan denna relation förstärkas 

genom gemensamt visuellt tema (Johnson, 2010) eller genom att placera de två elementen nära varandra 

i gränssnittet (Arvola, 2015).  

2.5.2 Utvärdering 

För att utvärdera ett gränssnitt eller andra typer av användarcentrerade designförslag finns det en 

mängd alternativ använda sig utav. Vissa metoder är mer ingående än andra. Enligt Nielsen och 

Molich (1990) finns det generellt fyra sätt att utvärdera en produkt på: formellt, automatiskt, empiriskt 

och heuristiskt. För denna studie har det senare tillvägagångsättet använts, heuristisk utvärdering 

(Nielsen & Molich, 1990). Metoden utgår från ett informellt tillvägagångssätt där utförarnas 

personliga uppfattning och åsikter av gränssnittet ämnar att framhävas (Nielsen & Molich, 1990). Som 

grund för utvärderingen ligger 9 heuristiker: återkoppling, tydlighet i språk, tydliga utgångar, 

enhetlighet i gränssnittet, förebygga fel, minimera minnesbörda, genvägar, naturlig dialog samt väl 

formulerade felmeddelanden (Nielsen & Molich, 1990). Fördelar med denna typ av utvärdering är att 

den är relativt billig att utföra, den kräver ingen utförlig planering samtidigt som att det ofta är lätt att 

motivera personer att genomföra utvärderingen. Det är även möjlig att genomföra när som helst under 

designfasen, det vill säga, det behövs inte ett färdigt gränssnitt utan utvärderingen kan ske i princip när 

som helst under designprocessen (Nielsen, 1994; Nielsen & Molich, 1990). Nackdelar med 

utvärderingsmetoden är att det oftast krävs fler än ett relativt stort urval av utvärderare (mellan 5 och 

10) för att kunna utvärdera gränssnittet och med viss säkerhet kunna påtala att man funnit >75% av de 

problem som gränssnittet har (Nielsen, 1994; Nielsen & Molich, 1990). Ett lågt antal utvärderare 

innebär därför att produkten och utveckling av denne bör itereras med utvärderingar i flera steg. 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts under arbetet. Kapitlet är uppdelat i fem delar: 

Förstudie, Datainsamling, Sammanställning av data, Design och prototyping samt Designutvärdering. 

3.1 Förstudie 

Övningar vid Katastrofmedicinskt Centrum kan vid första anblick upplevas som röriga och svåra att 

sätta sig in i på grund av den (framförallt vid större övningar) stora mängd deltagare, artefakter och 

kommunikationsvägar som används. För att sätta mig in i hur det fungerar besökte jag ett flertal övningar 

av varierande storlek och utformning under hösten 2015 och innan den planerade datainsamlingen under 

våren 2016. Under dessa övningar fanns det möjlighet att navigera runt mellan övningsdeltagarna och 

de olika arbetsstationer som användes för att skapa en bild av hur interaktion och informationsflöde 
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fortskred under övningens gång. Det fanns även möjlighet i viss mån att samtala med spelledarna i form 

av direkta frågor för att få bättre förståelse för deras agerande i en viss situation. 

Utöver de observationer som gjordes under övningarna fanns det även tillgång till diverse 

utbildningsmaterial samt tidigare forskning och studier relaterade till KMC och Emergo Train System.  

3.2  Datainsamling 

Under datainsamlingen har sammanlagt fyra övningar på Katastrofmedicinskt Centrum besökts. Målet 

med besöken har varit datainsamling som underlag för en senare analys. Besökens fokuserade på att 

kartlägga spelledarens uppgifter och tillvägagångssätt med hjälp av observationer och kortare frågor 

före, under och efter övningarna. Utöver observationer har även fem intervjuer med spelledare gjorts. 

Dessa var dock inte alltid direkt kopplade till de övningar som observerats utan intervjuerna följde ett 

manus med ett antal semi-strukturerade intervjufrågor. Om möjlighet fanns refererades under intervjun 

till övningar där intervjupersonen tidigare deltagit. 

3.2.1 Observation under övningar 

Observationsstudien har genomförts på fyra övningar med Emergo Train System på Katastrofmedicinskt 

Centrum i Linköping. Då tidigare underlag i form av inledande observationer och övningsmaterial 

tillsammans med ett upplägg där flera övningar observerats utspritt under våren har det lett till 

observationer med ett succesivt avsmalnande fokus. Detta innebär att övningar har observerats och 

dokumenterats kontinuerligt och det insamlade data mellan dessa observationer har analyserats och 

kodats. Detta leder till att det observerade skeendet och upptäckten av relevanta aspekter under de 

tidigare observationerna i viss mån påverkar de efterföljande observationerna gällande avgränsning och 

fokus.  

Fältstudier i form av passiv observation och till viss del deltagande observation använts under 

observationerna (Emerson, Fretz & Shaw, 2011, kap. 2). Under observationerna togs skriftliga – jotting 

- och så kallade mentala anteckningar (Emerson et al., 2011, kap2). De mentala och skriftliga 

anteckningarna sammanställdes i efterhand för att kunna kodas. Övningens layout dokumenterades 

genom foto eller skisser, detta för att underlätta senare analys av spelledarens arbetsplats och även bidra 

under designarbetet då syftet med studien är att anpassa och visualisera snarare än att skapa något från 

grunden. Därför är naturlighet (eng. naturalness principle) (Norman, 1993, s. 72), framförallt gentemot 

det tidigare arbetsupplägget något som ämnas ha i åtanke vid den slutgiltiga designen. 

3.2.1.1 Observation 1 & 2 

De två övningar som studerades under observation ett och två tog plats i ett större rum på KMC under 

två sammanhängande dagar. Övningarna var en del av en utbildning för vårdpersonal och testade 

deltagarnas beslutsfattningsförmåga i situationer där resurstillgången understiger vad som krävs från 

den arbetsbelastning som uppstår. Deltagarna i övningen var indelade i fyra grupper där varje grupp var 

stationerade vid var sitt sjukhus, samtliga oberoende av varandra. Under övningarna var tre spelledare 

närvarande, en av dessa var ansvarig för övning och de andra två agerade motspel, instruktörer samt 

övervakare för två sjukhus vardera. Övningens fysiska utformning bestod första dagen utav åtta 

whiteboardtavlor - två per sjukhus, och under andra dagen tolv whiteboardtavlor – tre per sjukhus samt 

ett spelledarbord som var placerat avsides. En översiktsskiss kan ses i figuren nedan (Figur 1.).  
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Figur 1. Figuren beskriver layouten under observation 1 och 2. Linjerna symboliserar tavlor där svart innebär huvudtavla, 

blå innebär anteckningstavla och grön innebär utskrivningstavla. 

Under observationerna följdes antingen en av de spelledare som agerade motspel och coacher eller 

spelets ansvarige spelledare beroende på vad som skedde – fokus låg i så lång utsträckning som möjligt 

där arbetsbelastningen var som störst. Anteckningar gjordes kontinuerligt under hela övningen och 

frågor till spelledarna ställdes i mån av möjlighet allt eftersom de uppstod. 

3.2.1.2 Observation 3 

Övningen som observerades under observation tre utspelade i KMC:s lokaler i Linköping. Övningen 

ämnade testa deltagarnas förmåga att agera sjukvårdsledning. Deltagarna satt i grupper i två mindre rum 

där varje grupp agerade sjukvårdsledning för ett sjukhus var. Ett flertal spelledare uppdelade i flera 

grupper med olika funktioner var utspridda i två andra sammankopplade rum. Ett rum innehöll de 

sjukhus som var inblandade i övningen och det andra rummet var delat i två delar; ett där deltagarna 

observerades via video och ljudupptagning och en del där motspel i form av personer på skadeplats, 

SOS-operatörer samt resursförmedling var placerad. Under observationen fokuserades mest på den 

senast nämnda platsen, i figuren (Figur 2.) är den inringat i blått och kallas ”Motspel, skadeplats & 

resurs- och tidsvisualisering”. Valet av fokus baserades på övningens utbredda fördelning av personal 

och resurser tillsammans med att området i fokus förutom att innehålla högst koncentration av personal 

och uppgifter även fungerade som övningens mittpunkt – både gällande utgående och inkommande 

information samt intern (mellan spelledarna) information. Likt vid tidigare observationstillfällen fördes 

kontinuerligt anteckningar och frågor ställdes om de uppstod och tillfälle gavs.    
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Figur 2 Figuren beskriver layouten för observation 3. Området inringat med blått var det område som i första hand 

observerades på grund av den samling spelledare som befann sig där under övningen. Rektanglarna symboliserar bord med 

datorer och magnetfigurer förberedda för inspel. Linjerna innebär transporttavlan. 

3.2.1.3 Observation 4 

Den fjärde övningen som observerades var en övning ämnad att i första hand träna samarbete mellan 

flera landsting vid en större olycka. Samarbete mellan myndigheter närvarande vid skadeplats skedde 

och övervakades även av spelledare. I KMC:s lokaler fanns skadeplats, SOS, några sjukhus, några 

landsting samt diverse motspel. Flertalet av landstingen var dock utspridda på sina ordinarie 

arbetsplatser runt omkring i landet och kommunikation med dessa sköttes via telefon. Observationen 

fokuserades först och främst på spelledarnas samlings-/ledningsplats samt skadeplatsen (Figur 3.) där 

flera myndigheter i form av polis, räddningstjänst och ambulanspersonal samarbetade för att hantera 

skadeplatsen samt transportera patienterna till de sjukhus som ordinerats av landstingen. Vid 

skadeplatsen fanns utöver deltagarna ett flertal spelledare med uppgiften att understödja och 

dokumentera deltagarnas arbete och även sköta transport och inspel samt se till att landstingens och 

SOS:s dirigering följdes.  
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Figur 3. Figuren beskriver layouten för observation 4. Det område inringat i blått var under övningen spelledarnas 

ledningsplats där datorer, whiteboards för anteckningar samt transporttavlan stod.  

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna var från början tänkta att vara kontextbaserade intervjuer, alltså intervjuer på individnivå i 

intervjupersonens naturliga arbetsmiljö under en längre tid (Holtzblatt, Burns Wendell & Wood, 2005 

kap 4). Men på grund av spelledarnas arbetsuppgifter, som kan innebära mycket rörelse och krav på 

uppmärksamhet riktad mot övningsdeltagarna eller andra artefakter, ändrades metodvalet. Istället 

genomfördes i huvudsak intervjuer separat från övningarna tillsammans med kortare intervjuer och 

ordväxlingar under övningens gång, de senare inspirerade av tillvägagångssättet vid kontextbaserade 

intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes med ett semistrukturerat upplägg där merparten av frågorna som ställdes var 

förberedda sedan innan (Fylan, 2005). Ytterligare frågor var i vissa fall baserade på användarnas 

agerande under de tidigare genomförda observationerna. Dessa frågor hade oftast som mål att få 

användaren att utförligare berätta om något som observerats eller tidigare diskuterats under de 

kontextbaserade intervjuerna. Intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter och spelades in och 

transkriberades ortografiskt för att underlätta efterkommande kodning och sammanställning. 

3.3 Sammanställning av data 
Under sammanställningen av arbetets insamlade data användes ett urval av DiCoT:s 18 principer 

(Blandford, Furniss, 2006) för att strukturera den data som samlats in. Anledningen till att principerna 

valdes att koda utefter var att de är väl underbyggda och redan vedertagna principer rörande distribuerad 

kognition. Principerna agerade i och med denna typ av kodning basen i ett affinitetsdiagram (Holtzblatt 

et al., 2005, kap 8) vilket tillåter utövaren att organisera insamlad data utefter dess, i detta fall, relationer 

till principerna och varandra.  

Av vad som framgått i den teoretiska bakgrunden rörande DiCoT finns det en stor mängd aspekter som 

kan tas i åtanke vid analys av de processer och tillvägagångssätt som används i ett kognitivt system. På 
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grund av projektets avgränsningar och planering har valet fallit på att analysera det nuvarande 

arbetssättet ur ett perspektiv som främst fokuserar på artefaktanvändning, arbetsplatsupplägg och 

informationsrepresentation med viss fokus på informationsflöde. Detta gör att vissa principer och 

aspekter av DiCoT faller bort. 

3.3.1 Fysisk layout 

Space and cognition samt arrangement of equipment vilket rör hur arbetsplatsen, i denna studies fall det 

direkta kringområdet, används för att stödja individens kognition (Hollan et al., 2000) vid till exempel 

planering i form av cues, tidsnoteringar och så vidare. Då spelledarens position under övningen oftast 

inte är statisk är dessa spridda runt om i lokalen under en övning. Perceptual principle vilket relaterar 

till hur det rumsliga upplägget ser ut, vilket enligt Norman (1993, s.72) spelar en stor roll gällande stöd 

av kognition. Denna princip spelar även stor roll i den slutgiltiga designen och hur information kommer 

att visualiseras i prototypen. I och med spelledarens dynamiska position spelar denna princip även en 

stor roll vid analysen och fokus kommer ligga på vilka aspekter av arbetsplatsen som kan representeras 

på ett vis som gör informationen mer lättillgänglig. Principen Horizon of observation spelar även in på 

analysen av arbetsplatsens utformning. Vad som kan ses från de olika positionerna och vad som bör 

kunna ses från arbetsplatsens olika positioner är därför viktiga frågor att ställa under analysen. 

Naturalness principle (Norman, 1993, s.72) är även den intressant här men framförallt under den senare 

designfasen. Analysens fokus ligger på hur informationen som representeras i det nuvarande upplägget 

uppfattas: berättar den vad som ämnas och hur lätt är den att tolka under stundtals stressiga arbetet som 

spelledare? 

3.3.2 Informationsflöde 

Principerna Information movement, Information transformation samt Information hubs relateras främst 

under analysen till den information, visuell såväl som kommunikativ, som flödar mellan spelets 

deltagare och artefakter. Information movement gäller hur statisk information, i form av anteckningar 

och magnetfigurer, uppstår och förflyttas på de whiteboardtavlor som används under övningarna. Även 

Information transformation kommer analyseras utifrån information som projiceras på 

whiteboardtavlorna, hur dess status och/eller tillgänglighet förflyttas och uppkomsten av dessa. 

Uppkomsten av informationen ser främst till den typ av information som efter en tid görs tillgänglig för 

speldeltagarna av spelledaren och vice versa. Information hubs och vad de innehåller analyseras 

tillsammans med hur tillgänglig den informationen som uppvisas där är i samband med principen 

Horizon of observation. Som uttrycks i texten ovan gäller även analysen utifrån informationsprincipen, 

likt fysisk layout-principerna, främst informationsvisualiseringen som observeras tillsammans med vad 

som framgår ur intervjudatan. 

3.3.3 Design och användning av artefakter  

Bland de artefaktrelaterade principerna läggs störst vikt på Mediating artefacts samt Creating 

scaffolding, detta med målet att söka de aspekter av arbetet som tvingar eller leder spelledaren till att 

använda sig av artefakter för att förmedla information samt för att underlätta sitt arbete i form av 

minnesregler eller liknande. Denna analys ser även till eventuella svårigheter när det kommer till 

artefaktanvändning samt om det finns uppgifter som kräver att spelledaren använder sig av artefakter 

eller verktyg som inte normalt sett finns inkorporerade i övningsupplägget som berör spelledaren.  

3.3.4 Djupdykning i affinitetsdiagrammet  

För att säkerställa att affinitetsdiagrammet och den tolkning av datan som utförts stämmer överens med 

vad som upplevs av användaren och för att upptäcka eventuella hål eller missförstånd vid 

sammanställning och analys av datan har vad som i Contextual Design-metodiken kallas för Walk the 

affinity (Holtzblatt et al., 2005, kap 10) använts. Detta innebär att den insamlade och tolkade datan 
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presenteras och diskuteras tillsammans med användare och/eller stakeholders, i detta fall personal som 

under övningar på KMC har rollen som spelledare.  

Den tolkade datan punktades upp och gicks igenom med personal från KMC under vad som kan liknas 

vid ett kortare seminarium. Fynd och frågor som framkommit under analysen förklarades först och 

deltagarna vid seminariet uppmanades att fylla i, rätta eller räta ut de frågetecken som togs upp. 

3.4 Design och prototyping 
Utifrån tolkning av data och komplettering från seminariet med stakeholders togs en slutgiltig 

kravspecifikation fram. Kravspecifikationens punkter delades upp i kategorier gällande vilka funktioner 

som skulle implementeras, relationen mellan dessa och huruvida dessa var nya eller redan existerande 

samt den grad av omarbetning som var tänkt att göras. I och med spelledarnas dynamiska roll och med 

anledning av att det är deltagarna och inte spelledarverktyget som skall vara i fokus under en övning 

designades verktyget för att användas på en surfplatta och Apple iPad 2 i landskapsläge användes som 

formatreferens. 

Inledningsvis gjordes en mängd skärmbildsskisser på papper. Detta gav möjligheten att jämföra olika 

realiseringar av de funktioner som tagits fram vid analysen. Plus-minus-listor användes för att tidigt 

under designprocessen upptäcka eventuella problem och gallra bland de olika realiseringarna.  

När en slutgiltig skiss tagits fram påbörjades arbetet med att skapa en digital version av gränssnittet. Det 

digitala gränssnittets design gjordes i Axure RP Pro 7.0 och använde sig av ikoner från Balsamiq 

Mockups 3 och befintliga figurer från ETS.  

Designen utgick från de principer som nämnts i teoridelen med ett stort fokus på naturlighetsprincipen 

– i detta fall att försöka hålla kvar så stor likhet som möjligt till visualisering och mer grundläggande 

interaktion som förekommer under det nuvarande spelledarupplägget. Detta med anledning av att ETS 

lägger mycket fokus på att försöka hålla en viss grad av verklighetsförankring, framförallt vid 

visualisering av resurser och skadeplats. Visualisering av skadeplats och resurser beslutades därför att 

hållas så verklighetstrogna som möjligt.  

Prototypens olika funktioner (transporttavla, skadeplats, manus, facit etc.) delades även upp för att på 

så sätt klart avskilja dessa och därmed inte skapa förvirring gällande vad som kunde interageras med 

var. Med hjälp av naturlighetsprincipen och genom att använda sig av färger och symboler med 

metaforisk innebörd samt genom att ha klar struktur i designen skapades en slutgiltig design. Designen 

hade som mål att bidra till goda förutsättningar för handlingsinviter och återkoppling och samtidigt 

tillåta spelledaren att utföra det arbete som krävs från en och samma punkt, vid speldeltagarna. 

3.5 Designutvärdering 
Efter den första designiterationen kontaktades spelledare på KMC och ett utvärderingsseminare 

schemalades. På grund av hög arbetsbörda för spelledare på KMC under våren gick det bara att ordna 

ett utvärderingsseminare med en av spelledarna.  

Seminariet hade ett upplägg där varje skärmbild visades upp och presenterades kort för att sedan 

diskuteras tillsammans med spelledaren. Diskussionen utgick från Nielsen och Molichs (1990) 

tumregler för heuristisk utvärdering med fokus på språk, dialog, minnesbelastning, återkoppling och 

enhetlighet. Detta seminarium spelades inte in utan anteckningar fördes där uppkomna problem och 

deras upplevda allvarlighet noterades. 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras arbetets resultat. Kapitlet beskriver först den sammanställda datan följt av 

det designförslag som arbetet har resulterat i. 



 

15 
 

4.1 Sammanställning av data 
Som tidigare nämnts valdes den insamlade datan att sammanställas med hjälp av ett affinitetsdiagram, 

grundat i de principer som tas upp i DiCoT-teorin. Detta på grund av principernas inramning av 

distribuerad kognition vilket ligger i fokus i studien. Resultatet av datainsamlingen presenteras nedan 

utifrån de principer som observerats i analysen genom en kort förklaring, följt av citat, som exemplifierar 

hur principerna uppenbarat sig i datan, samt figurer som beskriver resultatet.  

Spelledarna hade under övningarna ett eller flera bord, ibland kombinerat med en whiteboardtavla samt 

en dator. Denna plats fungerade enligt vad som observerats som en samlingsplats alternativt 

ledningsplats för de spelledare som deltog i övningen. Vid ledningsplatsen koordinerades och 

iordningställdes inspel beroende på spelets status – i sin tur beroende av handlingar eller beslut tagna av 

spelets deltagare, eller statusen för spelet i sin helhet - enligt ett förberett manus.  

PX = Princip X 

ÖX = Observerad övning X  

IUX = Intervjuutdrag X 

OUX = Observationsutdrag X 

4.1.1 Fysisk layout 

P1, Space and cognition. Fokuserar på hur spelledarna använder sig av sin omgivning för att underlätta, 

planera eller på annat sätt stödja kognitiva processer. Denna princip har främst fokuserats på gällande 

den statiska omgivningen vid deltagartavlor eller vid spelledarnas samlings-/ledningsplats. P2, 

Perceptual principle, betraktar i sammanställningen hur artefakter och information organiseras för att 

underlätta senare handlingar, exempelvis genom att lägga ut papper i den ordning de är tänkta att delas 

ut vid senare, så kallat, inspel. 

[OU1] Kontinuerligt under övningarna sorterade spelledarna magnetfigurer i form av patienter eller 

resurser (Figur 4.) i högar, detta för att underlätta det senare inspelet (inflyttning på speldeltagarnas 

tavla) utav dem [P1, P2][Ö1-4]. Vid två övningar [Ö1-2] sorterades även skadeplatsrapporter och 

fördelningsnycklar, av samma anledning [P1, P2]. Detta skedde vid samlings-/ledningsplatsen. Vid 

övning Ö3 samt Ö4 sorterades även patienter vid skadeplats av speldeltagarna och spelledarna. Detta 

för att förbereda inför förflyttning mellan tavlor (skadeplats-transporttavla-sjukhus)[P1,P2].  

[…]och sedan har ett bord där allt förbereds. […]Ofta när vi kör hospitala övningar har vi 

inte ens med en skadeplats så patienterna flyttas mellan bordet, där de förbereds, till 

tavlorna under övningen, då blir det att man får gå fram och tillbaka. 

IU1, Intervju 3, som svar på frågan gällande spelledarna rör sig under en övning. 

 

Figur 4. Magnetfigurer tillsammans med patientkort under sorteras i 

förberedande syfte inför inspel. Emergo Train System® 
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OU1 och IU1 ovan visar båda på hur Perceptual principle tillsammans med Space and cognition används 

för att stödja spelledarnas uppgift i form av inspel under en övning. Utdragen visar även att denna typ 

av arbete inte alltid sker nära speldeltagarna, vad som är önskad placering under övningarna, vilket 

bidrar till att information vid speldeltagarna kan förloras. 

[OU2] Vid samtliga övningar fördes även anteckningar, både privat (i anteckningsblock eller 

manus)[Ö1-4] och tillsammans med de andra spelledarna eller deltagarna (på gemensam whiteboard 

eller på en dator)[Ö3-4], dessa kom sedan att användas som påminnelser under övningen såväl som 

under den efterföljande utvärderingen [P1].  

Jag brukar även använda mig av whiteboards som finns runt övningsplatsen för att skriva 

anteckningar på, frågor jag tänkt ta upp till utvärderingen – mer lätthanterligt än papper 

och penna. 

IU2, Intervju 2, om hur hen använder sig av artefakter för att spara information under 

övningar 

(Jag tittar mycket på mitt övningsdokument – mitt manus.) Där bockar jag av för att ha koll 

på var man är i övningen för att hålla koll på vad som behöver göras/har gjorts. 

IU3, Intervju 3, som svar på frågan om vad spelledare kollar på under en övning 

Sen finns det mätvärden1 i ETS som vi använder för att utvärdera övningarna. 

1.(Mätvärden som loggas i en tabell kontinuerligt under övningen (Figur 5.)) 

IU4, Intervju 3, som svar på frågan om hur utvärderingsprocessen går till 

OU2 samt IU2-4 påvisar hur artefakter i spelledarens omgivning används för att stödja spelledarnas 

kognition i form av minneskapacitet och därmed underlätta arbetet under den senare utvärderingen. 

Informationen som noterats kan användas för att stödja både sitt eget och de andra spelledarnas arbete.  

P3, Naturalness Principle, som ser på hur exempelvis information visualiseras och visualiseringens 

närhet till verkligheten eller vad som ämnas förmedlas sågs genomgående i de artefakter och 

informationsvisualiseringar som användes under övningarna. Att information och artefakter under 

övningarna förmedlas så naturligt som möjligt är en vedertagen aspekt i övningsupplägget men främst 

ämnad för övningens deltagare och inte spelledarna. En spelledare finns inte under en verklig utryckning 

och det finns därför inget som specifikt rör spelledarna gällande naturlig visualisering. Denna princip 

valdes därför bort från analysen. P4, Subtle bodily supports, som innebär hur kroppen används vid stöd 

Figur 5. Det facit som används under övningarna. I den andra kolumnen från 

vänster loggas tid på en skala mellan 0-2, och i den tredje från höger loggas 

kvalité. Emergo Train System® 
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för kognition valdes även den bort på grund av sitt frånvarande från både observationerna och 

intervjuerna.  

P5, Situation Awareness, vilket innebär överblick över övningen, vad som hänt, vad som kommer att 

hända och vad som sker just nu valdes att lägga stort fokus på både under intervjuer och observationer. 

Detta med anledning av att spelledarnas uppgifter, speciellt vid motspel, större övningar och när en 

grupp av spelledare tillsammans driver övningen, är beroende av vetskapen om vad som försiggår. 

Analysen av den insamlade datan visar att förutom att leda spelet framåt är informationsinhämtning för 

att förse sig själv med en god Situation awareness också grundläggande för hur spelledaren arbetar under 

en övning.  

[OU3] Under övningarna som observerades har spelledaren som bekant uppgiften att leda spelet framåt. 

Till viss del kan detta göras genom att använda sig av ett manus som staplar upp viktiga tidpunkter 

tillsammans med vad som bör uträttas av spelledaren och tips på hur det kan uträttas (Figur 6.). Manuset 

kan dock inte ensamt användas för att bedriva övningen, utan mycket av det arbete som uträttas beror 

på hur övningens deltagare agerar. Exempelvis kan övningsdeltagarna på ett sjukhus ta ett beslut om att 

höja sjukhusets beredskap vilket resulterar i ökad resurstillgång, vilket i sin tur resulterar i att spelledaren 

måste förse sjukhuset med mer resurser en viss tid [Ö1-2]. Ett annat exempel kan vara att speldeltagarna 

på ett sjukhus ligger i framkant på övningen och måste förses med ytterligare uppgifter för att 

upprätthålla övningens fokus – katastrofmedicin [Ö1-2]. Ett ytterligare exempel kan vara att hålla koll 

på resurstillgång gällande ambulanser på olycksplats redo för avtransport av patienter samtidigt som de 

behöver hålla koll på hur speldeltagarna har rangordnat patienter för avfärd. Skickas fel patient iväg 

försvårarar det inte bara spelupplägget för deltagarna utan förstör även deras planering (vilket är vad 

som övervakas och utvärderas och bör därför inte påverkas negativt eller frångås av spelledarna)[Ö4]. 

[…] hålla koll på informationsflödet, det är ju ofta fler än bara en eller två personer som 

man… Deras agerande beror på så mycket annat, och så mycket annan information som 

kommer från andra håll. Så det är mycket att hålla koll på informationsflödet, vilken 

information som kom från vart. 

IU5, Intervju 1, om vad hen anser vara ansträngande under en övning 

[…] vi freestylar nog ganska mycket, att man responderar på vad deltagarna säger. 

IU6, Intervju 2, om hur hen agerar inspel utifrån den lägesbild hen själv har 

(Jag tittar mycket på mitt övningsdokument – mitt manus.) Där bockar jag av för att ha koll 

på var man är i övningen för att hålla koll på vad som behöver göras/har gjorts. 

IU7, Intervju 3, som svar på frågan om vad spelledare kollar på under en övning 

Figur 6. Ett exempel på de manus som används under övningarna. Här listas 

aktiviteten tillsammans med rekommenderat genomförande och tidpunkter 

tillsammans med kommentarer och tips. Emergo Train System® 
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OU3 och IU5-7 visar hur spelledarnas situationsmedvetenhet beror på ett flertal aspekter. Där inräknat 

det manus som de använder, hur och vart ifrån information strömmar genom övningen och även vad 

som händer vid tavlan och mellan speldeltagarna. Då det är många parametrar som behöver tas in 

ekvationen för att leda övningen framåt kan upprätthållandet av situationsmedvetenhet ses som en av de 

mest kognitivt resurskrävande uppgifterna som spelledaren har under spelets gång.  

[OU4] Övningens deltagare observeras även för att hjälpa deltagarna med övningstekniska aspekter, 

exempelvis behandlingstider, behandlingstyper eller resursåtgång vid specifika uppgifter [Ö1,2,4] och 

vid sambandsövningar kan det gälla informell kommunikation mellan grupper, det vill säga 

kommunikation eller informationsutbyte som inte skulle ske på en verklig skadeplats. Detta för att driva 

övningen framåt och göra den så givande som möjligt gällande vad den är ämnad för. 

Jag tittar mest på vilka prioriteringar som har gjorts, vilken behandling patienten har fått. 

Kanske lite hur man fördelat upp arbetet med de resurser man har på plats. Lite i vilken 

ordning man har avtransporterat patienterna. 

IU8, Intervju 1, om vad hen tittar på under en övning  

Ibland tittar jag på själva tavlan […] för att se om de ställt sina respektive figurer på 

samma ställe – om de nu är förmögna att samverka (deltagarna) måste de också ha 

parkerat bilarna på samma ställe, markerat sina egna gubbar på samma ställe. 

IU9, Intervju 2, om hur hen övervakar deltagarna gällande övningstekniska aspekter 

Vi kollar även åtgärdsmarkeringar och att deltagarna håller tiderna som är utsatta för 

vissa handlingar – där brukar många ”fuska”. 

IU10, Intervju 3, gällande hur deltagarna övervakas under en övning 

OU4 och IU8-10 visar hur övervakning och stöd av speltekniska aspekter även det påverkar hur 

spelledarnas arbete fortskrider. Detta gällande tidsaspekter och vad som anses verkligt som resultat av 

de beslut som deltagarna tagit under en övning gällande exempelvis uppställningsplats av resurser.    

P6, Horizon of Observation, innebär vad som från en viss position i arbetsplatsen kan ses och höras – 

varifrån information kan tas in. Under övningarna är detta något som förändras konstant för spelledaren. 

Speciellt utspridd är den när det finns en samlings-/ledningsplats avskärmad från var övningsdeltagarna 

befinner sig, eller när övningen bedrivs i ett av de större rummen på KMC[Ö1-2,Ö4]. Horizon of 

observation har därför observerats som mycket övningsberoende. 

[…] deltagarna håller övningsstrukturen så att deltagarna inte delar information utanför 

samverkansmötena/tavlan. Man rör sig även för att kolla så att man är synkad med de 

andra instruktörerna så att vi har koll på vad myndigheterna ligger (i sin planering.). 

IU11, Intervju 2, om varför hen förflyttar sig under en övning 

Har man som den senaste övningen (observationerna 1-2) så står man ofta där i mitten så 

att man kan få en överblick (över deltagarna). 

IU12, Intervju 3, om var hen som spelledare oftast befinner sig under övningarna 

Ja, man går ofta runt mellan alla tavlor hela tiden och sedan har ett bord där allt 

förbereds. 

IU13, Intervju 3, om hur hen rör sig under övningarna 

IU11-13 berör spelledarnas Horizon of Observation under övningens gång. Som tidigare nämnts 

skiljer sig övningsupplägget från övning till övning vilket gör att denna princip är till stor del beroende 

av den övning som genomförs. Av vad som framgår ur intervjuerna är Horizon of Observation något 

som används för att underbygga spelledarnas situationsmedvetenhet. Under övning där spelledarens 
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artefakter är utspridda över en större yta begränsas spelledarens är därför denna princip hela tiden 

föränderlig.  

P7, Arrangement of Equipment, berör hur, för spelledare relevanta, artefakter, information samt 

kollegor och de observerade speldeltagarna fysiskt är placerade i rummet. Som framgår ovan är 

spelledarens arbetsplats i form av information och verktyg utspridda över spelplatsen.  

[OU5] Viss information, i form av manus, facit (Figur 5.) och eventuellt skrivhäfte har spelledarna i 

handen under övningens gång [Ö1,2,4]. Andra verktyg och information i form av speldeltagarnas 

whiteboards, transporttavlan (Figur 7.) och för spelledarna specifika whiteboards står ofta avskilda 

från varandra och kräver att spelledaren rör sig mellan dessa för att ta in en helhetsbild av övningen 

[Ö1,2,3,4].  

Man springer ju inte runt jättemycket, men det kan vara om man hämtar någonting 

(inspels- eller informationsrelevant) 

IU14, Intervju 1, om hur saker hämtas från andra platser under en övning.  

Ja, man går ofta runt mellan alla tavlor hela tiden och sedan har ett bord där allt 

förbereds. 

IU15, Intervju 3, om hur hen rör sig under övningarna 

Som påvisas av OU5 och IU14-15 är spelledarens information spridd i rummet där övningen sker. Vissa 

artefakter (manus och facit) bärs runt av spelledaren under övning medan andra artefakter så som 

whiteboards eller patient- och resursfigurer hämtas från platser skilda från speldeltagarnas tavlor.  

Sammanfattning 

Spelledarnas artefakter och verktyg kan vara spridda över en större yta. För att interagera med dessa 

artefakter krävs därför att spelledaren förflyttar sig från den önskade positionen, en övervakande position 

i närheten av speldeltagarnas tavlor. Denna förflyttning påverkar deras Horizon of observation vilket i 

sin tur påverkar situationsmedvetenhet. Spelledarna övervakar utöver speldeltagarnas agerande och 

beslutsfattning i dagsläget även speltekniska aspekter gällande tidsloggning och interaktion med spelets 

resurser. Sådan spelteknisk övervakning hindrar till viss del spelledarna från att övervaka vad deras roll 

är ämnad för. Artefakterna och verktygens placering under en övning tillsammans med att speltekniska 

Figur 7 Illustration av transporttavlan.  Visar tidsuppskattningar tillsammans med 

resurser och patienter när dessa förflyttas mellan tavlor. Emergo Train System® 
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aspekter övervakas ses som problematiska då de förhindrar spelledarnas faktiska uppgifter, och i och 

med det övningens verklighetsförankring och därmed syfte. 

4.1.2 Informationsflöde 

P8, Information movement, berör hur information flödar genom ett distribuerat kognitivt system. I denna 

studie berör principen hur information som är vital för spelledaren flödar genom systemet. Spelledaren 

har som nämnts innan information och verktyg spridda över hela systemet [P7]. Det krävs därför en viss 

grad (beroende på övningens utformning) av fysisk navigering för att ta in information från dess olika 

förekommande platser[P6] och därmed skapa den för övningen vitala Situation awareness som 

eftersöks[P5]. 

[OU6] Nedan följer hur information förflyttas enligt vad som observerats vid övningarna och framgått 

av intervjuerna 

 Muntlig [Ö1-4], skriftlig[Ö4] samt med hjälp av artefakter [Ö1,2,4] informationsutväxling 

mellan spelledaren och deltagarna. 

 Övervakning av deltagare – auditiv input samt visuell input [Ö1,2,4]. 

 Muntlig och skriftlig informationsutväxling mellan spelledarna [Ö1,2,3,4] 

Jag lyssnar. Det är sällan man går in och bryter i en övning och ifrågasätter eller stöttar 

eller sådär. Jag brukar låta deltagarna få spela ut scenariot själva. Är det något man 

märker till exempel med förutsättningarna som är fel, de har inte begripit det, då får man 

bryta in och säga att det här är förutsättningarna. 

UI17, Intervju 1, gällande hur hen tar in information under en övning 

Finns en del olika system/metoder som kan användas för fördelningsnyckel men det brukar 

vara smidigast att använda papper för att det är intuitivt för deltagarna samt finns skrivet 

vilket kan underlätta. 

UI18, Intervju 3, om hur hen förmedlar information (fördelningsnycklar) till 

speldeltagarna 

Ska man ha en bra övning ska man även rapportera in patienten (spela ambulanspersonal) 

för att få det mer verkligt. Då blir det även att man får ”introducera dem”. 

UI19, Intervju 3, om hur hen förmedlar information (inkommande patienter) till 

speldeltagarna 

Sen tittar vi på beslut och ledningsförmåga och hur team-arbetet och kommunikationen 

fungerar. 

UI20, Intervju 3, om vilken information som eftersöks när de övervakar speldeltagarna 

Man stämmer även av med de andra instruktörerna angående olika saker. 

UI21, Intervju 3, om hur man via kommunikation upprätthåller en överblicksbild över 

övningen   

OU6 och UI17-21 ovan exemplifierar hur olika typer av information relevant för spelledarna flödar 

genom systemet. Informationen representeras på flera sätt, däribland skriftlig, auditiv, visuell och genom 

muntlig utväxling.  

P9, Information transformation, innebär och kartlägger hur information förändras under dess flöde i 

systemet.  

[OU7] Som tidigare nämnts övervakar spelledaren en grupp speldeltagarna under spelets gång, detta för 

att kartlägga och bedöma deras handlingar och utförande under övningen. Information går då från 

visuell, auditiv eller muntligt utbyte till intern eller nedskriven information [Ö1,2,3,4]. Den nedskrivna 

informationen, beroende på dess innebörd, skrivs ner i ett anteckningsblock eller i form av en 

avcheckning i facit för att användas senare under utvärderingen av övningen men även, om den är 
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skriven på en whiteboard delad mellan spelledarna även för att förmedla en lägesbild. Information kan 

även skrivas ner på deltagarnas tavla för att förmedla tiden det tar att behandla [Ö1,2,4] en patient eller 

för att gruppera patienter [Ö4]. Mycket information tar även plats internt hos spelledarna.  

 […] man skriver upp för sig själv och så. Till utvärderingen eller så. Sen skriver man upp 

det på tavla om det är något att ta med till utvärderingen. Om det är något viktigt tycker 

jag det är bra att skriva upp det då, för då har man det där så kan man peka på det direkt 

efteråt också. På en tavla vid sidan av då. 

UI21, Intervju 1, som svar på frågan om hur hen använder penna och anteckningsblock 

under övningen 

Jag brukar även använda mig av whiteboards som finns runt övningsplatsen för att skriva 

anteckningar på, frågor jag tänkt ta upp till utvärderingen – mer lätthanterligt än papper 

och penna. 

UI22, Intervju 2, om hur hen använder sig av artefakter för att spara information under 

övningar 

 (Jag tittar mycket på mitt övningsdokument – mitt manus.) Där bockar jag av för att ha 

koll på var man är i övningen för att hålla koll på vad som behöver göras/har gjorts. 

UI23, Intervju 3, som svar på frågan om vad spelledare kollar på under en övning 

Exemplen i OU7 och UI21-23 visar hur information förändras över tid i övningens informationsflöde. 

Visuellt representerad information internaliseras, internaliserad information skrivs ner, status på 

övningen uppdateras genom att steg bockas av i manus och facit och muntlig information rör sig mellan 

deltagarna och spelledarna. 

 [OU8] Information hubs under de övningar som observerades var antingen deltagarnas tavlor, där en 

stor mängd information förmedlades verbalt eller visuellt, eller spelledarnas samlings-/ledningsplats 

[Ö1-4].  

Sammanfattning 

Den information som spelledarna söker under övningarna är i det nuvarande upplägget spridd till flera 

olika platser, flera olika Information Hubs. Dessa platser är ofta skilda från varandra vilket innebär att 

informationsinhämtning från en plats förhindrar simultan informationsinhämtning. Detta bidrar negativt 

till spelledarnas situationsmedvetenhet. Förutom att vara spridd har den information som spelledaren 

eftersöker även multipla modaliteter vilket resulterar i att informationen, för att sammanställas, behöver 

delas och transformeras mellan spelledarna och miljön.  

4.1.3 Design och användning av artefakter 

P15, Mediating artefacts. Artefakter som faller under denna princip understödjer spelledaren i deras 

uppgifter gällande att förmedla övningen i sin helhets eller olika övningsaspekters status. P16, Creating 

Scaffolding, innebär hur artefakter genom noteringar eller annan typ av förberedelser understödjer 

kognition eller förbereder spelledaren för vad som ska utföras. Under analysen har P15 och P16 varit 

svåra att särskilja då de, som spelledaren upplevs använda dessa, till stor del bygger på varandra. 

[OU9] Övningen koordineras genom vad som tidigare nämnts som ett manus. Manuset förmedlar vad 

som ska eller bör hända vid ett visst klockslag. Vad som ska hända rör ofta inspel i form av ytterligare 

information eller resurser som ska förmedlas till deltagarna. I och med att manuset är i pappersform 

krävs det att en klocka används i samband med det. Även ett facit, även det i pappersform, där 

deltagarnas prestation i form av beslut och agerande används under övningen tillsammans med klockan. 

Manus och facit uppdateras kontinuerligt under övningen gällande vad som har genomförts. 

Uppdateringen sker i form av att spelledarna bockar av eller noterar punkter. [Ö1-4]  

[…] man skriver upp för sig själv och så. Till utvärderingen eller så. Sen skriver man upp 

det på tavla om det är något att ta med till utvärderingen. Om det är något viktigt tycker 
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jag det är bra att skriva upp det då, för då har man det där så kan man peka på det direkt 

efteråt också. På en tavla vid sidan av då. 

IU24, Intervju 1, som svar på frågan om hur hen använder penna och anteckningsblock 

under övningen 

 (Jag tittar mycket på mitt övningsdokument – mitt manus.) Där bockar jag av för att ha 

koll på var man är i övningen för att hålla koll på vad som behöver göras/har gjorts. 

IU25, Intervju 3, som svar på frågan om vad spelledare kollar på under en övning 

Sen finns det mätvärden1 i ETS som vi använder för att utvärdera övningarna. 

1.(Mätvärden som loggas i en tabell kontinuerligt under övningen [bild x]) 

IU26, Intervju 3, som svar på frågan om hur utvärderingsprocessen går till 

OU9 tillsammans med IU24-26 visar exempel på hur manus och facit används av spelledarna under en 

övning. Båda dessa artefakter spelar stor roll både för spelledarnas egen situationsmedvetenhet och för 

hur övningen fortskrider. Facit och hur det har kommenterats och fyllts i spelar även en stor roll vid den 

efterföljande utvärderingen. Dessa två artefakter har därför tolkats som ytterst viktiga för spelledarnas 

arbete i och med den centrala rollen för övningen de spelar. Utöver anteckningar i facit och manus visar 

utdragen även att spelledarna till sin hjälp för att notera övningens status och händelser som inträffat 

även använder sig av whiteboardtavlorna som finns runt om i lokalen där övningen tar plats.  

[OU10] Under kategorin som utgörs av P15 och P16 faller även transporttavlan (Figur 7.) som används 

för att kontrollera inspel både mot sjukhus och skadeplats, detta görs genom att strukturera upp resurser 

(magnetfigurer) tillsammans med tider de beräknas ankomma på sjukhuset eller skadeplatsen. [Ö3,4] 

[OU11] Spelledarna hanterar även magnetfigurer i form av patienter och resurser under övningarna. 

Hanteringen sker oftast i form av in- och utspel där spelledaren antingen ger speldeltagarna tillgång till 

fler resurser eller flyttar iväg exempelvis en ambulans med patient från skadeplats till transporttavlan 

för att simulera avtransport till sjukhus. Magnetfigurerna är främst ämnade för spelets deltagare men 

utifrån deras hantering och placering på skadeplats och sjukhus förser de även spelledaren med 

information rörande hur situationen hanteras gällande behandling och triagering (prioritering).[Ö1,2,4] 

Ibland tittar jag på själva tavlan […] för att se om de ställt sina respektive figurer på 

samma ställe – om de nu är förmögna att samverka måste de också ha parkerat bilarna på 

samma ställe, markerat sina egna gubbar på samma ställe. 

IU27, Intervju 2, om hur placering av magnetfigurerna observeras 

Ofta när vi kör hospitala1 övningar har vi inte ens med en skadeplats så patienterna flyttas 

mellan bordet (där de förbereds) till tavlorna under övningen, då blir det att man får gå 

fram och tillbaka. 

1. Hospitalövningar är övningar där enbart sjukhuspersonal är delaktiga och sjukhuset 

är i fokus. 

IU28, Intervju 3, om hur magnetfigurer hanteras under hospitalövningar1 

 

OU10-11 samt IU27-28 visar hur magnetfigurer i form av resurser och patienter hanteras och 

understödjer spelledarna under en övning. Till stor del används de i ett informationsvisualiserande syfte 

där de tillåter spelledarna att utläsa speldeltagarnas val och handlingar. Men de används även av 

spelledarna under inspel och förflyttning mellan olika tavlor där de spelar en roll som Mediating 

artefacts.  

Sammanfattning 

Under en övning har spelledarna tillgång till en mängd artefakter. Dessa artefakter bidrar både till 

informationsinhämtning och till att förmedla övningens status. Interaktion med dessa artefakter, främst 

med manus och facit, tillåter spelledaren att utläsa spelets status och agera på det. Det tillåter dem även 

att, genom att notera eller modifiera den informationen spara information både för senare inspel och för 
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den efterkommande utvärderingen. Artefakterna spelar även en roll vid renodlad observation av 

speldeltagarnas tavlor där de visuellt förmedlar speldeltagarnas handlingar och beslut som tagits under 

spelets gång. 

4.1.4 Analys av insamlad data samt kravspecifikation 

Analysen av den insamlade datan beskriver hur datan har tolkats främst beroende utav hur dagens 

spelledarupplägg påverkar spelledarens uppgifter. Främst ur ett perspektiv gällande att överblicka den 

situationen som spelet innebär och agera motspel. Men även rörande vilka artefakter som framgår som 

viktiga för spelledarna under övningarna. 

Fysisk layout och informationsinhämtning 

Under de observerade övningarna sågs spelledarna ofta i rörelse mellan tavlorna, borden, (skadeplatsen, 

transporttavlan, samlings-/ledningsplatsen för spelledarna) och varandra. Dessa förflyttningar nämndes 

även under intervjuerna då spelledarna sade sig hämta och lämna resurser, stämma av med varandra och 

notera händelser eller beslut som tagits under spelets gång på avsides whiteboardtavlor eller datorer.  

Spelledaren har under övningarna en stor yta att skanna efter information. Informationen som eftersöks 

berör flera aspekter, bland annat:  

 Speldeltagarna och hur deras uppgifter hanteras i form av beslutsfattning och handlingar 

 Cues för att tilldela eller ta bort resurser vilka spelledarna finner i deltagarnas handlingar och 

beslut 

 Cues för inspel i övningens manus 

 Cues för inspel på transporttavlan 

 Cues från att andra deltagare eller spelledare har fattat för beslut. 

Att spelledarna vill hålla övningsdeltagarna under konstant uppsikt är något som framgår ur intervjuerna. 

Den stora mängd rörelse från övningsdeltagarna visar på att den önskan motverkas. Samtidigt som 

möjligheten att röra på sig under övningarna bidrar till förmågan att upprätthålla en god översikt 

försvårar det arbetet i form av att arbete nära och mot övningsdeltagarna. En möjlighet att få en överblick 

över övningen, att bidra till en god situationsmedvetenhet hos spelledarna, bör därför möjliggöras ifrån 

den plats spelledarna önskar befinna sig på.  

Artefakter 

Under observationerna och vad som kan utläsas ur intervjuerna använder spelledarna sig av en rad 

artefakter under övningen.  

Manuset var något som observerades och nämndes i intervjuerna. Manuset användes först och främst 

för att underlätta eller påminna om inspel och andra handlingar som spelledaren förutsattes utföra under 

spelets gång, det observerades även att spelledarna förde noteringar. Även det facit som spelledarna har 

tillgång till under övningen, utöver sin primära uppgift – att bidra till utvärderingen, spelar i att påminna 

spelledarna om vad som förväntas av speldeltagarna och vilka, för tillfället, viktiga beslut eller 

handlingar som bör observeras hos deltagarna. 

Anteckningarna fördes dels på whiteboards, men även i anteckningsblock eller i, som nämnts ovan, det 

manus och facit de hade med sig. Dessa anteckningar var både för eget bruk samt för samtliga spelledare 

att ta del av. Noteringarna i facit under spelet försåg vid utvärderingen spelledarna med tidpunkter och 

vilka beslut som fattats av speldeltagarna. 

Transporttavlan som används främst för att understödja spelledarna, likt manuset, vid inspel av redan 

befintliga resurser. Dess avlägsna placering och i dagsläget relativt krångliga interaktion (resurser tas 

från skadeplatsen, en dator används för att räkna ut transporttider, resurserna fästs på transporttavlan 

och tiderna för ankomst skrivs upp på transporttavlan) påverkar dock möjligheten att övervaka 



 

24 
 

speldeltagarna negativt då det tar. Tavlans funktion spelar dock en kritisk roll i verklighetsförankringen 

under övningar i och med att resurser tar tid att tillkalla. 

Kravspecifikation 

Utifrån sammanställningen och den analys som gjorts av datan som samlats in har följande 

kravspecifikation tagits fram. 

Gränssnittet bör: 

 Utformas så att så stor del som möjligt av den mänskliga interaktionen som nu återfinns under 

övningarna bevaras. Med den mänskliga interaktionen åsyftas det verbala och auditiva 

informationsutbyte som sker mellan spelledare och mellan speldeltagare och spelledare under 

övningens gång. Denna kommunikation, även då den i vissa fall har en informell karaktär bör 

ändå bevaras på grund av övningstekniska aspekter såväl som den bredd och fyllighet som kan 

erhållas. 

 Utformas så att manus, facit och möjligheten att anteckna fortfarande finns kvar. Manus och 

facit bör ha förmågan att understödja spelledaren i form av notiser eller på annat vis påvisa att 

ett inspel förväntas eller att (gällande facit) ett beslut eller agerande av speldeltagarna bör ha 

inträffat. Spelledaren bör även ha möjligheten att bocka av eller göra notiser i både manus och 

facit. Anteckningar, både privata och delade med resterande spelledare bör kunna göras. 

 Utformas på ett sätt som tillåter spelledaren att få en god översikt över de tavlorna som 

speldeltagarna interagerar med för att utefter denna kunna övervaka och bedöma spelets resultat.  

 Utformas på ett sätt som underlättar arbetet med transporttavlan och resurshantering. Det ska 

vara möjligt att utifrån spelets status förse deltagarna med ytterligare resurser och hantera 

transportering av patienter utefter deltagarnas triagering. 

 Utformas på ett sätt som tillåter spelledarna att utifrån deras preferenser, nuvarande 

arbetsuppgifter och andra spelrelaterade aspekter alltid ha tillgång till den uppsättning verktyg 

och artefakter som tillåter dem att skapa en god situationsmedvetenhet och därmed föra spelet 

framåt utefter dess status.  

 

4.2 Designförslag 
Prototypen som skapades byggde i huvudsak på spelledarens roll vid spelledning av ambulanspersonal. 

Detta med anledning av att transporttavlan användes mest frekvent under denna typ av spelledning 

vilket gav möjligheten att interagera den i prototypen. 

4.2.1 Navigering 

Som nämnts ovan i metodkapitlet delades verktygets olika funktioner upp på olika skärmbilder. I toppen 

av samtliga skärmbilder placerades designens navigering tillsammans med en klocka som visar hur långt 

gången övningen är. Navigeringen tillåter användaren att välja mellan olika myndigheter delaktiga i 

övningen (Polis, Ambulans, Räddningstjänst, Sjukhus) samt de olika verktygen relevanta för de olika 

myndigheterna (Skadeplats, Manus, Utvärdering (facit), anteckningar) (Figur 8. (navigering)). 

 

Figur 8. Figuren illustrerar designens navigering. På bilden är Anteckningar valt för Ambulans. 
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4.2.2 Skadeplats 

Designförslaget för skadeplatsen utgick från att snabbt ge spelledaren en överblick över det rådande 

läget vilket enligt analysen innebär tillgängliga resurser, placering av resurser, triagering och prioritering 

av patienter för avfärd. Designen resulterade därför i en spegelbild av vad speldeltagarna ser och utöver 

det några överliggande visualiseringar för att snabbt kunna ge spelledaren en god situationsmedvetenhet 

över specifikt tillgängliga resurser (Figur 10, röd inringning), prioriteringar för avtransport (Figur 10, 

blå inringning) samt en kartbild (Figur 10, grön inringning). Det senare med anledning av hur måtten 

skiljer sig mellan den större skärm som är tänkt att användas för DigEmergo och spelledarverktyget som 

i designförslagets fall är en iPad 2. Extern (från skadeplatsen) patientprioritering är en helt ny 

funktionalitet som utformades med anledning av en stor grad observerad kommunikation mellan 

spelledare och deltagare gällande prioritering för transport, denna kommunikation hörde inte till 

övningen, utan berodde enligt tolkningen på att prioriteringen inte tidigare framgick på ett önskvärt sätt. 

Under utvärderingen framgick det dock att patienter som är triagerade inte nödvändigtvis är klara för 

avtransport. En visualisering (grön pil) lades därför in i iteration två vilken är tänkt att symbolisera att 

en patient är klar för avfärd.  I den nästkommande iterationen får spelledaren nu information om, genom 

visuell rankning samt med ikonerna i form av gröna pilar, att en patienterna är redo för transport samt i 

vilken ordning detta är tänkt att ske enligt deltagarnas prioriteringar av patienterna. Kartbilden (inringat 

i grönt) lades även till i den andra iterationen då en skadeplats till storleken oftast är större än vad som 

kan visualiseras i en iPad vilket kräver en möjlighet att förflytta vyn runt skadeplatsen, detta var även 

något som kom fram under utvärderingen.  

  

4.2.3 Transporttavla 

Transporttavlan var tidigare extern och resulterade, som ovan nämnt, i mycket extraarbete för 

spelledarna. Som beskrivs i 4.2.2 ger designförslaget för skadeplats nu möjligheten för spelledarna att 

se hur patienter prioriteras. Denna visualisering är tänkt att tillsammans med transporttavlans nya 

utformning minska det extraarbete som förutom att stämma av angående prioriteringar även från en och 

samma plats inleda transportering av patienter. Resurser på väg till och från skadeplatsen loggas i ETS 

manuellt där tidsangivelser räknas ut i ett Excellark för att sedan skrivas manuellt på tavlan. Genom att 

digitalisera det hela så kommer man ifrån den aspekten helt och tider kan loggas i bakgrunden och 

Figur 10. Figurer illustrerar upplägget på skadeplats. Röd 

inringning visar resurstillgång på skadeplats. Grön inringning 

visar var på skadeplats den nuvarande vyn ligger. Blått 

inringat visar den ordning som speldeltagarna har arrangerat 

patienterna för avfärd, de gröna pilarna påvisar att en patient 

är redo för avtransport. Emergo Train System® 

Figur 9. Illustrerar första iterationen av skärmbilden för 

skadeplats. Karta och klargörande för avfärd lades till efter 

utvärderingen. Emergo Train System® 
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arbetas efter automatiskt i systemet. Designförslaget innehåller även ikoner som visualiserar huruvida 

en transport är på väg till eller från skadeplatsen (illustreras av de olikfärgade pilarna och deras riktning 

i Figur 10,11 & 12) samt om den är på skadeplatsen och låst där. Minst en låst ambulans (Figur 10, 

överst i transportlistan) finns alltid på skadeplatsen vilket innebär att den personalen i ambulansen 

arbetar aktivt på skadeplats för att prioritera och ta hand om patienterna.  

För att transportera patienter drar spelledaren dem från den prioriterade patientlistan (Figur 10, vänster) 

till en ledig ambulans i transportlistan. Sedan klickar man på ikonen som visar status (den gröna pilen) 

och presenteras en rullista med möjliga alternativ (Figur 13.). Att spelledaren gavs möjligheten att sända 

en ambulans till skadeplatsen då den redan befann sig där upplevdes som ointuitivt under utvärderingen. 

Ytterligare ikoner (kan ses i Figur 13.) lades därför till i den nästkommande iterationen för att klargöra 

vad detta skulle innebära – låsa resursen på skadeplats. För att lägga till ytterligare resurser till 

speldeltagarnas förfogande klickar man på plustecknet (höger botten Figur 11, 13 & 14.) och presenteras 

återigen med en rullista över möjliga alternativ tillsammans med resursens uppskattade tid för ankomst 

(Figur 14.). 

Figur 11. Figuren illustrerar hur 

transportlistan och den rangordnade 

patientlistan visualiseras i prototypen. 

Emergo Train System® 

Figur 13. Illustrerar de möjligheterna en användare har vid 

interaktion med en resurs, i detta fall en ambulans. Emergo Train 

System® 

Figur 12. Illustrerar första iterationen av interaktion 

med resurs. Symboler som visar resulterande status 

tillkom till efter utvärderingen. Emergo Train System® 
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4.2.4 Manus, utvärdering och anteckningar 

Manus (Figur 15.), facit (Figur 16.) - utvärdering i prototypen - och anteckningar (Figur 17.) realiserades 

även de som tre separata skärmbilder. Utformningen av de två förstnämnda funktionerna skiljer sig inte 

nämnvärt från den utformning som dagens manus- och utvärderingshäften ser ut. Spelledaren ges i 

designförslaget samma möjlighet att bläddra – genom att scrolla, skriva egna noteringar – med hjälp av 

surfplattans inbyggda tangentbord, och att betygsätta – genom att använda de combo-boxarna som de 

förses med. En skillnad är de cues, i form av färg som visar att ett inspel eller en av deltagarna utförd 

handling eller beslut har genomförts eller bör genomföras enligt tidsplanen. Spelledaren har även 

möjligheten att bocka av när något är utfört. Under utvärderingen uppkom även önskan om att få notiser 

när en handling eller inspel dragit över på tiden då ett fokus på exempelvis skadeplatsen innebar att man 

inte kunde se uppkommande händelser i de andra skärmbilderna. Notiser realiserades i den senare 

iterationen och kan ses i Figur 17. 

 

 

 

Figur 14. Figuren illustrerar de möjliga resurser samt 

uppskattade ankomsttider för diverse resurser. Emergo Train 

System® 

Figur 15. Figuren visar prototypens skärmbild för manus. 

Grön symboliserar utfört inspel, gult inspel som ligger efter 

tidsplanen.  

Figur 16. Figuren visar prototypens skärmbild för utvärdering. 

Grön symboliserar återigen utfört och gult en handling som 

ligger efter tidsplanen.  
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Anteckningsfunktionen som tidigare varit utspridd på arbetsplatsen i form av anteckningsblock och 

whiteboardtavlor etc. är nu tänkt att även den finnas i spelledarverktyget. Tanken är att en anteckning 

ska kunna göras och författarens namn samt tidpunkt sparas och samtliga anteckningar som förs under 

en övning därmed hamnar i samma flöde. Detta med anledningen att det lättare går att backtracka till 

när det antecknade skeendet inträffade samtidigt som spelledarna har möjlighet att se vad andra 

spelledare har noterat under övningens gång. Skärmbilden kan ses i Figur 18.   

5 Diskussion  
Syftet med arbetet var att kartlägga spelledarrollen i det befintliga övningsverktyget Emergo Train 

System för att sedan utforma ett prototypgränssnitt för hur spelledarnas nuvarande arbete skulle kunna 

anpassas funktionellt och visuellt i det kommande, digitala övningsverktyget DigEmergo. 

Genom observationer och intervjuer har spelledarnas nuvarande arbetssätt kartlagts. Datan har 

kategoriserats och analyserats utifrån utvalda principer ifrån DiCoT-metoden. De för och nackdelar i 

det nuvarande arbetssättet som framkommit under analysen har legat till grund för det prototypgränssnitt 

som skapats. Prototypgränssnittet har efter arbetets slut formen av ett flertal skärmbilder.  

5.1 Resultatdiskussion 
Projektets första forskningsfråga rör hur spelledarens arbetsuppgifter i Emergo Train System ser ut. 

Analysenheten, spelledaren, dennes hjälpmedel och omgivning, observerades som ett distribuerat 

kognitivt system enligt Hutchins (1995; 1995a) och analyserades med hjälp av ett urval av de principer 

som tas upp av Blandford och Furniss (2006) i DiCoT-metod. Spelledarrollen kan utifrån den analys 

Figur 17. Figuren visar notiser på för sent utfört inspel samt handling där färgen på notisen korrelerar 

med den färg som används i de båda skärmbilderna vi tidsöverskridande.  

Figur 18. Figuren illustrerar anteckningsflödet. Kommentarerna tillsammans med 

tid och skapare loggas. 
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som genomförts sammanfattas som att innebära hög påfrestning på kognitiv belastning och 

uppmärksamhet. Spelledaren förutsätts att under en övning agera motspel, se så att övningstekniska 

aspekter efterföljs samtidigt som de ska övervaka övningen och ta in information relevant för den 

efterföljande utvärderingen. Då projektets användning av DiCoT exkluderade komponenterna 

schematisk analys samt representationstabell innebar det att den data som samlats in främst fokuserade 

på vad som skedde under en övning och inte nödvändigtvis var det skedde, med underlag i en detaljerad 

karta av övningsupplägget (Blandford & Furniss, 2006). Men även med mindre fokus på faktisk position 

för en handling framgick det, både genom intervjuer och observationer att spelledarens roll i nuläget var 

förlagd över en större yta vilket resulterade i en föränderlig Horizon of observation vilket i sin tur har 

påverkan på den information som är möjlig att tas in (Hutchins, 1995). Att en spelledares förmåga att ta 

in information under en övning påverkas negativt bidrar även till en försämrad situationsmedvetenhet. 

Att ha god situationsmedvetenhet under en övning är dock något som förutsätts av spelledaren då de 

utöver vad som nämnts som uppgifter ovan även förutsätts att upprätthålla ett naturligt flöde under 

övningen. Bristande situationsmedvetenhet kan även ha negativ påverkan på utvärderingen, ofta nämnd 

som en simulerings viktigaste del (Fanning & Gaba, 2007; Wicker, 2010), då övervakning och 

dokumentation under övningen missas och därmed även riskerar att missas i utvärderingen.  

Spelledarnas artefaktanvändning och det informationsflöde var även något som lades fokus på under 

datainsamlingen. Analys av informationsflödet påvisade att informationsflödet idag är spritt mellan flera 

artefakter och platser i rummet och är därför inte alltid möjligt att ta del av ifrån den observerande 

positionen vid deltagarna som vore önskvärd vara placerad på. Likt vad som nämnts i stycket ovan kan 

detta ha negativ påverkan på utvärderingen, vilket i sin tur kan påverka den utlärning som en övning har 

som mål att utföra. Dokumentation och observation, vilket enligt Fanning och Gaba (2007) samt 

Sellberg och Rydstedt (2015) innebär en stor del av materialet på vilket utvärderingen vilar kan därför 

riskeras att tunnas ut.  

Sammanfattningsvis besvaras projektets första forskningsfråga med att arbetet i dagsläget är utspritt 

över en större yta och över ett flertal artefakter och informationshubbar vid övningstillfället. 

Artefakterna som används har en rad olika funktioner, däribland att agera underlag till utvärdering, cue:a 

inspel tillsammans med andra artefakter och kunskap, samt symbolisera den verklighet som 

simuleringen är tänkt att efterlikna. 

Projektets andra forskningsfråga rör hur spelledarens observerade uppgifter under en övning kan 

översättas till ett digitalt prototypgränssnitt. Till grund för utformningen av det förslag som projektet 

resulterade i låg de fynd som gjordes när första forskningsfrågan besvarades. Det omfattande målet med 

utformningen var att genom att samla artefakterna på en plats understödja spelledaren i sin övervakande 

roll. Underliggande mål var att genom detta sträva efter att komma ifrån de brister som observerats i 

datan. Brister så som begränsningar i spelledarnas situationsmedvetenhet som resultat av det 

informationsflöde som uppfattats under övningarna vilket även har möjlighet att påverka 

utlärandeprocessen som övningarna innebär (Fanning & Gaba, 2007; Sellberg & Rydstedt, 2015).  

Designarbetet utgick från Normans (1988) handlingscykel. I handlingscykeln ligger fokus på att förse 

användaren med stimuli i form av handlingsinvit och signifierare. Detta för att bjuda in till handling och 

sedan genom återkoppling tillåta användaren att följa interaktionen från start till slut samt tillåta 

användaren att under tiden ha förståelse för var i flödet denne befinner sig (Norman, 1988). Utöver att 

förse användaren med intuitiva interaktionsmöjligheter ämnade designen även att vara visuellt intuitivt. 

Dels genom att bibehålla stor del av utformningen av de artefakter som används, exempelvis manus och 

facit, men även gällande den visuella stilen som artefakter och resurser representeras på. Detta i enlighet 

med naturlighetsprincipen vilket innebär relationen mellan vad som representeras och hur det 

representeras (Norman, 1993).  
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Resultatet visar främst ett förslag på utformning gällande struktur och placering av den funktionalitet 

som observerats som behövd. Mest fokuserar resultatet på ett upplägg som stödjer spelledarens arbete 

och mindre fokus låg på estetisk utformning gällande färg och form. 

Den tredje och sista forskningsfrågan som ställs rör hur väl designförslaget uppfyller rollen som 

spelledarverktyg. För att svara på frågan har det i projektet genomförts en heuristisk utvärdering 

tillsammans med en spelledare. Då Nielsen och Molichs (1990) heuristiska utvärdering innehåller mer 

punkter än vad som möjligen går att utvärdera i den förslagna designen anpassades utvärderingen något. 

Då denna typ av utvärdering främst syftar till att upptäcka brister i en design (Nielsen, 1994; Nielsen & 

Molich, 1990) är det svårt att sätta resultatet från utvärderingen i en kontext där den ges ett kvantitativt 

betyg. Istället låg större vikt på testarens generella intryck av förslaget samt hur väl det förstods och 

upplevdes gällande interaktion, vilket kan sägas vara positivt. Utvärderingen resulterade i 

designförändringar relaterade till transparens vid interaktion, där resultatet av en interaktion 

förtydligades enligt Normans (1988) handlingscykel. Även förändringar gällande möjligheten att 

överblicka skadeplatsen genomfördes, detta tillsammans med aspekter gällande att förse användaren 

med mer tydliga cues för att något har hänt implementerades som resultat av utvärderingen. 

Sammanfattningsvis angående förslaget kan sägas att det uppfyllde vad som ämnades i och med att 

samla största delen av den information som spelledaren behöver på en och samma plats. Artefakterna 

och hur information presenteras ämnades hållas så likt det tidigare upplägget som möjligt och med fokus 

på transparens i de interaktioner som utförs. Ett relativt smalt informationsflöde vid spelledararbetet kan 

i slutändan resultera att dennes situationsmedvetenhet blir mer fullständig för vad som under en övning 

är betydande. Det förslaget som tagits fram i rapporten kan i framtiden ligga till grund för ett förbättrat 

arbetssätt för spelledarna där den kognitiva belastningen skapad av vad som kunnat ses som brister i det 

nuvarande arbetet försvinner. Spelledarens fokus kan istället läggas på deltagarna vilket i sin tur kan 

bidra till ett mer givande övningsupplägg ur ett återkopplings- och lärandeperspektiv för deltagarna 

vilket i sin tur kan leda till bättre förberedelser för när arbetssättet senare appliceras i fält.     

5.2 Metoddiskussion 
Att se spelledaren och dennes hjälpmedel som ett distribuerat kognitivt system och på grund av detta 

använda sig av det synsätt som innebär distribuerad kognition låg nära till hands. Att se spelledaren och 

artefakterna som något som tillsammans utför uppgiften ansågs också viktigt när man ämnar att 

undersöka och potentiellt förbättra hur den observerade typen av arbete utförs. Detta då det är systems 

funktion som har en påverkan på hur och framförallt hur väl uppgiften utförs.  

Att använda DiCoT för att sammanställa och analysera distribuerad kognition ger användaren, som 

nämnts innan, en bra grund. Metoden är byggd på etablerade grunder inom distribuerad kognition som 

sedan placerats under olika kategorier beroende på vilket underområde de fokuserar på (Blandford & 

Furniss, 2006). På grund av den indelningen som gjorts och även den interna bredd och djup som 

återfinns inom de olika kategorierna tillåts utövaren att anpassa användandet av DiCoT för projektet i 

fråga. En nackdel kan dock vara att studiens fokus blir för låst i det redan etablerade ramverket av 

principer som DiCoT innebär och därför hindrar utövaren från att gräva djupare eller utvidga sitt fokus.  

Under förstudien framgick det att en kombinerad intervju och observation likt kontextbaserade 

intervjuer (Holtzblatt, et al., 2005) skulle förhindra spelledaren i dennes arbete. Istället valdes ett 

tillvägagångssätt som skiljde intervjuerna och observationerna ifrån varandra. Observationerna 

genomfördes med en tillvägagångssätt baserat främst på passiv observation enligt Fretz et al. (2011) 

vilket gjorde det möjligt att även fokusera på andra aspekter av övningen än de som spelledaren för 

tillfället var direkt iblandad i. Ett föränderligt arbetsflöde, som innebar att spelledaren ibland rörde sig 

bort från observationsplatsen vid tavlorna för att hämta eller lämna saker, gjorde det även ibland möjligt 

att ställa en kort fråga gällande någon aspekt som inte uppfattats eller som skapade frågor. Men 

intervjuerna och observationerna var främst skilda från varandra och de frågor som ställdes under 

observationerna noterades bland de anteckningar som togs under observationen. Intervjuerna som 
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genomfördes var grundade i DiCoT-principerna och hade ett semistrukturerat upplägg (Fylan, 2015). I 

några fall tilläts intervjufrågorna även baseras på och återkoppla till de övningar som observerats, men 

då krävdes att intervjupersonen både förstod och kom ihåg händelsen i fråga som den beskrevs av 

intervjuaren.  

Den utförda, så kallade djupdykningen i affinitetsdiagrammet bidrog både till att säkerställa att den 

dataanalys som utförts fångade de, för användaren, viktigaste aspekterna av spelledarrollen och gav även 

möjligheten att revidera den analys som gjorts och eliminera några missförstånd. Som Holtzblatt et al. 

(2005) hävdar så ledde denna form av återkoppling mot användaren till höjd säkerhet i den tolkning man 

gjort av datan samtidigt som eventuella luckor kan fyllas i.  

Den seminariediskussionen med grund i Nielsens (1994) riktlinjer för heuristisk utvärdering gav 

möjligheten att få slutanvändarens perspektiv på prototypen vilket i sin tur ledde till några uppdateringar. 

Den kvalitativa utvärderingsprocessen som valet av seminarieupplägget resulterade i kan motiveras 

genom att det bidrar till en mer ingående och argumenterande utvärdering av gränssnittet till skillnad 

mot ett mer kvantitativt tillvägagångssätt så som SUS-test eller liknande utvärderingsmetoder. Denna 

form av utvärdering främjar därför motivering till varför vissa aspekter anses sämre än andra och även 

den bakomliggande anledningen till detta vilket underlättar revidering då det förser designern med 

användarens önskningar och åsikter förankrade i motivering. Tidigare studier har dock visat att antalet 

utvärderare som har en stor påverkan på antalet av de problem som finns i gränssnittet som hittas 

(Nielsen, 1994; Nielsen & Molich, 1990). Med antalet utvärderare som deltog under detta projekt kan 

man därför inte säga sig ha funnit merparten av de eventuella problem som återfinns i gränssnittet.  

En annan ansats till designmetoden som användes skulle vara att istället för dessa, något lösryckta, 

metoder för att involvera användaren i designarbetet, använda sig av en mer användarcentrerad 

designmetod likt Rapid Contextual Design (Holtzblatt et al., 2005). En användarcentrerad designmetod 

kan ämna sig bättre än den som använts i arbetet då det tillåter designern och användaren att med tätare 

intervaller diskutera och iterera den design som innebär målet för arbetet. Detta leder i sin tur även till 

att ett mer finslipat resultat nås tidigare i processen då kontinuerlig utvärdering fångar upp fler problem 

(Holzblatt et al., 2005). 

Metoden som valts för att skapa prototypen, att genom skisser utvärdera och väga olika alternativ för att 

när en avvägning gjorts implementera den digitalt, anser jag vara ett bra val. Det tillåter designern att, 

om än själv, kritiskt granska och finslipa sin idé för att först när granskningsprocessen är implementera 

den, men återigen har antalet utvärderare en påverkan för iterationer och avvägningar. 

5.3 Vidareutveckling 
På grund av att det inte genomförts någon form av användartestning utöver den heuristiska 

utvärderingen, bör prototypen, om vidareutveckling önskas, genomgå användartester. För att besvara 

arbetets tredje forskningsfråga bör användartestet utformas på ett vis som förser användaren med 

uppgifter tagna ur spelledarens arbetsuppgifter. En interaktiv prototyp vore därför att föredra. En större 

bredd av användare borde också bidra till en mer genomgående testning av prototypen. Som framgår i 

denna studies sammanställning av data fanns det, såväl som likheter, även skiljaktigheter mellan de olika 

spelledarna och hur de agerade inom sin roll under övningarna. Gränssnittet bör, som det ser ut i 

dagsläget, även itereras visuellt där färgval och andra estetiska aspekter bör ses över.  

5.4 Slutsats 
Arbetet har resulterat i en kartläggning av spelledarens nuvarande roll och uppgifter. Det insamlade 

datan har analyserats utifrån utvalda principer från DiCoT. Sammanställningen och analysen av den 

insamlade datan påvisar att framförallt situationsmedvetenheten hos spelledare kan understödjas 

ytterligare genom att samla den tidigare spridda informationen på färre platser. Ett förslag i form av 

skärmbilder för hur ett spelledarverktyg skulle kunna utformas i det kommande DigEmergo har tagits 

fram och reviderats tillsammans med användaren. Förslaget kan ligga till grund för en mer avlastad 
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spelledarroll där mer större fokus kan läggas på övningens deltagare och därmed bidra till förbättrad 

återkoppling och utlärningsprocess under utvärderingen.  
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