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Abstract 

In this bachelor thesis we have studied how interaction designers describe their profession. The 
research material is based on nine interviews with interaction designers. Questions cover areas 
such as interaction design tasks, what abilities they consider important, how they describe their 
relationship to the users, and cooperation with colleagues. We have analyzed the results using 
key terms such as habitus, field, and capital, as described by sociologist Pierre Bourdieu. The 
interviewees express humanistic views, and ask for more cooperation between interaction 
designers, as well as other people within the field of IT production. We suggest possible 
solutions, like design patterns, with the goal of sharing knowledge within the IT field. 
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Förord 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som bidragit med sin tid för oss och, framför allt, 
vetenskapen. Vi vill även tacka vår handledare, våra opponenter och alla som vi har tvingat 
lämna synpunkter; Henrik, Rebecca, Hans E., Charlotte och Olle.  
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1. Inledning  

Behovet av att göra det enkelt för människor att använda webbplatser har idag blivit en viktig 
faktor i skapandet av interaktiva system och genom detta behov har användbarhet i allmänhet 
och interaktionsdesign (ID) i synnerhet vuxit fram. När allt större del av vår vardag innefattar 
interaktion med digitala system, som webbplatser eller bokningssystem för t.ex. tvättstugor, är 
det av intresse att studera interaktionsdesignerns roll i denna process. Vi ser 
interaktionsdesigner1, med sina kunskaper om användbarheten, som länken mellan teknik och 
användarna. 

ID innebär i grunden att man utefter kravspecifikationer skapar skisser och flödesdiagram som 
tar hänsyn till hur användare kommer att använda systemet. Dessa skisser står som grund för 
programmerare och formgivares fortsatta arbete med att skapa ett digitalt system. 

Under våren 2009, i arbetet med en så kallad B-uppsats i pedagogik, genomförde vi tillsammans 
med studenten Anna Mahdessian studien "Den osynliga handen" där vi med liknande metoder 
undersökte hur webbdesigner förhåller sig till användbarhet i arbetet med att skapa en 
webbplats. En webbdesigner talade däri om samarbetet med interaktionsdesigner vilket gav oss 
inspiration till denna uppsats. 

Vi har märkt att frågan ”vad är interaktionsdesign?” ofta upprepas med varierande svar. Vår 
föresats är inte att försöka definiera yrket en gång för alla, men hoppas att kunna bidra med 
ännu en pusselbit i hur man kan se på yrket. Vi anser att det är på sin plats att undersöka denna 
enligt oss viktiga – nästan avgörande del i IT-produktionen. 

                                                        
1 Vi använder pluralformen interaktionsdesigner - inte interaktionsdesigners, vilket enligt SAOL är 
att föredra. 
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2. Bakgrund  

Ehn menar att ID ökar snabbt, i och med att många skolor och universitet startat ID-
utbildningar, däribland "Interactive Institute in Sweden" och Malmö högskolas 
interaktionsdesignprogram som han för övrigt var delaktig i att utforma (2006:148). 
Interaktionsdesignens framväxt är ett gemensamt arbete med att överföra verktyg i den fysiska 
världen till den digitala. Inför denna övergång ser han ett behov av att snabbt låna idéer från 
andra områden som psykologi, filosofi och datavetenskap (Bagnara & Smith 2006:xxiii-xxvi). 
Enligt Ehn saknas en ”litterär kanon” och "föredömliga artefakter" inom 
interaktionsdesignområdet, och han ser att utbyte med andra discipliner kan hjälpa 
interaktionsdesignen att finna ett "teoretiskt hem" (2006:150).  

ID har ärvt mycket från människa-datorinteraktion2 (MDI), en disciplin som grundades på 60-
talet när hårdvaru- och mjukvaruutvecklingen mötte och influerades av både fysisk och kognitiv 
ergonomi men även av traditionella designdiscipliner som industridesign och grafisk design.  

O’Connell & Murphy skriver att all användarcentrerad design kan kallas ID. De skriver vidare 
att interaktionsdesignerns roll är att säkerställa att man på ett naturligt sätt kan navigera och 
hitta information som finns på t.ex. en webbplats (O'Connell & Murphy 2007:14). Deras 
kunnande ligger i vad allt de har lärt sig om användare och att användbarhetsprinciper utgör 
deras beslut. Exempelvis att tänka på läsbarhet för äldre människor som kräver stora teckensnitt 
och tydlig kontrast mellan text och bakgrund (ibid.). Moggridge menar att den viktigaste 
aspekten för en interaktionsdesigner är att fokusera på användarens perspektiv (2006:281).  

Bagnara ser en begynnande övergång från att se ID som helt styrd av användbarhetsprinciper 
och rent instrumentella och operationella aktiviteter, där snabbhet och effektivitet prioriterats, 
till att handla om en upplevelsekontext där användarnas lust och behov tillfredsställs (Bagnara 
& Smith 2006:xxiii–xxvi). På SACO:s3 webbplats står att ID har gått från att bara handla om 
interaktion mellan människor och dator till att handla om användares interaktion med hela 
systemet (SACO 2009).  

                                                        
2 Enligt Nationalencyklopedin är människa-datorinteraktion "ett område för forskning och design". 
På engelska heter det Human Computer Interaction (HCI). Det är flera olika vetenskaper som rör 
sig runt MDI såsom datavetenskap, psykologi, kognitionsvetenskap, sociologi, antropologi, 
filosofi och designteori. 
3 Sveriges akademikers centralorganisation 
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Design  

Benyon beskriver tre olika sorters design som han kallar operationell design, som handlar om 
hur saker och ting fungerar och hur innehållet är strukturerat och lagrat, representationell 
design, som rör färg och form och interaktionsdesign som rör hur man tilldelar funktioner för 
människor och hur man strukturerar och skapar sekvenser för interaktioner (Benyon 2005:298). 
Jefsioutine & Knight menar att design påverkar vad människor gör, hur de gör det och med 
vem. Interaktion med en webbplats är medierat genom ett nätverk av människor, maskiner och 
system (Jefsioutine & Knight 2007:131). 

O'Connell & Murphy ser begreppet ID som en del i vad de kallar user engineering, skapandet 
av interaktiva system. Författarna beskriver sedan informationsarkitektur som en viktig del i 
user engineering, inom vilken processen ID ingår (O'Connell & Murphy 2007:14). Det är alltså 
inte ett helt enhetligt beskrivet yrke, något som ibland kan te sig förvirrande när man 
exempelvis ser Benyons beskrivningar på informationsarkitektur och user experience design 
(design av användarupplevelser) som verkar likna ID (Benyon 2005).  

3.2 Verktyg och processer  

Bagnara skriver i inledningen till Theories and Practice in Interaction Design, att ID har som 
disciplin dels skapat, dels lånat, en egen arsenal av verktyg, som etnografisk observation och 
mjukvaruverktyg för att visualisera navigationsflöden. Interaktionsdesigner har alltså en mängd 
olika tekniker och teorier till hands som är till för att förbättra interaktionen mellan användare 
och webbplats. Interaktionsdesigner börjar i många fall med att göra användarundersökningar i 
form av observationer, intervjuer eller fokusgrupper. Därefter skapas skisser för att grafiskt och 
konkret föra samman användarnas och kundernas krav. I samarbete med formgivare och 
programmerare och genom ytterligare användartester utvecklas sedan skisserna till en färdig 
produkt (Bagnara & Smith 2006).  

O'Connell & Murphy (2007) har sammanställt en utförlig tabell över vanliga processer inom 
användbarhetsutveckling (bilaga 1).  
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3.3 Användbarhet  

ISO-standard 9241 beskriver användbarhet övergripande i tre punkter:  

  
• noggrannhet – den korrekthet med vilken specificerade användare kan uppnå sina 

uppsatta mål i ett interaktivt system  
• effektivitet – relationen mellan hur korrekt användaren lyckas utföra en uppgift och hur 

mycket arbete som måste läggas ner för att uppnå detta  
• tillfredställelse – hur användaren uppfattar systemet och vilka känslor och attityder som 

framkallas i interaktionen.  
 
Det finns en rad kända användbarhetsprinciper och metoder om hur människor interagerar med 
webbaserad information. Benyon (2005:64–66) menar att användbarhetsprinciper kan hjälpa 
designer i utvecklingsprocessen. Han har kombinerat och omformulerat olika välkända 
användarcentrerade principer. Dessa tolv principer är uppdelade i tre kategorier som han har valt 
att kalla learnability, effectiveness och accomodation. Datorsystem ska vara lätta att lära sig och 
att "komma in i" (learnability), de ska vara lätta att använda och begränsa att användarna "gör 
fel" (effectiveness) och slutligen måste en god design ta till vara skillnader mellan människor 
genom att erbjuda en flexibilitet i systemet (accomodation). Vi har bifogat en egen översättning 
av dessa tolv principer (bilaga 2).  

3.5 Studier av projekt  

I fallstudien Developing a UI design pattern library (2007) har Lammi undersökt hur ett 
bibliotek över designmönster påverkat samarbetet på ett företag. Lammi skriver att 
designmönster de senaste åren tagit klivet ut från den akademiska världen men att det ännu är 
ganska få som använder dessa (2007:73). Lammi skriver att det kanske är på grund av att de 
ännu är svåra att kommunicera (2007:19) och skiljer sig i struktur mellan olika bibliotek4. 
Macdonald menar att mönster finns i alla designområden och att se och vara medveten om 
designmönster kan leda till att skapa bättre designlösningar (2002:42). 

Erickson har föreslagit att man börjar använda designmönster inom ID som en lösning för att 
istället för att skapa ett stort teoretiskt och metodologiskt ramverk inom interaktionsdesignen, 
kunna hitta en gemensam grund baserad på att man delar med sig av och sprider erfarenheter 
och kunskap (Erickson 2006:306–308). 

                                                        
4 ”Welie” och ”Yahoo! Design Pattern Library” är två exempel på kända bibliotek. För en lista 
över olika bibliotek, se The interaction design pattern page: 
http://www.visi.com/~snowfall/InteractionPatterns.html 
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Med Engeströms studie (2000:63) av utvecklingen av arbetet med en magnetröntgenkamera 
visade det sig att utvecklarna utgick från läkares krav, som var inriktade på att få ut korrekta 
resultat från utrustningen. Sjuksköterskorna, de som skulle använda maskinen, var inte med i 
utformningen av systemet. I en senare studie, även den utförd inom sjukvården, föreslår 
Engeström, med sitt sociokulturella arv från Vygotskij, att man ser interaktionsdesignen ur ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv. Denna teori är rätt omfattande, och vi behöver här inte gå in 
på den djupare annat än att Engeström ser artefakter och människor dynamiskt inbäddade i 
verksamhetssystem (Engeström 2006:4). Vi anser dock att en aspekt, nämligen den om de 
ständiga förhandlingarna om hur arbetet ska fördelas i en verksamhetsgemenskap, har stora 
likheter med Bourdieus fältbegrepp som vi kommer att presentera längre ner. 

Evers genomförde en fallstudie där ett multidisciplinärt arbete att skapa en webbplats för en ny 
teveserie följdes. I studien kan man se hur samarbetet faller sönder ju närmare deadline, 
teveseriens premiär, de kommer. Till sist havererar hela projektet på grund av, bland annat, 
bristande samarbete mellan interaktionsdesignern och de övriga i arbetslaget. Evers 
sammanfattar fallstudien med att gruppdynamiken påverkades negativt av dominerande 
personer, däribland interaktionsdesignern, vilket ledde till att personer i gruppen slutade att dela 
med sig av sin expertis. Att webbplatsens initiala utformning och innehåll var bestämd uppifrån 
ledningen påverkade också designarbetet i fel riktning. Arbetslaget hade heller ingen strategi för 
att arbeta kollaborativt i designprocessen. Evers förordar vad hon kallar Design and Learning 
Methodology med vilket samarbeten i multidisciplinära arbetslag inom design kan förbättras 
(Evers 2007). 

3.6 Teoretisk referensram  

Vi sökte efter en teoretisk förklaringsmodell för studien och fastnade för Bourdieus begrepp 
som har gett oss bra verktyg för att kunna analysera och förklara vad som påverkar en 
interaktionsdesigner.  

Pierre Bourdieu (1930-2002) försökte i grunden överbrygga klyftan mellan objektivism och 
subjektivism, genom att fokusera på det dialektiska förhållandet mellan objektiva strukturer och 
subjektiva fenomen. Han ansåg att det inom sociologin var viktigt att inkludera hur människor 
konstruerar den sociala verkligheten beroende på sin position i det sociala rummet (Ritzer 
2009:432). Bourdieu genomförde många empiriska undersökningar om maktförhållanden inom 
olika fält som litteratur, mode och sport. Sterne skriver att man med Bourdieus synsätt kan se 
tekniken som något som skapas i ett socialt sammanhang med egna betydelser, 
användningsområden och funktioner (2003:373).  

Ett av Bourdieus centrala begrepp är habitus, vilket vi förklarar närmare längre ner. Genom 
analys av vårt datamaterial kan vi identifiera viktiga dispositioner, egenskaper, som utgör 
interaktionsdesignernas habitus och se hur interaktionsdesignerna påverkar och påverkas av den 
sociala världen och dess strukturer. Vi vill kort sagt använda Bourdieus begrepp för att kunna 
återberätta det våra interaktionsdesigner delgivit oss om sin verklighet.  
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3.6.1 Bourdieus triad: kapital, habitus och fält  

Bourdieus tre nyckelbegrepp kapital, habitus och fält är enligt Broady svåra att definiera var för 
sig. Han skriver att "Det är dessutom knappast möjligt att definiera begreppen ett och ett" 
(Broady 2005:121). De påverkar och förutsätter varandra, och begreppen får sin fulla mening 
när de används i empiriska undersökningar. "Mest rättvisande är nog att uppfatta Bourdieus 
nyckelbegrepp som forskningsredskap, närmare bestämt som ett slags förtätade 
forskningsprogram." (Broady 2005:121). Jonathan Sterne ser Bourdieu mer som inspiration: 
"Bourdieu is best read as food for thought" (Sterne 2003:371).  

3.6.2 Kapital  

Inom samhällsvetenskapen talar man om att de tillgängliga resurser som påverkar människans 
handlingsutrymme huvudsakligen kan inordnas i tre former: ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Ekonomiska tillgångar påverkar människor i allra högsta grad, och skapar maktstrukturer vilka 
påverkar människors möjligheter och handlingsalternativ. Det sociala kapitalet består av 
relationer med andra sociala aktörer, som släkt, vänner och arbetsrelationer, och påverkar 
aktörens möjligheter att få tillgång till andra aktörers resurser (Azarian 2007:257). På samma 
sätt som man investerar för att få ekonomisk avkastning kan man investera i sociala och 
kulturella resurser, vilket kan övervinna avsaknaden av ekonomiskt kapital. 

Bourdieu använder uttrycket symboliskt kapital för alla slags kapitalarter (Bourdieu 1999:135). 
Broady skriver att en maximalt komprimerad definition av symboliskt kapital är "det som 
erkännes" och menar vidare att detta begrepp är "ett mycket allmänt begrepp" (2005:123). 
Kulturellt kapital är en symbolisk kapitalform som Bourdieu myntade och använde i sina böcker 
och empiriska undersökningar. Kulturellt kapital kan liksom ekonomiskt kapital utnyttjas för att 
ge en aktör något att utnyttja i kampen om makt, inflytande och prestige. I stort innebär 
kulturellt kapital allmänbildning: innehav av kapitalet betyder att man känner till viktiga 
begrepp inom kulturen. Det gäller också att kunna föra sig naturligt i dessa kultursammanhang 
och ”tillmäta varje enskilt kulturfenomen dess rätta värde” (Azarian 2007:262). Detta kapital 
står även att finna i objektiverade tillstånd i form av böcker och monument, samt i institutionella 
tillstånd i form av diplom och yrkesauktorisationer genom exempelvis utbildningar. "Kapitalet 
representerar det bestämda tillstånd hos systemet av egenskaper och tillgångar som gör att klass 
blir en universell förklarings- och klassificeringsprincip som avgör vilken rang man får inom 
varje tänkbart fält." (Bourdieu 1993:271). 

3.6.3 Habitus  

Broady skriver att habitus är ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka 
och orientera sig i den sociala världen” (2005:41). Habitus har formats genom individens 
livshistoria och styr både föreställningar och praktiker och bidrar till att återskapa eller förändra 
den sociala världen. En människas habitus uppstår genom att man under lång tid upptagit en 
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viss position i den sociala världen, och blir ”inristad” in i människors kroppar och sinnen. 
Habitus är en strukturerande struktur, på så sätt att den strukturerar den sociala världen, men är 
på samma gång en strukturerad struktur; en struktur som är strukturerad av den sociala världen. 
Det är således ett dialektiskt förhållande mellan individ och praktik som avses, då praktiken 
formar habitus samtidigt som habitus förenar och genererar praktiken. Begreppet habitus 
innehar dock inte en deterministisk betydelse; trots att det är en hos människor internaliserad 
struktur antyder den bara vad människor tänker och gör (Ritzer 2009:436). 

Bourdieu var som sociolog intresserad av gruppers habitus och såg det som att det finns klasser 
av betingelser och erfarenheter som påverkar klassers habitus. Människor hanterar sina 
kapitalinnehav på olika sätt, deras habitus styr deras investering, ackumulering och konvertering 
av kapitalet. ”En given habitus möjliggör ett bestämt register av strategier som, alltid i relation 
till de aktuella omständigheterna, ger människorna ett bestämt spelrum” (Broady 2005:163). 
Människor gör aktiva val som resultat av sin vilja, men den begränsas av habitus. Habitus 
påverkas av individens utbildning, yrkesliv och social praxis och inte bara av 
familjebakgrunden. Människans habitus är aldrig helt färdig (Gripsrud 2002:95). "Habitus är 
kort sagt principen bakom den sociala struktureringen av den världsliga existensen ... med hjälp 
av vilka vi praktiskt konstruerar meningen med världen" (Bourdieu 2000:463). 

3.6.4 Fält  

Kapital uppstår genom att det av ett kollektiv tillskrivs värde. De marknader där det handlas 
med de olika formerna av kapital kallas för fält, och är avgränsade arenor befolkade av en viss 
grupp av aktörer. Broady beskriver fältet som en plats där människor strider om symboliska 
eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem (2005:187). Ett fält innehar också, via 
speciella inträdeskrav i form av symboliskt kapital, barriärer som upprätthåller den kollektiva 
identiteten och fältets gränser mot andra fält (Azarian 2007:265). 

En vanlig liknelse är det litterära fältet, där författare, kritiker, bibliotek och tidningsredaktörer 
ingår som aktörer. I litteraturfältet, som Bourdieu undersökte i "Konstens regler" är grunden att 
producera och respektera god litteratur, en definition som varierar över tid genom ständiga 
konflikter mellan deltagarna i fältet. Det handlar inte om interaktion mellan individer, utan 
dessa relationer existerar fristående från medvetandet (Bourdieu 2000).  

Broady beskriver fältbegreppet som "ett system av relationer mellan positioner besatta av 
specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt" (2005:187). 
Man strider alltså inom fältet med varandra om vad som är viktigt, och försöker skydda och 
förbättra sina positioner i detta fält. Bourdieu använde ibland en dramatisk liknelse och kallade 
det för en arena för "strategiska ställningar, fästningar som ska försvaras och intas på ett 
slagfält" (1984:244).  
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Vi sammanfattar härmed presentationen av Bourdieus begrepp med följande ekvation, som vi 
anser förtydliga förhållandet mellan begreppen. I sin empiriska undersökning Distinktionen 
(1993:251) beskriver Bourdieu sambandet mellan habitus, kapital och fält enligt: 

(habitus)(kapital) + fält = praktik 

Detta kan också förklaras med att möjliga handlingsmönster i kombination med tillgängliga 
medel i ett socialt sammanhang skapar de faktiska handlingsmönstren.  
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur interaktionsdesigner beskriver sitt yrke.  

För att kunna besvara vårt syfte har vi följande frågeställningar:  

 
• Vad gör en interaktionsdesigner?  
• Vad beskrivs vara viktiga egenskaper för en interaktionsdesigner?  
• Hur beskriver interaktionsdesigner förhållandet till användarna?  
• Hur beskriver interaktionsdesigner samarbetet med kollegor?  
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5. Metod  

Det har antagligen tagit längre tid att gemensamt skriva och diskutera varje del i uppsatsen, men 
vi tror det har hjälpt oss att uppnå god kvalitet. För språklig kontinuitet har dock Felix 
formulerat om vissa stycken (Jarrick & Josephson 1988:114). Vi redovisar här i detalj hur 
undersökningen har gått till för att säkerställa undersökningens trovärdighet.  

5.1 Förförståelse  

Genom att bekanta oss med området som intervjupersonerna arbetar i, genom att läsa aktuell 
litteratur om ID, har vi förstärkt vår kunskap och därigenom underlättat för oss att tolka 
analysmaterialet. Det bör påpekas att vi båda har arbetat som webbdesigner. Som studenter på 
Multimedia: pedagogik – teknik har vi läst om hur samspelet människor emellan och människor 
och datorer. Vissa kurser på denna utbildning tar upp användbarhetsprinciper inom design av 
interaktiva system, andra kurser handlar om kognitionspsykologi, pedagogik och 
forskningsmetoder. I stort har utbildningen en starkt pedagogisk inriktning som, som vi ser det, 
knyter ihop dessa delar.  

5.2 Metodval  

För att kunna svara på syfte och frågeställning har vi använt intervjuer som forskningsmaterial. 
Denna kvalitativa datainsamlingsmetod ger ett stort material som kan generera en god inblick i 
människors föreställningar och åsikter om ett fenomen (Bryman 2002:299–322). Vi var inte 
intresserade av att mäta olika begrepp utan av att få en djupare bild, "en tyngd på 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt" (Bryman 2002:300). Semistrukturerade 
intervjuer passade undersökningen eftersom tiden för våra intervjuer var ganska begränsad. 
Inför en intervju fick vi exempelvis veta att vi hade en halvtimme på oss att genomföra 
intervjun. En helt öppen intervju skulle antagligen utvecklas till ett för långt och 
svårtranskriberat samtal. I semistrukturerade intervjuer kan man utveckla frågorna beroende på 
vilket svar man får (Bryman 2002:302–312).  
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5.3 Urval  

Vi sökte efter våra nio intervjupersoner genom att ringa eller e-posta olika webbyråer och 
företag som specialiserat sig på användarfokuserat designarbete. Dessa företag fick vi tag i 
genom sökningar på Internet och från tips av tidigare arbetskamrater. Vi meddelade dem 
kortfattat vårt syfte med undersökningen och att vi är pedagogstudenter vid Stockholms 
universitet. Våra förfrågningar har vidarebefordrats till personer som arbetar som 
interaktionsdesigner som sedan kontaktat oss via e-post. En av våra intervjupersoner fick vi 
kontakt med via en annan intervjuperson som vi träffade, alltså ett snöbollsurval (Bryman 
2002:115). Många personer tackade nej till att intervjuas eftersom de inte hade tid eller att de 
ansåg att de ej passade för vår undersökning, och ett par personer svarade inte alls. Arbetet med 
att få tag i intervjupersoner och genomföra intervjuerna tog en dryg månad. Vi har inga 
personliga vänskapsrelationer med intervjupersonerna, men en av oss arbetade för flera år sedan 
i ett kort projekt där en intervjuperson var med som användbarhetskonsult.  

Vid intervjutillfället sa två personer att de kallade sig själva för informationsdesigner respektive 
användbarhetskonsult. De höll dock samtidigt med om att de arbetade med ID i olika former, 
och deras arbetsbeskrivningar stämde med vår definition av yrket.  

Av de nio interaktionsdesigner vi talat med arbetar tre på konsultföretag, en är egenföretagare, 
resten arbetar på olika webbyråer. Våra intervjupersoner var män och kvinnor i åldern 25-40 
med 1,5–15 års erfarenhet i branschen. De var utbildade inom skilda områden, bland annat 
datavetenskap, människa-datorinteraktion, antropologi, mediekommunikation, sociologi och 
kognitionsvetenskap. Några har examen från interaktionsdesignutbildningar, andra har läst ID 
som delkurser eller separat.  

5.4 Intervjuerna och genomförandet  

Vi bestämde oss för att göra intervjuerna ansikte mot ansikte, för att kunna försäkra oss om att 
uppfatta deras svar korrekt. Vi ställde inledningsvis några frågor av dokumenterande karaktär, 
som utbildning och ålder. Ledande frågor har vi försökt undvika annat än som förtydliganden av 
deras utläggningar. Frågorna fungerade även som en checklista för att inte missa något. 
Frågorna ställdes inte alltid i följd, utan beroende på vad personerna svarade anpassade vi 
följdfrågor genom att hoppa i listan. Vi har här följt Brymans beskrivning av hur 
semistrukturerade intervjuer går till (Bryman 2002:301).  

Vid intervjun kompletterade vi varandra genom att en av oss var huvudintervjuare och den 
andre kontrollerade att vi inte missade viktiga frågor och/eller kom på följdfrågor. På grund av 
kostnader är det ovanligt med två intervjuare i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 
2002:127-128). Som studenter har dock vår enda investering varit den extra tid som vi bedömde 
var nödvändig för att försäkra oss om att vi inte skulle missa någon fråga. Vi försökte förhålla 
oss till Kvales, av Bryman påbyggda, lista över krav på intervjuaren (Bryman 2002:306). Det 
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handlar framförallt om att låta intervjupersonen tala till punkt, ge möjlighet att tänka och 
tolerera tystnad. Vi försökte också att inte lägga orden i munnen på intervjupersonen och 
därmed påverka dem och deras svar. Vi nämnde för våra intervjupersoner att deras svar skulle 
vara anonyma och att vi själva kommer att transkribera (Bryman 2002:310–311).  

Vi strävade efter en så avslappnad intervjumiljö som möjligt, där både intervjuaren och 
intervjupersonen skulle känna sig bekväma och att tala öppet. Vi framförde önskemål om att 
sitta i en lugn och avskild miljö, och de flesta intervjuerna genomfördes i konferensrum på 
respektive arbetsplats. En intervju genomfördes dock i en livlig kafémiljö, och två intervjuer på 
lugna bibliotek. Några små avbrott inträffade i form av ringande telefoner, och ett hastigt besök. 
I det senare fallet fick vi påminna intervjupersonen om vad han sagt innan avbrottet.  

5.5 Inspelning och transkription  

Vid intervjuerna har vi använt två olika utrustningar för att spela in; en portabel mediespelare 
respektive bärbar dator. Vid vissa intervjuer har buller i inspelningsmiljön gjort det svårt att 
urskilja vad som sägs på den ena av inspelningarna, men då har vi kunnat lösa problemet med 
att lyssna på den andra. Med hjälp av att spela upp inspelningarna i ett långsammare tempo, 
samt att vi har använt inställningar för brusreducering, har vi underlättat transkriptionen. Vi har 
även strävat efter en gemensam överensstämmelse i våra tolkningar, när det varit svårt att 
urskilja vissa ord. I Bryman skrivs att intern reliabilitet betyder att medlemmar i ett forskarlag 
kommer överens om en gemensam tolkning (2002:257). Intervjuerna transkriberades direkt efter 
att de genomfördes och några delar av dem lämnades utan transkribering eftersom vi båda ansåg 
att de inte besvarade vårt syfte eller var omöjliga att avidentifiera. Det transkriberade materialet 
omfattade cirka 60 sidor.  

5.6 Resultatbearbetning  

I var och en av intervjuerna markerade vi långa intressanta utsagor i varje transkript med olika 
färger. Dessa markeringar klipptes sedan in i sju olika dokument som vi såg som en sorts 
preliminära kategorier, och formaterades där under respektive namn. Genom att läsa dessa 
dokument flera gånger, kunde vi få en överblick över materialet. Dessa kategorier reducerades 
till fyra, och i dessa har vi infogat utsagorna, ytterligare förkortade.  



 

 13 

5.7 Etiska krav  

Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Redan vid första kontakten med respektive 
person har vi informerat om syftet med forskningen, och vid intervjutillfället frågat om det har 
varit okej att spela in. För att uppfylla konfidentialitetskravet och skydda våra intervjupersoners 
identitet har vi fingerat deras namn. Några meningar har vi inte använt för att ytterligare skydda 
våra intervjupersoner som t.ex. namn på universitet, arbetsplatser, namn på personer som nämns 
av intervjupersoner i vissa sammanhang. Vi nämnde också att vi inte kommer att använda 
materialet annat än i forskningssyfte.  

5.8 Reflektioner över metoden  

En deltagande observation hade kanske varit ett bra sätt att undersöka vilken roll ID har i ett 
projekt, för vår egen förståelses skull. Undersökningen är dock genomförd i enlighet med syftet 
då det är interaktionsdesignerna som beskriver sitt yrke.  

Till den av intervjuerna som genomfördes på ett kafé var vi försenade och därför stressade. Av 
hänsyn till intervjupersonen Sara, satte vi igång direkt och fick därför inte tid att använda båda 
inspelningsinstrumenten. Vi hoppade vid denna intervju över vissa frågor, och trodde direkt 
efteråt att vi därför inte kunde använda materialet. Det visade sig att det innehöll mycket 
intressant trots allt, och utsagorna finns med i resultatsammanställningen.  

 Att vara två personer som intervjuar kan ibland påverka intervjun negativt på grund av en skev 
maktfördelning. Det var dock inget som vi märkte av, då vi uppfattade intervjupersonerna som 
väldigt trevliga och avslappnade. Man bör också beakta att våra intervjupersoner i sitt yrke utför 
intervjuer eller har kännedom om intervjuteknik. Även inspelningsutrustning sägs kunna hämma 
intervjupersoner (Bryman 2002:310), men vi tror att våra intervjupersoner har svarat obehindrat 
på våra frågor.  
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6. Resultat  

Vi har sammanställt materialet i fyra kategorier, där särskilt intressanta och beskrivande svar på 
våra frågor presenteras. Genom denna sammanställning av interaktionsdesignernas svar anser vi 
oss besvara frågeställningarna. Vi hoppas därigenom att vi visar en översiktlig bild av 
grundmaterialet för vår efterföljande analys.  

6.1 Yrket interaktionsdesign  

Här beskrivs vad interaktionsdesignerna gör.  

I beskrivningen av yrket används arkitekturen som en liknelse, man skapar ritningar för design 
av IT. Det handlar också om, som Peter säger, att "formge nytta för användarna", men också att 
formge ett beteende då man även tar hänsyn till kundens affärskrav. ID kan också enligt Henrik 
vara att "få saker och ting att bete sig som människor förväntar sig". Robert förklarar att ID är 
en visualisering av krav. Sara säger att interaktionsdesigner är den "som gör gränssnittet och 
testar mot användarna".  

 "Interaktionsdesign är allt du gör för att ta dig från en idé om någonting till att du har en färdig 
produkt" säger Robert. Det handlar också om att hålla sig i framkanten och hålla koll på trender, 
menar Anders. "Man sätter sig in i ett problem utifrån någon annans perspektiv, inte bara mitt 
eget" säger Kalle och lägger till att det handlar om empati blandat med datavetenskapligt 
"fyrkantigt och logiskt tänkande". Yrket handlar mycket om tid och pengar och inte som under 
Peters utbildning, om vetenskap; det handlar om att skapa upplevelser för användaren.  

Ofta arbetar man i projekt utifrån vad man själv tror är användbart, säger Peter och fortsätter: 
"man får jobba utifrån människa-datorinteraktionkoncept man har lärt sig i skolbänken i 
princip". 
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6.2 Viktiga egenskaper hos en interaktionsdesigner  

Genom att bland annat fråga om intresse och bakgrund har vi hittat olika egenskaper hos 
intervjupersonerna.  

Kalle anknyter till sitt estetiska intresse och sin bakgrund som poet, och berättar att han ser 
interaktionsdesignen som ett historieberättande. Även Tom har en estetisk bakgrund som 
konstvetare och uttrycker sin roll som kreativ, inspirerande och som problemlösare. Anders, 
som arbetat som art director, insåg att han sökte en mening för sitt skapande och började 
intressera sig för hur man kunde tillgängliggöra information för andra. Markus har kombinerat 
barndomens kreativitet med ett analytiskt och tekniskt intresse.  

Jessica berättar att hon ser många möjligheter att jobba med IT, för att det utvecklas så fort. 
Genom att befinna sig i denna utveckling kan hon göra saker som underlättar för människor. 
Sara har varit involverad i biståndsarbete, och ser att hon i viss mån hjälper andra, men det beror 
på vilket uppdrag det gäller och tar som exempel kommunala sajter som underlättar för 
dagissökande föräldrar. Anders understryker vikten av personligt engagemang i projekten och 
att man försöker vara med "hela vägen". Kalle berättar om mycket övning att lära sig verktyg 
och redskap. "Det gäller att ge folk kontroll över sina liv, över sin vardag" säger Jessica. Markus 
ser hur han bidrar till ett mer effektivt och snabbt samhälle, och nämner att folk tyvärr inte 
reflekterar över förbättringarna i tekniken. Tom ser också yrket ur ett samhällsperspektiv:  

Det känns att många produkter inte är speciellt användbara över huvud taget, vilket kostar 
samhället ganska mycket pengar. Det kan vara utrustning ... som inte används och som har 
kostat jättemycket att utveckla.  

Jessica säger att är viktigt att tänka sig in i hur användaren kommer att navigera i flödet som 
interaktionsdesignern skapar. Det uttrycks att man ser sig som vägvisare i ett projekt och de ser 
sin kunskap som expertkunnande. ID har med mjuka värden att göra, men även logiskt 
tänkande, menar Kalle och säger också att han är optimistisk och tror på människor. Erfarenhet 
att tidigare ha arbetat med andra närliggande yrken, som utvecklare och programmerare, förs 
också på tal av Henrik.  

6.3 Värdet av användare för interaktionsdesigner  

Här talas om användbarhet och användare.  
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Våra intervjupersoner betonar vikten av att göra användarstudier, men det är inte alltid det sker. 
Henrik tvingas ofta att göra antaganden om användare baserat på analyser av webbtrafik, 
statistik och arga samtal till uppdragsgivarens kundsupport. I många fall skiljer sig inte 
användarkraven åt som vid ett betalningssystem på en webbutik eller på en bankwebbplats. Ofta 
fungerar dessa på liknande sätt på olika webbplatser. 

I de fall där tid och pengar begränsar användbarhetsstudierna, till att ske i för liten skala eller 
inte alls, försöker man ändå göra det bästa av situationen. Peter kompletterar användarstudier 
med sina MDI-kunskaper, och Jessica tänker sig in i användarens situation. Även om Kalle 
säger att det oavsett orsak är "jättekorkat" att inte ta med användare i produktionsprocessen, 
menar han att det brukar gå bra ändå. Det är inte alltid användaren vet vad den vill ha, och ofta 
får användaren anpassa sig till tekniken. Sara menar att en interaktionsdesigner inte bör se sig 
som konstnär som skapar "snygg interaktionsdesign". Hon fortsätter med att förklara att man 
måste respektera användarnas behov. En utbredd uppfattning är att det kan räcka med att fråga 
bara några stycken användare, och i värsta fall kollegor. Tom säger:  

Ibland finns inte så mycket tid till att göra en så grundlig användarstudie. Då litar de på att 
man har erfarenhet och att man gjort något liknande förut. 

6.4 Arbete och samarbete  

Så går det till i projekten när man arbetar med andra.  

Kalle menar att interaktionsdesigner alltmer blir som spindeln i nätet men även att ID sugs upp 
av andra yrken, "de som faktiskt producerar något", och blir mer som ett verktyg än en separat 
roll, som Kalle säger:  

Man börjar ifrågasätta nu om de [interaktionsdesigner] behövs som en separat roll eller om 
man kan ta det i samband med en annan roll.  

ID är också något som sker i ett samarbete med andra, att en användarcentrerad design tas fram i 
samarbete med hela produktionsgruppen. Marcus räknar upp sex roller i vanlig 
projektgruppssammansättning: produktionsledare, projektledare, art director, copywriter, 
interaktionsdesigner "och någon teknisk person". Rollen som interaktionsdesigner är fortfarande 
lite flytande, menar Tom, och det beror på arbetsgruppens storlek hur arbetet fördelas. Jessica 
tycker att samarbetet i kreativa projekt försvåras av att rollen är så odefinierad, men i 
"fyrkantiga" projekt, där man jobbar utifrån kravspecifikationer och direkt med utvecklare, 
löper arbetet ofta smidigt.  
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Peter säger att över huvud taget önskas ett arbetssätt där man arbetar i team, iterativt5, och inte 
enligt vattenfallsmodellen6, där färdiga delkomponenter lämnas vidare till nästa person i kedjan. 
Genom att ha ett bra samarbete med utvecklare7 kan misstag undvikas, att interaktionsdesignern 
inte gör skisser som tekniskt sätt blir för svåra för utvecklaren. Peter menar att det ibland är 
svårt med kommunikationen med utvecklare och säger att kommunikationen "antingen bär eller 
brister". Robert ser vikten av samarbetet med utvecklarna som nödvändigt, då 
interaktionsdesigner i Sverige inte har så bra teknisk kompetens som exempelvis i USA. Markus 
tycker att utvecklare "har bra känsla för detaljer som verkligen lyfter det man gör och kan ta det 
vidare så att man inte behöver sitta och peta i alla detaljer". "Interaktionsdesigner vill gärna 
jobba ihop med andra interaktionsdesigner för att utvecklas" säger Robert. I andra utsagor talas 
om att man är med i olika föreningar, e-postlistor och deltar i seminarier och sammankomster 
för interaktionsdesigner. Tom: 

Alltså, vi försöker jobba väldigt tätt, framför allt tillsammans med formgivare, eftersom den 
schyssta formen kan stödja funktionen på det sättet, men även tillsammans med 
programmerare. ... Man har olika vinklar på saker och ting. Kan man samarbeta redan från 
början så tycker jag ofta att det brukar leda till att det ger bättre slutresultat.  

Det är inte heller alltid så att man arbetar bra tillsammans med formgivare, ibland för att man 
inte arbetar på samma plats, men ibland för att formgivaren tar sig friheter som inte kommer att 
fungera. Henrik säger att många försöker använda användbarhetsargument för att främja sin 
agenda. Interaktionsdesignern kan genom sina skisser också begränsa formgivarens kreativa 
arbete, vilket han menar kan skapa konflikter. Markus tycker att det inte är så många företag 
som har stenkoll, "så man sitter på en rätt skön sits liksom att man får gehör och man kan ta för 
sig och styra rätt mycket själv". Oftast fungerar dock samarbetet bra, och formgivare verkar 
uppskatta att slippa tänka på användbarheten. I de projekt som blir lyckade arbetar Anders 
tillsammans med "en från teknikhållet och en från formhållet" som gemensamt kan lösa 
uppgifter, men han tycker att man får "känna sig för" hur man kan jobba på bästa sätt eftersom 
det är en så "färsk bransch" och att det saknas "färdiga mallar".  

                                                        
5 Iterativ systemutveckling, som brukar ses som motsatsen till vattenfallsmodellen, främjar cyklisk 
teambaserad utveckling. Fel som uppstår blir lättare att hitta och åtgärda. (Abascal, Arrue, & Vigo 
2007:191). 
6 Vattenfallsmodellen är en sekventiell metod som fastställer en bestämd ordning för 
arbetsprocessen mjukvaruutveckling (Abascal, Arrue, & Vigo 2007:189). 
7 Med utvecklare menar vi den som omsätter grafik och skisser till kod, såväl webbdesigner som 
programmerare. 
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7. Analys  

I vårt redovisade material har vi funnit utsagor som kan kopplas till Bourdieus tre 
nyckelbegrepp som hjälper oss att besvara syfte och frågeställningar. 

Med Bourdieus terminologi har vi till att börja med valt att se området som interaktionsdesigner 
verkar i, som ett IT-produktionsfält, där en stor mängd människor arbetar för att skapa IT-
produkter. Dessa produkter kan vara webbplatser, operativsystem, e-learningkurser eller 
dataspel. Inom det fältet arbetar interaktionsdesigner bland annat tillsammans med formgivare 
och utvecklare. Alla dessa aktörer i fältet har som mål att i slutänden leverera en digital produkt. 
Inom detta fält råder konkurrens om utrymmet, något som ständigt påverkar maktstrukturer och 
hierarkier. 

7.1 Investeringar 

Aktörerna har investerat i kulturella kapital som värderas i IT-produktionsfältet genom att de 
har studerat på utbildningar som anses relevanta för ID, däribland beteende- och 
kognitionsvetenskap samt MDI. De har på så sätt betalat inträde för att komma in fältet. Dessa 
utbildningar med fokus på människor har påverkat deras intresse för och kunskap om 
användbarhetsfrågor. Det kan ses i ett större samhällsperspektiv då vissa uttrycker att deras yrke 
i viss mån förbättrar livet för människor. I våra intervjuer har vi konstaterat att 
interaktionsdesignerna uttrycker en stor respekt för människorna som ska använda deras 
produkter. De vill hjälpa dem att överkomma små hinder i vardagen och lösa deras problem och 
vi kan här se en humanistisk syn på arbetet med teknik. Detta ser vi som självklara delar av 
deras habitus; några av dispositionerna i deras habitus.  

Genom att ha tagit del av diskussioner på bloggar eller forum har man uppnått vad Bourdieu 
menar vara fältets inträdeskrav; man har visat sig engagerad i användbarhetsfrågor. 
Engagemanget för dessa frågor har vi märkt i intervjuerna, och vi ser även engagemanget som 
en viktig disposition. Vi har också fått höra att de gärna vill ha ett bättre samarbete 
interaktionsdesigner emellan, och några av intervjupersonerna har engagerat sig i föreningar för 
ID. Att ha intresse för teknik är också något viktigt och, som vi ser det, en viktig disposition 
som efterfrågas i fältet.  
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7.2 Positioner 

För en interaktionsdesigner är alltså användarundersökningar viktiga för att skapa en bra IT-
produkt. Det är inte alla inom fältet som håller med om vikten med användarundersökningar, 
vilket kan förstås genom att de inte alltid utförs. Våra interaktionsdesigner säger att det ändå går 
bra att designa för användare i de fall användarstudier saknas. Det kan ses som att det går att 
arbeta efter beprövad kunskap, att det finns konventioner man förhåller sig till. De har alltså 
internaliserat eller förkroppsligat som Bourdieu uttryckte det, kunskaper om hur människor 
interagerar med digitala system. Dessa kunskaper baseras på användbarheten, som alltså är ett 
kapital som påverkat deras habitus.  

Om en interaktionsdesigner utnyttjar sitt kulturella kapital, och därigenom medverkar till att 
skapa en bra produkt som ökar uppdragsgivarens och fältets ekonomiska kapital, kan nyttan av 
god ID visas, vilket lockar till sig nya kunder och därigenom ekonomiskt kapital. Härigenom 
stadfäster interaktionsdesignern sin position i fältet, och dennes makt ökar. Intervjupersonerna 
säger att intresset för ID verkar öka och allt fler kunder efterfrågar deras tjänster; när kunder vill 
ha en webbplats producerad efterfrågas ofta användarundersökningar. Interaktionsdesignern kan 
i denna process växla sitt kulturella kapital mot ekonomiskt kapital, alltså högre lön, och uppnå 
mer makt i fältet. Broady skriver att "det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och 
effekter av denna habitus som kan fungera som kapital" (2005:161).  

Vi tolkar utsagorna om att ID efterfrågas alltmer, som att värdet av det kulturella kapitalet 
användbarhet ökar och bidrar därigenom också till interaktionsdesignernas ökande status. Denna 
omplacering i fältstrukturen har möjligtvis påverkat övriga aktörer att inse värdet av deras 
kunskaper och uppta dem i sin praktik, som exempelvis då formgivare börjar tänka på 
användbarhetsfrågor. Det talas i våra intervjuer om att användbarheten utnyttjas för att främja 
olika aktörers agendor. Genom att, med Bourdieus ord, använda användbarhetsvapnet i kampen 
om positionerna går det att motivera och slåss för sin plats på fältet, men det är alltså inget 
förbehållet interaktionsdesignerna.  

I projekt som har klart definierade mål har det nämnts att alla aktörer i projektgruppen har sin 
specifika position, och strukturerna bibehålls därför på arbetsplatsen. Det uttrycks att våra 
interaktionsdesigner ser sig som vägvisare i projekten och de ser sin kunskap som 
expertkunnande. Även om de inte alltid innehar dessa positioner i fältet så är det dit de vill. För 
att kunna tillgodose användarnas behov i större utsträckning behöver de större inflytande och 
makt i designprocessen. Att mena sig vara "spindeln i nätet" ser vi som något som visar på att 
interaktionsdesigner faktiskt har stort inflytande över samarbetet. 

Intervjupersonerna säger dels att samarbetet inte alltid funkar och att användarundersökningar 
inte alltid utförs, dels att de oftast får igenom sina förslag och att bidragen uppskattas av de 
andra aktörerna. Att vi fått så motstridiga resultat kan möjligtvis förklaras med att just denna 
kamp som förs av interaktionsdesignerna inom fältet är såpass ny och ännu inte över.  
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7.3 Strategier 

Man utvecklar strategier för att behålla eller öka värdet på kapitalen som man innehar, det är en 
kamp om hur "kapitalarter skall värderas" (Broady 1990:130). En strategi för att öka eller 
bevara värdet av sitt kapital kan vara att man som interaktionsdesigner vill jobba tätt ihop med 
övriga i produktionsgruppen för att på så sätt inte tappa kontroll och inflytande över processen, 
som uttrycks i resultatdelen med en önskan om mer iterativa arbetsprocesser. Att vilja dela 
erfarenheter och kunskap med andra interaktionsdesigner är något som vi ser som en önskan att 
förstärka det kulturella kapitalet genom kollektivt kunskapsbyggande, och bygga upp en större 
arsenal med vapen till kampen på fältet. Detta engagemang och ökade samarbete är förstås inte 
bara för att öka sin makt, utan något som även kommer användare och hela fältet till nytta.  

Erfarenhet genom att ha provat andra roller inom fältet förs också på tal i intervjuerna. Man har 
ett övertag i konflikter om vad som är möjligt att åstadkomma, exempelvis för en utvecklare, 
därför att man själv har viss erfarenhet av vad andra på företaget arbetar med. Det går också att 
detaljstyra formgivares arbete med detaljrika skisser, vilket begränsar deras utrymme till 
kreativt inflytande och kan ses som en maktutövning i de fall det förekommer. 
Interaktionsdesignern har en titel som legitimerar dennes åsikter och metoder, och ger 
auktoritet. De finns där eftersom deras kunskaper faktiskt efterfrågas i enlighet med de "regler 
för urval och invigning av dem som besitter en till fältet avpassad habitus och ett tillräckligt 
mått av det rätta slaget av symboliskt kapital" (Broady 1990:126). Man kan tänka sig 
arbetsplatser där användbarhetsfrågor inte tas på så stort allvar, där aktörer utan titeln 
interaktionsdesigner som för dem på tal inte anses som kvalificerade.  

7.4 Sammanfattning  

Tid, budget och prioriteringar hos uppdragsgivaren ses stå i vägen för att inkludera användare i 
designprocessen. Det är viktigt att tänka sig in i hur användaren kommer att navigera i flödet 
som interaktionsdesignern skapar, har vi fått förklarat för oss. Resten av fältet respekterar att det 
är interaktionsdesignern som vet hur människor fungerar, det ingår i deras titel och är en uppgift 
som tillhör dem. Fältet ser inte alltid lika positivt på att förlita sig på användarnas direkta 
påverkan i arbetet, utan anser att interaktionsdesignerns kunskap kan ersätta 
användarinflytandet. Våra intervjupersoner uttrycker vikten av att ha med användarna så mycket 
det bara går, men talar samtidigt motsägelsefullt om att det ofta går att skapa bra design utan 
användardeltagande. Här kan man se habitus och fältets ömsesidiga påverkan, då fältets 
strukturer begränsar det utrymme som interaktionsdesignern tidigare har fått lära sig, som krävs 
för att utföra en uppgift. De spelar efter fältets regler, men påverkar också fältstrukturen genom 
att deras kunskapskapital och titel värderas högt. På så sätt är interaktionsdesignerns habitus en 
strukturerande struktur men struktureras också av fältets struktur.  
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8. Diskussion och slutsatser  

Vi har bland annat undersökt hur interaktionsdesigner beskriver sitt yrke och hur samarbetet 
mellan dem och övriga aktörer ser ut, ur deras synvinkel. Det har varit mycket intressant att 
intervjua dessa personer och ta del av svar som vi tycker har visat på ett växande humanistiskt 
inflytande i en bransch som kan te sig teknisk. Interaktionsdesignerna ser positivt på 
utvecklingen inom IT och de säger att det är roligt att befinna sig i och påverka denna 
utveckling. Vi har analyserat deras position i fältet med hjälp av Bourdieus teorier om sociala 
strukturer och därigenom hittat uppslag som gett oss en del tankar och funderingar. 

8.1 Diskussion 

I intervjuerna sägs att rollen som interaktionsdesigner är oklar och flytande, vilket vi tolkar som 
bidragande till att man inte vill ta besluten helt själv, att den bristande definitionen av ID gör att 
man i så stor utsträckning frågar kollegor och användare om man "gör rätt". Samtidigt ser de 
andra aktörerna att interaktionsdesignerna faktiskt gör rätt, och att de har tillräcklig kunskap om 
användarna för att ta sina beslut. Är det så att vi anar lågt självförtroende hos 
interaktionsdesignerna? Det är inte en helt orimlig tanke eftersom yrket ännu inte etablerats fullt 
ut i fältet. En annan orsak till den otydliga definitionen kan vara att företag har olika arbetssätt 
och olika titlar på samma roll.  

Interaktionsdesignerna tycker att samarbetet med andra aktörer borde fördjupas för att skapa bra 
IT-produkter vilket vi ser kan gynna såväl användaren som hela produktionsfältet. Kanske är det 
just olika samarbetsformer som borde undersökas och testas, som Evers (2007) gör i sin av oss 
tidigare presenterade studie om hur samarbetet havererar i ett projekt med att skapa en 
webbsida. 

I kortvariga projekt, konsultuppdrag, där interaktionsdesigner arbetar med personer de inte har 
utvecklat personliga relationer och arbetsrutiner med, kan en färdig samarbetsram underlätta att 
den slutgiltiga produkten blir bra. Men även i projekt där de inblandade känner varandra skulle 
det möjligtvis underlätta att ha en struktur för att underlätta samarbetet. Kanske är det i 
fortsättningen IT-utbildningarna som borde lära ut och utveckla strategier för multidisciplinärt 
samarbete, och varför inte använda ett gemensamt språk?  

Vi har kommit i kontakt med begreppet designmönster, som kan ses som ett sådant språk, vars 
nytta för designprocessen Lammi undersökte i sin studie vi skrev om i bakgrundskapitlet. 
Christopher Alexander introducerade 1977 begreppet architectural patterns som återkommande 
lösningar på återkommande problem inom arkitekturen (Benyon 2005:299). Under 90-talet kom 
dessa designmönster att influera andra områden som exempelvis objektorienterad 
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programmering8. Tillämpandet av användbarhetsprinciper har lett till etablerade riktlinjer och 
mönster för interaktion i vissa fall som t.ex. tillbakaknappen i webbplatser (Benyon 2005:64). 
Designmönster är i princip strukturerade efter frågorna Varför, När och Hur de kan användas, 
men är inte så specificerande att de hämmar kreativiteten. I bilaga 4 har vi bifogat ett 
designmönster från webbplatsen welie.com som kan användas för navigation. 

Designmönster kan som vi ser det utvecklas till ett gemensamt språk som kan förstås av alla i 
fältet, vilket skulle leda till ett smidigt samarbete mellan alla aktörer. Vi föreslår att man även 
försöker se designmönster som en objektiverad kapitalform, som Bourdieu menade kan lagras i 
exempelvis böcker, något som kan ses som ett verktyg. Det går att se liknelser med det 
Vygotskij kallar medierande artefakter; språk och symboler som förmedlar kunskap. Säljö 
skriver att människan genom historien har flyttat ut mänskliga funktioner och kompetenser till 
dessa kunskapsförmedlande redskap. Vårt tänkande sker istället i symbios med artefakten och 
frigör tankekraft som kan läggas på annat (Säljö 2005:75). Andra sociologer som Berger & 
Luckmann talar om ett socialt kunskapsförråd som människor bygger och utnyttjar i 
vardagslivet, alltså externaliserad kunskap som vi delar i olika grad med varandra (1998:55–56).  

När interaktionsdesigner arbetar tillsammans med utvecklare som kan tekniken kan det bidra till 
att interaktionsdesigner inte behöver belastas med avancerad teknikkunskap och istället ägna tid 
åt kreativa lösningar och analyser men samtidigt därmed se de tekniska möjligheterna.  

Det kanske är interaktionsdesignen och inte interaktionsdesignern i sin nuvarande roll som 
överlever slaget om användbarhetens inflytande i skapandet av interaktiva system. Vi tänker oss 
att om användbarhetskapitalet slår igenom på allvar och influerar övriga aktörer i fältet, med 
hjälp av gemensamma samarbetssätt understött av gemensamma designmönster, skulle hela IT-
produktionsfältet komma att genomsyras av samma empati som interaktionsdesignerna innehar.  

8.2 Sammanfattning  

Genom att externalisera sina kunskaper i ett objektiverat kapital eller medierande artefakt, som 
designmönster, skulle interaktionsdesigner dessutom kunna avlasta sitt kognitiva tänkande och 
röra sig mot innovation och en mer upplevelseskapande roll. Kunskap på detta sätt skulle också 
kunna delas på ett enklare sätt vilket gör att andra aktörer i fältet kan utnyttja den. Genom att 
utveckla, använda och dela med sig av designmönster via olika designmönsterbibliotek skulle 
interaktionsdesignen kunna utveckla ett effektivt vapen att använda för att förstärka och befästa 
sin position på IT-produktionens slagfält. Dessa måste utformas med hänsyn till 
användarprinciper och borde vara konstruerade utifrån empiriska undersökningar och 
motiverade genom tester.  

                                                        
8 En metod för att dela upp programmeringskod i mindre delar för att lättare kunna få överblick 
och återanvända funktioner. 



 

 23 

 
Vi anser att undersökningen har besvarat vårt syfte. Med hjälp av sociologen Pierre Bourdieus 
nyckelbegrepp habitus, fält och kapital har vi analyserat resultatet. Våra intervjupersoner 
uttrycker humanistiska synsätt och vill ha mer samarbete interaktionsdesigner emellan och med 
andra aktörer i IT-produktionsfältet. Vi har här diskuterat olika tänkbara lösningar som 
designmönster för att ytterligare kunna dela kunskaper mellan IT-produktionsfältets aktörer. 

8.3 Framtida forskning 

Vi tror att en mer omfattande studie där fler aktörer medverkar antagligen skulle ge en större 
bild av IT-produktionsfältet, och därigenom visa hur andra kapital värderas och erkänns. Vi har 
även snuddat vid frågan om utbildningarnas betydelse i framtiden, och tror att mer forskning om 
multidisciplinära samarbetsformer och hur dessa kan integreras i utbildningarna kan vara 
betydelsefull. Att utforska hur yrkesutbildningar påverkar interaktionsdesignrollens otydlighet 
och kreativitet skulle också vara intressant. Förhållandet mellan yrkesutbildningar och de 
akademiska utbildningarna, och hur dessa värderas i fältet, borde också undersökas. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Att hjälpa användare att tillgå, lära sig och komma ihåg: 

• Synlighet – Det ska vara tydligt vilka systemfunktioner som finns tillgängliga. 
Det är lättare att känna igen saker än att behöva återhämta dem ur minnet  

• Konsekvens – Utformningen av systemet och funktioner skall vara konsekvent. 
Utgå från vad användaren är van vid och standardisera.  

• Igenkännbarhet – Använd språk och symboler som målgruppen och användaren 
känner igen. Där det inte är möjligt ska metaforer användas som gör dem enkla 
att förstå.  

• Affordance – Designa funktioner så att de visar vad de är till för, som att 
knappar ska ser ut som knappar så att folk kommer att klicka på dem.  

 

Att ge användare en känsla av kontroll:  

• Navigering – Ge stöd för användare att hitta och navigera i systemet.  
• Kontroll – Gör det klart för användaren när denne har kontroll och när systemet 

har kontroll.  
• Feedback – Ge snabb återkoppling från systemet till användaren så att denne blir 

medveten vilka konsekvenser dennes handlingar åstadkommer.  

 
Systemet ska vara tryggt och säkert: 

• Återställbarhet – Gör det möjligt att återställa systemet på ett snabbt och enkelt 
sätt efter ett felsteg. 

• Begränsningar – Hindra eller begränsa användarens möjligheter att göra fel.  

 
Anpassa till användarna: 

• Flexibilitet – Ge användaren möjlighet att göra saker på flera möjliga sätt. 
Användaren skall kunna anpassa systemet till sin egen nivå.  

• Stil – Designen ska vara tilltalande, snygg och attraktiv.  
• Trivsamhet – Systemet ska vara artigt, vänligt och allmänt trevlig mot 

användaren.  
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Bilaga 3 

Profilfrågor:   

1. Ålder   
2. Kön   
3. Utbildning   
4. Arbetslivserfarenhet   
5. Ansvarsområde/Yrke     

frågeguiden:  

1. Kan du beskriva vad interaktionsdesign är? Vilka kunskaper tycker du en 
interaktionsdesigner bör ha? (Design, teknik, psykologi, HCI...)  

2. Hur blev du intresserad av att jobba med detta? Vad är det som gör IxD intressant?  
3. Vilka faktorer är viktiga för att utforma webbplatser? Egenskaper/kvaliteer  
4. Det talas om...? Användbarhet/tillgänglighet. Finns det någon bra definition? Kan ha 

blivit besvarad redan!  
5. Hur börjar du med att skapa en webbplats. Berätta fritt. Hur blir du involverad?  
6. Finns det metoder för att ta in användarnas input i skapandet med en sajt. Hur går det 

till med användartester? Hur påverkas du som IxD av dessa?  
7. Vad gör du om du inte får göra tester eller har tillgång till det? Går det bra ändå? "Vet" 

du redan vad de kommer att säga? (design patterns/tekniska standardlösningar) Central 
fråga i arbetet är om man kan vara IxD utan att göra användartester.  

8. Hur ser du på din roll i projekten? Vad skulle du önska att vara? Får du gehör för dina 
tankar om hur det ska vara.  

9. Hur ser du på din roll som interaktionsdesigner i samhället du lever i? Är ditt arbete 
viktigt i ett större perspektiv.  

10. Vad spelar den visuella/funktionella upplevelsen för roll? Går det att skilja åt 
interaktionsdesign och webb-grafisk design? Skillnader från andra discipliner i 
systemutveckling?  

11. Hur uppdaterar du dina kunskaper? Sajter eller utbildningar, seminarier t ex.    
12. Vad har du att säga mer om interaktionsdesigner/interaktionsdesign?  
13. Har du något att tillägga? Något som inte kommit med? (vad de tyckte att vi skulle 

frågat)  
14. Har du något att rekommendera?  
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Bilaga 4 
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