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Abstract 
A user-centered perspective is often used by designers to be able to design interactive digital 

systems that attempt to meet users’ needs. The designers should take demographics such as 

culture, age and gender into consideration to get to know the end user of the system. Today, 

gender as a demographic area is considered in a lesser extent than for example culture. This 

indicates that systems are not designed to be gender neutral. The aim of this study is to 

examine how practitioners consider gender through the design process. To do this, a 

qualitative interview study inspired by Grounded Theory has been followed. The data from 

the interviews have been presented and also interpreted by coding. The discussion of the 

results tend to show two factors that are needed to be able to design a system that meets the 

needs of both feminine and masculine individuals equally. The factors argued for are that a 

feminist approach on design could enable a possibility to design a more equal system. Also, 

designers should take gender into greater consideration while designing systems so that the 

systems in fact meet the needs of both feminine and masculine users equally.  
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II 

Sammanfattning 
För att designa interaktiva digitala system som tillfredsställer användarens behov applicerar 

interaktionsdesigners ett användarcentrerat perspektiv på sin design. Designers bör då beakta 

demografier så som kultur, ålder och genus för att lära känna slutanvändarna av systemet. 

Idag beaktas demografin genus i en betydligt mindre utsträckning än exempelvis kultur, vilket 

kan betyda att interaktiva digitala system som designas inte blir genusneutrala, dvs. att 

systemet ska tillfredsställa både feminina och maskulina individer i samma utsträckning. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur praktiker hanterar genus genom hela 

designprocessen för interaktionsdesign. För att undersöka detta har en kvalitativ intervjustudie 

med inspiration av Grounded Theory utförts. Empirin ifrån intervjuerna har presenterats och 

analyserats med hjälp av kodning. Slutligen har resultatet diskuterats. Resultatet från studien 

pekar på att interaktionsdesigners inte alltid medvetet beaktar genus och att det inte anses 

behövas då designers redan upplever att den digitala världen är genusneutral. Diskussionen av 

resultatet tycks påvisa två faktorer som behövs för att designa ett genusneutralt system. 

Faktorerna som det argumenteras för är dels att ett feministiskt synsätt på design skapar goda 

möjligheter för att designa jämställda system. Dels är det av vikt att beakta genus som 

demografi i samma utsträckning som kultur för att öka möjligheterna att designen 

tillfredsställer såväl feminina som maskulina individers behov.  
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1 Introduktion 
Genusrelaterade frågor och debatter hamnar allt högre upp på dagordningen och med 

anledning av det ökar även intresset för att lyfta fram dessa frågor i den digitala världen. 

Enligt Sandqvist (2013) ansågs informations teknologi (IT) redan i ett tidigt stadie kunna vara 

det verktyg som skulle bidra till och skapa ett mer jämställt samhälle. Sandqvist menar 

emellertid att dessa förhoppningar än idag inte slagit in. Tidigare forskning har tittat närmare 

på och sökt hitta lösningar på hur designers kan skapar genusneutrala system (Williams 2014) 

samt fokuserat på frågan om vem tekniken egentligen utformas för (Breslin & Wadhwa 

2014a). Vidare har vikten av att införa olika feministiska positioner och teorier i 

designprocessen för interaktionsdesign uppmärksammats (Rode 2011; Bardzell 2010; Breslin 

& Wadhwa 2014a; Bath 2009).  

Enligt Preece, Rogers och Sharp (2002 s.165-170) handlar designprocessen för 

interaktionsdesign om att identifiera beteenden, egenskaper, mål och behov hos den tänkta 

slutanvändaren av systemet. Det kan uppnås genom att använda olika tekniker för 

datainsamling så som enkäter, intervjuer, workshops och observation. Syfte är att skapa ett 

system som, i slutändan, bättre stämmer överens med användarens förväntningar (Preece, 

Rogers & Sharp 2002 s.167; Cooper, Reimann & Croni 2007 s.20-21). På så sätt krävs det att 

interaktionsdesigners tillämpar en användarcentrerad design och involvera användaren genom 

hela designprocessen (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.165). Systemets utformning beror 

således på kontexten, vem användarna är, vad de gör och vilka mål samt egenskaper de har 

(Cooper, Reimann & Croni 2007 s.16).  

Breslin och Wadhwa (2014a) samt Bardzell (2010) anser att det är nödvändigt ur ett 

jämställdhetsperspektiv att ta hänsyn till och beakta genus i alla skeden av designprocessen. 

Detta för att kunna påverka systemets slutresultat till att passa användare med såväl feminina 

som maskulina egenskaper. Genus sägs nödvändigtvis inte ha någonting med könsskillnader 

att göra, exempelvis kan en kvinna bearbeta information på ett sätt som är förknippat med 

maskulina egenskaper och vise versa (Breslin & Wadhwa 2014). Ett exempel som tydligt 

demonstrerar avsaknaden av att överväga genus under designprocessen för interaktionsdesign 

är under utformningen av de tidiga röstigenkänningsprogrammen. Enligt van der Velden och 

Mörtberg (2012) reflekterade inte designers över det faktum att teknikens anpassning till 

maskulina röster kunde utesluta feminina. Resultatet blev att programmen inte kände igen 

feminina röster med anledning av skillnaden i tonhöjd (Bath 2009).  

Enligt Churchill (2010) har såväl industriell design som grafisk design, ergonomisk design 

och interaktionsdesign, övervägande designat produkter och tjänster med endast ett genus i 

åtanke. Spelindustrin är också ett område där genus inte övervägs ur ett 

jämställdhetsperspektiv (Graner 2004 s.180-183). Industrin riktar sig främst till unga 

maskulina individer och enligt Sandqvist (2013) kan kulturen nästintill kännas ogästvänlig för 

feminina individer.   

Till skillnad från genus finns det andra områden som anses vara mer vedertagna att ta hänsyn 

till under designprocessen, ett av dessa är kultur (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.301-302). 

Kultur påverkar människors värderingar, förväntningar och beteenden samt bidrar till att 

människor tolkar färger, gester och symboler på olika sätt, och är ett område som bör beaktas 

under designprocessen (Cooper, Reimann & Croni 2007 s.302). Sato och Chen (2008) säger 

att kulturella skillnader inte är begränsade till geografiska områden eller etnicitet, utan att 

kultur kan uppstå utifrån vilken population som helst. Ett annat område som anses vara viktigt 
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att ta hänsyn till är ålder. När det handlar om att designa tekniska produkter och tjänster för 

barn, anses det närmast nödvändigt att utforma dem med hänsyn till deras förmågor, intressen 

och utvecklingsbehov (Hourcade 2008).  

Williams (2014) säger att det allt för sällan diskuteras kring användarens genus under 

utformningen av interaktiva digitala system, och att de frågor och åsikter som berör ämnet 

ofta hamnar i skymundan. Ett resultat sägs kunna blir att designers utformar system med ett 

antagande om att de är genusneutrala, vilket inte bidrar till att systemen per definition blir 

genusneutral (Williams 2014). Designers är inte passiva åskådare till det system som de 

skapar, utan de skapar aktivt design och upplevelser utifrån implicita eller explicita 

antaganden om hur systemet skall användas och av vem. Finns det inte några tydliga riktlinjer 

så kommer de designbeslut som tas kring ett system, oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet, sannolikt luta mot det som för designern eller designteamet känns bekvämt och 

välbekant. Genom att inte belysa genus kan designers själva komma att simulera en mental 

bild av målgruppens kön och designa system utifrån individuella preferenser eller stereotyper 

(Churchill 2010). Enligt Williams (2014) finns det många designbeslut under en 

designprocess som fattas utifrån oavsiktliga könsfördomar.  

I Sverige tog fler kvinnor än män ut examina från universitet och högskolor under läsåren 

2010/2011 (Bergfors 2012). Inom ämnesinriktningar som informatik, datavetenskap och 

systemvetenskap togs, i motsatts till sammanlagda examina, endast 19 % ut av kvinnor.  Det 

är inte enbart i Sverige som det råder en underrepresentation av kvinnor inom IT-branschen. 

Snedfördelningen har även uppmärksammats i andra länder (Cooper 2006; Moss, Gunn & 

Heller 2006; Horvath, Moss, Gunn & Vass 2007; Breslin & Wadhwa 2014; Bardzell 2010; 

Williams 2014). Dessa studier belyser också att kvinnans underrepresentation bidrar till en 

situation där män designar för andra män och vad som motiverar och underhåller dem, medan 

kvinnors behov och intressen omedvetet förbises. Williams (2014) nämner att de spontana 

designbeslut som fattas av designers görs så av fyra gånger så många män än kvinnor.  

Vidare visar studier att det förekommer skillnader i hur maskulina och feminina individer 

interagerar med datorer. Studierna berör bland annat områden så som problemlösning 

(Beckwith et al. 2006; Beckwith & Burnett 2004; Burnett et al. 2011;), inlärningsstilar 

(Beckwith & Burnett 2004; Ames 2003), informationsbearbetning (Beckwith & Burnett 2004; 

Meyers-Levy 1986; O’Donnell & Johnson 2001), visuella preferenser samt (Moss, Gunn & 

Heller 2006; Churchill 2010) attityder och självförtroende (Beckwith & Burnett 2004; 

Cooper2006; Comber & Colley 2003). Studierna visar ett behov av att kunna designa 

genusneutrala system. 

Williams (2014) säger att IT-branschen och designteam inte behöver invänta en mer 

könsbalanserad sammansättning för att möjliggöra interaktionsdesign av genusneutrala 

system, även om det skulle hjälpa. Snarare behöver enskilda individer och hela designteam bli 

mer genusmedvetna. Som Churchill (2010) säger;  

"Designers should think about gender at a level of sophistication beyond color and 

shape. We should be reflective and conscious of the assumptions of use and user being 

built into our products".  
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1.1 Problemdiskussion  

För att designa digitala system som tillfredsställer användarens behov behöver 

interaktionsdesigners få en så tydlig och klar bild av användaren som möjligt. För att lyckas 

med det bör designers anta ett användarcentrerat perspektiv på design, samt beakta och ta 

hänsyn till ett flertal demografiska områden så som genus, kultur och ålder (Cooper, Reimann 

& Croni 2007 s.62). Preece, Rogers och Sharp (2002), Cooper, Reimann och Croni (2007), 

samt Norman (2013) belyser emellertid, i allt större utsträckning, vikten av att beakta och ta 

hänsyn till kulturella skillnader under designprocessen än skillnader mellan genus.  

Kultur anses ha fått en stark genomslagskraft för att det sägs påverka såväl människors 

värderingar som ritualer, förväntningar och beteenden. Sato och Chen (2008) säger att 

kulturella skillnader inte är begränsade till geografiska områden, eller etnicitet, utan att kultur 

kan uppstå utifrån vilken population som helst. I själva verket framträder kultur när en grupp 

människor, oavsett dess omfattning, börja dela gemensamma sätt att tänka, känna och leva. 

Enligt Worell (2001) formar samhällets förväntningar, på hur feminina och maskulina 

individer bör bete sig, aktivt olika beteenden och attityder hos oss människor. Det finns 

således en indikation på att genus borde beaktas i samma utsträckning som kultur under 

interaktionsdesignprocessen. Om kulturella skillnader mellan organisationer och länder anses 

viktiga så borde även kulturella skillnader mellan genus anses vara lika viktiga.  

Vidare visar statistiken (Bergfors 2012) att IT-branschen är mansdominerad och att det 

omedvetet byggs in individuella preferenser i de digitala system som skapas. Antingen utifrån 

vad som känns bekvämt och välbekant för designern eller utifrån stereotyper (Williams 2014; 

Churchill 2010). I samband med detta visar studier att det finns skillnader i hur feminina och 

maskulina individer interagerar med datorer. Det finns på så sätt en farhåga om att maskulina 

genus kan komma att gynnas i större utsträckning än feminina, avseende systeminteraktion, 

om genus inte beaktas. Detta då maskulina egenskaper majoritetsmässigt innehas av män. 

Vi ser på så sätt att hänsyn till genus under såväl designprocessen som inom designteamet och 

hos den enskilda designern skulle kunna bidra till utformning av digitala system som faktiskt 

är genusneutrala, och som inte bara antas vara det. Genom att beakta genus skulle designers 

kunna reducera de designbeslut som fattas på ogrundade antaganden om genusneutralitet, 

utifrån egna preferenser och utifrån stereotyper. Designers skulle under sådana förhållanden 

kunna skapa interaktiva digitala system som tillfredsställer och gynnar båda könen i samma 

utsträckning. Detta eftersom genus berör mänskliga egenskaper och inte biologiska kön.  

1.2 Frågeställning & Syfte 

Utifrån ovanstående problemformulering finner vi ett intresse i att undersöka, om, hur och i 

vilken utsträckning interaktionsdesigners beaktar och tar hänsyn till genus under 

designprocessen. Vi har valt att undersöka detta med hjälp av forskningsfrågan:  

 

Hur arbetar interaktionsdesigners med genus genom hela designprocessen i avseende 

att skapa genusneutrala digitala system?   

 

Studien syftar till att ta reda på om det inom området för interaktionsdesign finns ett behov av 

riktlinjer och/eller verktyg som kan hjälpa designers att skapa genusneutrala digitala system. 

Vidare syftar studien till att ta reda på i vilken utsträckning interaktionsdesigners medvetet 

beaktar genus under designprocessen. I vilken utsträckning tar designers hänsyn till såväl 

maskulina som feminina egenskaper hos användarna under utformningen av digitala system.  
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1.3 Målgrupp 

Slutresultatet av denna studie riktar sig till och anses kunna vara av nytta för såväl samhället 

som IT-branschen och fältet interaktionsdesign. Om så för att ge ett annat perspektiv på 

interaktionsdesign och öppna upp människors ögon för genus inom IT. Främst anses studien 

och dess resultat riktar sig till de individer som forskar kring interaktionsdesign och/eller 

genus i den digitala världen, samt till de individer som aktivt praktiserar och arbetar med 

interaktionsdesign. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till och fokuserar på genusmedvetenhet inom 

interaktionsdesignprocessen, i Sverige. Studien berör således inga andra designdiscipliner så 

som industriell design, informationsdesign och grafisk design. Vidare berör studien inte 

programmutveckling, vilket likväl som interaktionsdesign kan ses som ett delmoment eller en 

delprocess inom den stora systemutvecklingsprocessen.  

 

Vidare när det i studie talas om digitala interaktiva system eller genusneutrala system avser 

det den typen av system som, både funktionellt och visuellt, är utformade för och tänkta att 

användas av såväl feminina som maskulina individer. Systemen kan vara en internetbank, en 

myndighets webbsida, ett affärssystem eller en webbsida för biobiljettsbokning.  

 

Genusmedvetenhet i den här kontexten handlar om interaktionsdesigners medvetenhet om att 

genus är relevant och bör beaktas under interaktionsdesignprocessen. Vidare när det talas om 

genus i studien berör det maskulina samt feminina egenskaper och inte individers biologiska 

kön. 

 

När det skrivs om individer i studien, benämns dessa som hen, hens eller henom, då hen är ett 

alternativt könsneutralt pronomen till han eller hon. Hans och hennes blir därmed hens, medan 

honom och henne blir henom. 
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2 Metod 
De vanligast förekommande forskningsstrategierna inom området för informationssystem och 

samhällsvetenskap är generellt sett uteslutande kvantitativa eller kvalitativa 

forskningsstrategier (Recker 2013 s.65). Enligt Recker (2013 s.38) är valet av strategi 

avgörande för framgången av ett forskningsprojekt och bör drivas av studiens 

forskningsfråga. Då forskningsfrågan för denna studie är av processkaraktär och börjar på 

ordet HUR tyder det på att en kvalitativ forskningsstrategi skall användas. En processfråga 

fokuserar på hur saker och ting händer snarare än om det finns en relation mellan andra 

variabler eller hur mycket som förklaras av andra variabler (Robson 2011 s.61). Ytterligare 

tyder studiens forskningsfråga på att studien söker lokalisera en holistisk bild av verkligheten 

och är av tolkningskaraktär, vilket också talar för att en kvalitativ forskningsstrategi bör 

användas (Robson 2011 s.151). Vidare nämner Recker (2013 s.88) att om studien syftar till att 

studera människor och hur de inom en viss kontext fattar beslut och agerar, så passar en 

kvalitativ strategi mest fördelaktigt in. En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar även på text 

och då främst på den text som fångar vad människor har sagt, gjort, trott eller upplevt inom ett 

särskilt fenomen, ämne eller händelse (Recker 2013 s.88). Vidare är en kvalitativ 

forskningsstrategi väl lämpad för explorativ forskning.  

 

Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv (Robson 2011 s.151), dvs. ser inte världen 

som svart eller vit. Studien söker i själva verket både förklara fenomenet i relation till 

kontexten samt förstå människors motiv till varför de göra som det gör, tror som de tror och 

vilken världsåskådning de har (The Blackwell Dictionary of Political Science 1999). Till 

skillnad från ett hermeneutiskt perspektiv kan forskare utgå ifrån ett positivistiskt perspektiv, 

som tenderar att gynna studier med en kvantitativ forskningsstrategi. Det positivistiska 

perspektivet tar inte hänsyn till människors känslor, åsikter och värderingar i samma 

utsträckning som det hermeneutiska (The Blackwell Dictionary of Political Science 1999). 

Vidare handlar hermeneutik om att översatta och tolka texter (Robson 2011 s.151) vilket 

anses stämmer överens med Reckers (2013 s.88) förklaring om vad en kvalitativ 

forskningsstrategi fokuserar på. Utifrån ovanstående ansågs ett hermeneutiskta perspektiv 

passa studien. 

2.1 Forskningsstrategi  

Då studien avsåg undersöka hur designer av interaktiva digitala system arbetar med genus 

under designprocessen, ansågs en kvalitativ intervjustudie med inspiration av Grounded 

Theory vara lämpad. Dels möjliggjorde och underlättade en kvalitativ forskningsstrategi för 

lokalisering av skillnader och likheter mellan hur olika designers väljer att angripa 

genusrelaterade frågor inom designprocessen. Det skapade också möjligheter för oss att kunna 

dra slutsatser om samband och hitta mönster mellan interaktionsdesigners olika sätt att arbeta 

med genus. 

 

Vi är inspirerade av Grounded Theory. Dels för att det är en form av kvalitativ 

forskningsstrategi som tillhandahåller möjligheter för konstruktion av teorigrundad data. Men 

också för att strategin skapar tillfällen för identifiering av allmänna begrepp samt utveckling 

av teoretiska förklaringar som når bortom det kända (Corbin & Strauss 2014 s.6). Detta 

innebar att vi kunde söka generera teori utifrån insamlad data, och då speciellt utifrån de 

handlingar, interaktioner och processer som involverat studiens deltagare (Robson 2011 s. 

146). Vidare liknar strategins process den dialogiska process som är central för ett 

hermeneutiskta perspektiv. 
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Grounded Theory utvecklades till en början av Strauss och Glaser tillsammans men på senare 

år har det vuxit fram två olika block inom området (Robson s.147). Detta har inneburit att 

Strauss och Glaser tagit skilda vägar vad gäller vidareutvecklingen av strategin. Skillnaden 

mellan ansatserna berör bland annat riktlinjer för dataanalys. Denna studie är inspirerad av 

Strauss Grounded Theory med motivet att ansatsen innehåller tydliga riktlinjer för dataanalys 

och underlättar för förståelse samt syftar till att framställa en teori som passar, dvs. som är 

relevant till situationen (Corbin & Strauss 2014 s.7-8). Studiens datainsamling och dataanalys 

var på så sätt två samverkande aktiviteter under studien. Detta innebar att dataanalysen 

initieras så snart som den första biten av empirisk data samlats in, och att dataanalysen i sin 

tur påverkade kommande intervjuer (Corbin & Strauss 2014 s.7).  

 

Vidare är en kvalitativ forskningsstrategi holistisk och kontextuell, vilket innebär att strategin 

är utformad för att hjälpa forskare utveckla en heltäckande och detaljerad bild av ett komplext 

fenomen (Recker 2013 s.89). Detta genom att belysa fenomenet utifrån ett flertal olika 

perspektiv. Genom att använda en kvalitativ forskningsstrategi med intervjuer, till skillnad 

från att använda en kvantitativ forskningsstrategi med fokus på mätning, kunde ett flertal 

varierande perspektiv kring studiens fenomen fångas. Detta bidrog också till att vi kunde 

skapa en god förståelse för hur interaktionsdesigners valde att arbeta med genus under 

designprocessen. Dessutom skapade intervjuerna en närhet till respondenterna och deras 

omgivning, vilket bidrog till en mer fördelaktig helhetsbild av sammanhanget och en ökad 

förståelse för intervjuobjektens perspektiv i relation till den miljö de befann sig i. Vidare 

bidrog en kvalitativ intervjustudie till möjligheten att lokalisera likheterna och olikheterna 

mellan designers sätt att tolka och tillämpa genus, något som gjorde att fenomenet kunde 

undersökas på djupet.   

2.2 Urvalsmetod 

Den urvalsmetod som användes i studien var ändamålsenligt urval. Metoden sägs vara vanlig 

inom kvalitativa studier (Robson 2011 s.275) och den användes för att lokalisera respondenter 

till studiens semistrukturerade intervjuer. En fördel med att studiens urval byggdes upp 

ändamålsenligt var att vi kunde se till att respondenterna uppfyllde de specifika behov som 

behövdes för studien. Detta innebar individer som aktivt arbetade med att fatta beslut kring 

design av interaktiva digitala system. Vidare passade metoden Grounded Theory då den 

tillhandahöll studien med en möjlighet till att utöka urvalet baserat på analyserad empiri och 

framväxande teori (Robson 2011 s.275). En annan urvalsmetod som fanns att tillgå och som 

stod studien nära var bekvämlighetsurval. Metoden innebär att den närmsta bekvämliga 

individen väljs ut till respondent. Metoden valdes bort då den anses vara den minst 

tillfredställande. Eftersom fördomar och influenser har en hög sannolikhet att påverka vem 

som väljs till respondent. Bekvämlighetsurval anses också vara mer passande för pilotenkäter 

(Robson 2011 s.275).  

 

Studiens urvalsmetod är även inspirerad av dimensionsurval (Robson 2011 s.275). Under 

studiens initierande arbetet gjordes ett aktivt val i att genomföra intervjuer med ett jämt antal 

individer för att möjliggöra en jämn fördelning av dimensionen genus bland respondenterna. 

Valet baserades på att studien adresserade genus samt jämställdhet och feminism och att dessa 

områden ansågs kunna uppfattas på olika sätt av män och kvinnor. Det ansågs vara av vikt för 

studien att fånga åsikter och synpunkter kring områdena utifrån båda genus. Studiens storlek 

bidrog till valet i att intervjua fyra respondenter. Det ansågs att ett urval på sex respondenter 

skulle bli ett allt för omfattande antal medan två respondenter inte ansågs kunna leverera rätt 

mängd empiri för studien. Det visade sig emellertid efter de tre första intervjuerna och 

dataanalyserna att områdena jämställdhet och feminism behövde fördjupas och kompletters 



 

- 7 - 

med mer empiri. Detta innebar att vi bokade in ytterligare en intervju med en kvinna för att 

kunna samla in åsikter kring områdena utifrån båda genus. Antalet respondenter resulterade i 

fem och genusfördelningen blev tre kvinnor respektive två män. Studien är vidare medveten 

om att genus och kön är två skilda saker och att alla de egenskaper som förknippas med det 

feminina genuset inte alltid innehas av kvinnor och vise versa. Dock är det oftast så att 

feminina egenskaper innehas av fler kvinnor än män och tvärtom.  

 

För att kunna fånga rätt respondenter inom studiens urval lokaliserades olika IT-företag, 

belägna i Göteborg, via internet. Ett kriterium var att företagen helt eller delvis skulle arbeta 

med att utforma interaktiva digitala system. Efter att ha lokaliserat sex stycken företag vars 

hemsida mötte kriteriet rankades de utefter den information som stod på hemsidan. 

Rankningen utgick ifrån hur och i vilken utsträckning det talades om interaktionsdesign samt 

om det fanns anställda på företagen med titlarna Interaktionsdesigner eller User Experience 

Designer. Rankningen bidrog till en tydlig bild över vilka företag som kunde ha anställda som 

passade studiens urval bäst. De företag som hamnade högst upp i rankningslistan kontaktades 

via telefon eller mail, med information om oss, syftet med studien och respondenternas roll i 

studien. Efter det att individerna tackat ja till att delta i studien och att ställa upp på intervju 

bokades tider för intervjuerna in.   

2.3 Metodgenomförande  

Studiens iterativa tillvägagångssätt anses ha bidragit till att vi kunnat studera studiens 

fenomen på djupet. Detta genom att kontinuerligt utöka och fördjupa studiens teoretiska 

fundament och empiri utifrån dataanalyser. 

 

 
 

Figur 1 – Processmodell över metodgenomförande 

 

Steg 1 - Genom studiens grundläggande litteraturstudie (se avsnitt 2.4) skapades basen för 

studiens fortsatta forskningsarbete. Efter denna aktivitet kunde således studiens 

problemdiskussion, frågeställning, syfte och intervjuschema skapas. Intervjuschemat innehöll 

teman med underliggande stödpunkter som skulle hjälpa oss inför kommande intervjuer. 

Schemat granskades sedan med hjälp av en testintervju. Syfte med testintervjun var att 

säkerställa att de teman och stödpunkter som fanns i intervjuschemat kunde tillhandahålla 

studien med rätt empiri. Efter testintervjun förfinades och effektiviserades intervjuschemat (se 

avsnitt 2.5 och 2.5.1).  
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Steg 2 - De två initierande intervjuerna genomfördes och transkriberades. Intervjuerna 

resulterade i studiens första insamlade empiri och intervjuerna utfördes avsiktligen med en 

man respektive en kvinna för att få ett genusperspektiv. Empirin analyserades med hjälp av 

öppen kodning för att lokalisera de första konceptuella kategorierna (se avsnitt 5.1). De 

lokaliserade kategorierna påverkade fördjupningsfokus inför nästkommande intervju och 

fördjupande litteraturstudie (se avsnitt 2.7). Fördjupningsfokus innebar inte att teman eller 

stödpunkter i intervjuschemat ändrades. Fördjupningsfokus innebar att resultatet ifrån den 

öppna kodningen eller övergripande dataanalyser (steg 2-4 i Figur 1) påverkade vilka teman 

och/eller stödpunkter i intervjuschemat som nästkommande intervju fördjupade sig i. På så 

sätt berörde alla intervjuer samma teman och stödpunkter men med olika mycket djup.    

Steg 3 och 4 - Den tredje respektive den fjärde intervjun genomfördes och transkriberades. 

Efter det utfördes en övergripande dataanalys i form av diskussion kring empirin. 

Diskussionen påverkade fördjupningsfokus inför nästkommande intervju och fördjupande 

litteraturstudie. Steg 3 och 4 utfördes stegvis men på samma sätt och med olika resultat ifrån 

dataanalyserna (se avsnitt 5.1).    

 

Steg 5 - Den sista och femte intervjun genomfördes och transkriberades.  Efter det 

sammanställdes resultatet av hela studiens empiri (se avsnitt 4) samt att en fullständig 

dataanalys utfördes (se avsnitt 5). Dataanalysen innefattade således alla tre uppsättningarna av 

kodning som beskrivs i Strauss Grounded Theory, dvs. öppen-, axial- och selektiv kodning (se 

avsnitt 2.6). Resultatet ifrån denna öppna kodning kom att påverkade fördjupningsfokus inför 

fortsatt fördjupande litteraturstudie. 

2.4 Grundläggande Litteraturstudie 

För att kunna genomföra en bra intervjustudie och förbättra förutsättningarna för anskaffning 

av den empiri som behövdes för studien utfördes en grundläggande litteraturstudie (se avsnitt 

3 teoretiskt fundament). Genom denna litteraturstudie byggdes en stabil och bred teoretisk 

grund för det fortsatta forskningsarbetet. Litteraturstudien underlättade och möjliggjorde för 

framställning av relevanta intervjuteman samt stödpunkter som var kopplade till det fenomen 

som studien avsåg undersöka. De litteraturområden som studerades och de sökord som 

användes var genus, skillnader, kultur, ålder, spel, den digitala klyftan samt jämställdhet och 

feminism i relation till design, interaktionsdesign, designprocessen för interaktionsdesign, 

designprinciper, informationssystem och människa dator interaktion. Sökmotorerna Summon 

vid Högskolan i Borås Bibliotek och Google Scholar användes i avseende att lokalisera 

trovärdiga källor. För att få fler sökträffar användes de engelska utrycken. Studiens teoretiska 

fundament är grundat på såväl vetenskapligt granskade tidsskrifter som böcker, 

konferenshandlingar, uppslagsverk och populärvetenskapliga artiklar.  

 

Robson (2011 s.56-57) redogör för vikten av att föra ett register över den litteratur som 

samlats in under studiens gång. Den litteratur som kan komma att vara användbar för studien 

bör organiseras och struktureras samt kompletteras med anteckningar om vad källorna 

tillhandahåller för information. Under litteraturstudien markerades således all den text som 

ansågs vara relevant för studien. Källor tilldelades även ett id vilket fördes in i en ämnestabell 

tillsammans med referenskoder för olika ämnen. I tabellen markerades alla de ämnen som en 

specifik källa adresserade. Detta bidrog till att rätt typ av källor kunde lokaliseras snabbt vid 

behov. Vidare skapades en referenstabell vilken sorterades på författarnas efternamn. I 

tabellen infogades referenser till alla de källor som tilldelats ett id. Syftet var att underlätta 

referering under utformningen av studiens teoretiska fundament. Tabellerna utgjorde en stabil 

struktur över studiens litteratur och underlättade för det fortsatta forskningsarbetet.  
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2.5 Semistrukturerad Intervjustudie 

En semistrukturerad intervjustudie genomfördes för att undersöka hur designers av interaktiva 

system i praktiken går tillväga för att arbeta med genus inom designprocessen för 

interaktionsdesign. Valet av att använda intervjuer som datainsamlingsmetod baserades på att 

det ansågs mest lämpat för studien, avseende att ta reda på vad designers tänkte, kände, trodde 

och upplevde i relation till kontexten (Robson 2011 s.232). De semistrukturerade intervjuerna 

utfördes ansikte mot ansikte för att underlätta tillämpandet av öppna frågor och ge 

respondenterna möjligheten till att svara mer fritt. En semistrukturerad intervjustil 

möjliggjorde dessutom för anpassning av intervjuernas innehåll och tillät oss följa upp med 

oplanerade frågor baserade på respondenternas svar. Vidare gavs en möjlighet till att 

identifiera underliggande motiv till respondenternas svar och observera deras reaktioner, 

gester och uttryck (Robson 2011 s.280). Intervjustilen ansågs dessutom kunna skapa en god 

empirisk grund och tillhandahålla hjälpmedel för att undvika en för stor styrning. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs kunna tillhandahålla studien med rätt stöd för att besvara 

dess frågeställning och uppnå dess syfte.  

En annan datainsamlingsmetod som fanns att tillgå var enkätundersökningar. Metoden valdes 

bort eftersom den kan bidra till att respondenter inte svarar ärligt på frågor. De kan istället 

svara på ett sätt som tros vara önskvärt och som sätter dem i bra ljus. Vidare kan inte 

respondenterna tillåtas svara lika öppet och fritt som under en semistrukturerad intervju då 

enkätfrågor är mer stängda. Det ges dessutom inga möjligheter till förklaring av de frågor som 

respondenterna eventuellt kan komma att misstolka. Metoden passade inte heller då studien är 

av utforskande karaktär (Robson 2011 s.240-242). Strukturerade intervjuer fanns också som 

ett alternativ. Denna intervjustil är emellertid den minst effektiva metoden för datainsamling i 

Grounded Theory forskning. För det första tillåter den inte justeringar i datainsamlingen 

baserat på analys av empiri, vilket sägs vara nödvändigt för konstruktion av teori. För det 

andra minskar metoden respondentens kontroll över intervjun. De ämnen som berörs är de 

ämnen som anses viktiga utifrån forskarnas perspektiv, och kanske inte de ämnen eller 

problem som anses vara viktiga utifrån respondenternas perspektiv. Detta strider således emot 

Grounded Theorys natur, vilket är att grunda teorin i respondenternas oro och problem 

(Corbin & Strauss 2014 s.39). En semistrukturerad intervjustil ansågs mest lämpad för studien 

eftersom den gav oss möjligheten till att få en inblick i hur olika designers väljer att tolka, 

tillämpa och arbeta med genus för att designa genusneutrala system. Intervjustilen sägs också 

passa de studier i vilket intervjuarna varit nära involverade i forskningsprocessen (Robson 

2011 s.285), samt studier innehållande empiri av tolkande karaktär (Robson 2011 s.151).  

Robson (2011 s.281) anger att intervjuer bör hållas inom ramen för en halvtimme till en 

timme för att kunna generera värdefull data. Motivet är att intervjuer under en halvtimme inte 

skapar tillräckligt värde medan intervjuer över en timme reducerar antalet individer som är 

villiga till att ställa upp på intervju. Långa intervjuer sägs även kunna bidra till att 

respondenter blir partiska (Robson 2011 s.281). Vi satte således upp en riktlinje att 

intervjuerna inte fick bli kortare än 45 minuter eller längre än en timme. Riktlinjen 

tillhandahöll oss med hjälp avseende att utföra intervjuerna inom en rimlig tidsram. Detta 

innebar inte att intervjuer inte kunde dra över tiden vid behov. Under de två första 

intervjuerna drog tiden över med 13 respektive 15 minuter medan de tre sista intervjuerna 

hamnade inom utsatt riktlinje.  

Under studiens initierande planeringsarbetet sattes det upp ett mål om att alla intervjuer skulle 

utföras på respektive respondents arbetsplats, för att skapa en känsla av trygghet och kontroll 

hos respondenterna. Detta ansågs även kunna bidra till ett större antal ärliga svar. Vidare 
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ansågs läget bidra till att respondenterna kunde svara på frågor i den miljö som frågorna 

behandlade. Resultatet blev att tre av fem intervjuer ägde rum vid respondenternas 

arbetsplatser medan två intervjuer hölls på en lugn och avskild plats vid Stadsbiblioteket i 

Göteborg. Samtliga intervjuer genomfördes med två intervjuledare närvarande då det ansågs 

fördelaktigt avseende följdfrågor och observation av respondenterna. Med respondenternas 

tillåtelse spelades alla fem intervjuer in, vilket bidrog till att vi kunde transkribera och 

sammanställa valid data (Robson 2011 s.156).  

De respondenter som deltog i studien arbetade på totalt fem olika organisationer inom IT-

branschen belägna i Göteborg. Två respondenter innehade titeln Interaktionsdesigner medan 

tre innehade titeln User Experience Designer. Respektive respondent ansvarade helt eller 

delvis för olika designbeslut beträffande interaktiva digitala systems. Respondenterna bestod 

av två män och tre kvinnor.  

Med anledning av att semistrukturerade intervjuer har en låg grad av standardiseringen och 

struktur fanns det ett behov av att strukturera upp intervjuerna något. Detta då avsaknaden av 

standardisering oundvikligen väcker oro kring tillförlitlighet. Vidare skapar det svårigheter i 

att utesluta partiskhet bland respondenterna (Robson (2011 s.281). Vi utformade ett 

intervjuschema vilket innehöll teman med tillhörande stödpunkter och instruktioner (Robson 

2011 s.282-283). De teman som initialt fördes in i schemat var; interaktionsdesign, feminism, 

designprocessen, genusmedvetenhet, användarfokus, designteam och individuella preferenser.  

2.5.1 Säkerställande av Teman och Stödpunkter Genom en Testintervju  

Innan vi påbörjade intervjustudien utfördes en testintervju med en individ som undervisar 

inom ämnet interaktionsdesign. Detta för att undersöka vilka faktorer kring 

datainsamlingsmetoden och intervjuschemat som behövde förfinas och/eller förändras 

(Robson 2011 s.142). Testintervjun utfördes i avseende att säkerställa att utvalda teman och 

stödpunkter i intervjuschemat kunde leverera den data som behövdes för att besvara studiens 

frågeställning (Robson 2011 s.405). Vidare syftade testintervjun till att ge oss en förståelse för 

hur en intervju kunde gå till och om möjligt identifiera fler relevanta teman för 

intervjustudien. Testintervjun visade sig vara hjälpsam, både i den efterföljande bearbetningen 

av intervjuschema och för att identifiera aspekter som vi som intervjuare behövde arbeta på 

inför de kommande intervjuerna. Några av dessa aspekter visade sig vara att använda 

respondenternas terminologi, ställa raka och tydliga frågor samt inte leda eller avbryta 

respondenterna. Bonuseffekten av testintervjun var att intervjuschemat förändrades och 

effektiviserades. Förändringarna resulterade i ett mindre antal teman innehållande fler 

stödpunkter. Efter ombearbetningen innehöll intervjuschemat fyra teman; interaktionsdesign, 

designprocessen för interaktionsdesign, genusmedvetenhet samt jämställdhet och feminism. 

Detta istället för de sex teman som presenterades ovan (se avsnitt 2.5). Intervjuschemat 

underlättade för oss genom att vi lättare kunde hålla oss till ämnet och vidare minska risken 

för att empirin skulle bli irrelevant för studien.  

Vid temat interaktionsdesign diskuterades det kring respondenternas syn på området. Vad de 

ansåg att interaktionsdesign handlade om och vad det innebar. Vidare pratades det om vilka 

riktlinjer och designprinciper som de ansåg var viktiga att ta hänsyn till under ett 

interaktionsdesignprojekt. Temats koppling till syfte samt frågeställning var att se om 

medvetna tankar kring genus fanns på ett redan övergripande plan hos respondenterna. Under 

temat designprocessen för interaktionsdesign bads respondenterna ge en förklaring på hur en 

designprocess vanligtvis såg ut och gick till. Vilka olika aktiviteter som utfördes och vilka 

artefakter dessa aktiviteter resulterade i. För att göra det enkelt för respondenterna att besvara 
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frågan sa vi att de kunde utgå från ett tidigare projekt de varit involverade i. Skälet till temat 

var att få en djupare förståelse för hur respondenterna arbetade och hur designprocessen såg ut 

i praktiken, till skillnad från teorin. Dessutom ville vi se om det fanns några skillnader mellan 

respondenternas tillvägagångssätt. Temat tillhandahöll även svar som vi kunde applicera 

genusrelaterade frågor på i nästkommande tema. Vid temat genusmedvetenhet diskuterades 

det kring hur, om och i vilken utsträckning respondenterna tog hänsyn till och arbetade med 

genus under designprocessen. Vissa frågor relaterades till de olika aktiviteterna och 

artefakterna som respondenterna nämnt under föregående tema. Vidare berördes områden så 

som stereotyper, individuella preferenser, andra demografier, skillnader mellan genus 

avseende datoranvändning samt konstellation av och kommunikation inom designteamet. 

Härigenom skapades en bas för att kunna besvara studiens forskningsfråga och uppnå studiens 

syfte. Motivet till temat var att skapa en förståelse för respondenternas syn på genus inom 

designprocessen. Under temat jämställdhet och feminism diskuterades det kring 

respondenternas individuella syn på begreppen och om de ansåg att områdena hade en plats i 

den digitala världen. Temat ansågs kunna bidra till en sammanlänkning av studiens empiriska 

data och på så sätt skapa en bättre helhetsbild av fenomenet. Vidare ansågs temat bidra till en 

ökad förståelse för respondenternas perspektiv på genus inom interaktionsdesignprocessen.       

2.6 Dataanalys Inspirerad av Grounded Theory 

Studien är inspirerad av Strauss Grounded Theory. Efter intervju tre och fyra (se Figur 2) 

utfördes övergripande dataanalyser genom diskussion mellan forskarna. Diskussionerna 

resulterade i noteringar och en förståelse om vilken empiri intervjuerna genererat samt vilken 

empiri och teori som det fanns ett behov av att fördjupa sig i under kommande intervjuer och 

litteraturstudie (se avsnitt 5.1).   

 

Figur 2 - (Steg 3 & 4 i Processmodell över metodgenomförande – se Figur 1 avsnitt 2.3) 

 

Den första öppna kodningen utfördes efter de två initierande intervjuerna (se avsnitt 5.1). Den 

enda fullständiga dataanalysen utfördes efter intervju fem när all empiri var insamlad och 

resultatet hade sammanställts (se Figur 3 nedan). Den sista dataanalysen innefattade således 

alla tre uppsättningarna av kodning som beskrivs i Strauss Grounded Theory. Uppsättningarna 

är öppen-, axial- och selektiv kodning (Robson 2011 s.149). Tillvägagångssättet för varje 

uppsättning förklars nedan.  
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Figur 3 - (Steg 2 & 5 i Processmodell över metodgenomförande – se Figur 1 avsnitt 2.3) 

 

Öppen kodning var den första uppsättningen vilket innebar att vi lokaliserade konceptuella 

kategorier i den data som samlats in (Robson 2011 s.489). Vi resonerade kring och 

preciserade således innebörden av olika data. Vi tolkade data snarare än att sammanfatta den, 

vilket handlade om att reda ut de teoretiska möjligheterna som fanns i det empiriska 

materialet (Robson 2011 s.490). Två tekniker användes under den öppna kodningen. Den 

första tekniken för att identifiera kategorier var att räkna antal repetitioner av ord i 

transkriberingarna av intervjuerna. Syftet var att identifiera relevanta begrepp och ord som 

kunde vara kategorier. Den andra tekniken som användes var att identifiera kategorier utifrån 

relevans till studien. Dessa kategorier ansågs vara en förutsättning för att studiens 

frågeställning skulle kunna besvaras. Under analysen frågade vi oss själva om de kategorier 

som lokaliserades verkligen var grundade i den data vi samlat in. Genomgående under 

aktiviteten fördes anteckningar på idéer om hur de olika kategorierna som identifierades 

kunde relatera till varandra. Den öppna kodning som utfördes i steg 5 (se Figur 3) resulterade 

i kategorierna i Tabell 2 (se avsnitt 5.1). Tabell 2 innehåller samtliga identifierade kategorier 

samt en tillhörande beskrivning till varför de identifierades som kategorier.  

Axial kodning var den andra uppsättningen vilken innebar att vi lokaliserade relationer 

mellan de olika kategorierna (Robson 2011 s.489). Syftet var att få en förståelse för det 

centrala fenomenet som empirin adresserade. För att skapa en sådan förståelse grupperades de 

kategorier som liknade varandra i fyra olika grupperingar. Tekniken som användes var att vi 

noggrant granskade språkbruket i transkriberingarna för att hitta likheter och skillnader mellan 

kategorierna. Även relationer mellan kategorierna identifierades genom granskningen av 

transkriberingarna. Resultatet av den axiala kodningen återfinns i Tabell 3 (se avsnitt 5.2). 

Tabell 3 innehåller grupperingsnamn, grupperings-id och de kategorier som placerades i 

respektive gruppering.  

Selektiv kodning var den tredje och sista uppsättningen vilket innebar att vi 

konceptualiserade och tog hänsyn till relationer mellan kategorierna medan vi försökte hitta 

kärnkategorier (Robson 2011 s.489). Genusmedvetenhet och designprocessen för 

interaktionsdesign identifierades som kärnkategorier och flyttades ut ifrån Tabell 3 (resultatet 

av den axiala kodningen). Kärnkategorierna blev tillsammans det centrala fenomenet som alla 

andra kategorier integrerades med. Meningen var att få en känsla av hur studiens fenomen såg 

ut (se avsnitt 5.3) (Robson 2011.s.491).  
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Studiens inspiration av Grounden Theory innebar att vissa delar av metoden skalades bort. 

Enligt Corbin och Strauss (2014 s.7-8) skall bland annat studiens datainsamling och 

dataanalys vara två samverkande aktiviteter under hela studien. Denna del av metoden följdes 

inte till fullo då enbart öppen kodning och övergripande dataanalyser utfördes efter intervju 

ett till fyra (se steg 2-4 i Figur 1, avsnitt 2.3). Detta till skillnad ifrån att utföra fullständiga 

dataanalyser i form av såväl öppen kodning som axial- och selektiv kodning efter samtliga 

intervjuer. Innebörden av utförandet av de två övergripande dataanalyserna, till skillnad från 

öppen kodning, var även att studiens fördjupningsfokus baserades på ämnen och områden 

som diskuterats under intervjuerna, snarare än på lokaliserade kategorier i empirin. Vidare 

säger metoden att studiens empiri fördelaktigt bör samlas in på ett flertal olika sätt, vilket inte 

skett under studien. Exempelvis genom att utföra både intervjuer och observationer (Corbin & 

Strauss 2014 s.7). Detta då respondenter under en intervju kan säga att de utför en uppgift på 

ett visst sätt, vilket utspelar sig annorlunda i verkligheten (Corbin & Strauss 2014 s.41). 

Desamma gäller för observationer då forskare kan komma att tolka respondenters handlingar 

felaktigt. Vidare säger Corbin och Strauss (2014 s.135) att kvalitativa studier, baserade på 

Grounded Theory, inte bör definiera ett specifikt antal respondenter till studiens urval. Det är 

viktigt att ha en flexibilitet i sammansättningen av urvalet vilket bör baseras på de kategorier 

och koncept som visat sig behöva utvecklas. Studien tillät en flexibel sammansättning av 

urvalet men baserade urvalets utökning på de övergripande dataanalyserna istället för 

fullständiga dataanalyser och således de koncept som behövde utvecklas (se avsnitt 2.2). 

Under studiens initieringsfas togs även ett beslut om att studien skulle intervjua fyra 

respondenter. Grounded Theorys’ cirkulära process, vad gäller dataanalys och datainsamling, 

förutsätter också att processen fortskrider ända till dess att studien nått ett visst djup, kallat 

saturation på engelska (Corbin & Strauss 2014 s.135; Robson 2011 s.146). Djupet innebär att 

studiens viktigaste kategorier är fullt utvecklade, varierande och integrerade. Detta följdes inte 

då studien enbart intervjuade fem respondenter. 

2.7 Fördjupande Litteraturstudie 

Utöver studiens grundläggande litteraturstudie utfördes fördjupande litteraturstudier genom 

hela forskningsarbetet, dvs. efter steg 2-5 i Figur 1 (se avsnitt 2.3). Syftet var dels att fördjupa 

och utöka det teoretiska fundament baserat på dataanalyser av den empiri som intervjuerna 

resulterat i. Dels söktes en tydligare förståelse för studiens fenomen skapas för att frambringa 

förutsättningar för att studera fenomenet på djupet. Genom att jämföra resultatet ifrån den 

öppna kodningen och de övergripande dataanalyserna med teorin, kunde styrkor och 

svagheter lokaliseras i såväl empirin som teorin. Detta innebar att resultatet ifrån den öppna 

kodningen och de övergripande dataanalyser påverkade fördjupningsfokus inför 

nästkommande intervjuer och litteraturstudier. Den fördjupande litteraturstudien påverkade 

och påverkades på så sätt av intervjuerna och vice versa. Den fördjupande litteraturstudien 

bidrog också till att studiens litteraturområde och sökord utökades till att innefatta även 

stereotyper, normer, kognition, etik, användarcentrerad design, kritisk design, 

problemlösning, informationsbearbetning, attityder, designprinciper, användbarhet, 

användarupplevelsedesign, personas, scenarier och Jag-metodiken. Det iterativa arbetssättet 

har hjälpt till att skapa ett djup i studien och undersökningen av dess fenomen.    

2.8 Etiska Överväganden 

Frågor kring etik och moral uppstår redan i ett tidigt stadie av en studie (Robson 2011 s.199). 

Robson (2011 s.197-198) säger att etik hänvisar till vad man borde göra medan moral 

hänvisar till vedertagna föreställningar om vad som är rätt eller fel. När det kommer till att 

fatta beslut kring etiska frågor inom social forskning anses dessa vanligtvis innefatta 

åtaganden gentemot respondenternas rättigheter samt respekt för respondenterna. Inför 
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intervjuerna diskuterades det kring ett antal etiska frågor så som informerat samtycke, 

anonymitet och sexism (Robson 2011 ss.200-230).  

Diskussionen kring informerat samtycke behandlade respondenternas rättighet i att informeras 

om studien. Enligt Robson (2011 s.200) anses det oetiskt att involvera människor utan deras 

vetskap och samtycke. Ett formulär för samtycke sammanställdes, vilket gicks igenom och 

skrevs under av såväl intervjuarna som respondenterna innan varje intervju påbörjades (se 

bilaga 1). Formuläret innehöll uppgifter om forskarna, vilken utbildning de läste, syftet med 

studien, vilka ämnen studien behandlade och varför, respondentens roll i studien samt fyra 

punkter som behandlade forskarnas respektive respondenternas rättigheter och skyldigheter. 

Formuläret säkerställde att respondenterna var och skulle förbli anonyma i studien och att de 

gavs möjlighet till att kunna dra sig ur studien fram till dess att den lämnas in för examination. 

Vidare gav respondenterna sitt samtycke till att den information som tillhandahölls under 

intervjuerna fick presenteras i studien. Inom forskning anses det vara praxis att tillhandahålla 

respondenter med anonymitet (Robson 2011 s.207). Respondenterna informerades således om 

att privat data som kunde knytas till dem utifrån intervjuerna inte skulle presenteras i studien.  

Då studien behandlade områdena genus, jämställdehet och feminism samt innehöll kontakt 

med människor ansågs det viktigt att diskutera frågor kring sexism. Områden som behandlar 

partiskhet kring ämnet är övergeneralisering, okänslighet för könen och dubbelmoral. För att 

reducera problemen skapades en så jämn könsfördelning av respondenter som möjligt. Kön 

ignorerades inte heller som en möjlig variabel och identiska beteenden, egenskaper eller 

situationer utvärderades och behandlades inte på olika sätt beroende på om respondenterna 

var en man eller en kvinna (Robson 2011 s.229). Vidare ansågs det vara fördelaktigt för 

studien att forskarna kunnat beakta såväl manliga som kvinnliga perspektiv och preferenser då 

de bestod av en kvinna och en man. 

2.9 Utvärderingsmetod 

Det främsta hotet avseende att tillhandahålla valid data är att den blir felaktig eller 

ofullständig (Robson 2011 s.156). För att inte hamna i en sådan situation och säkerställa att 

studiens data var valid spelade vi in samtliga intervjuer med respondenternas samtycke. 

Vidare i avseende att uppnå en god kvalitativ studie skapades en förståelse för de befintliga 

metoder, tillvägagångssätt och regler som finns inom forskning och som applicerades på 

studien. Det skapades också en förståelse för det problem som studien adresserade. Vi 

försökte se oss själva som ett instrument för datainsamling och fokusera på respondenternas 

syn på problemet och inte vår egen. Här ansågs testintervjun ha varit till stor hjälp genom att 

göra intervjuledarna medvetna om olika aspekter att tänka på inför intervjuerna. Bland annat 

att inte ställa ledande frågor. Det anses ha förelegat en trygg, ärlig och trevlig stämning 

mellan oss och respondenterna under intervjuerna. Vilket anses ha bidragit till att studien fått 

in den pålitliga data som behövts för att besvara studiens frågeställning och uppnå dess syfte.  

För att anskaffa pålitlig data bör forskare även ta hänsyn till generaliserbarhet. En hög grad av 

generaliserbarhet innebär att studien har ett representativt urval av den population som 

undersöks, dvs. de individer som bidragit till studiens empiri. Generaliserbarheten i en 

kvalitativ studie är låg av naturliga skäl. Detta då kvalitativa studier oftast inte har en 

urvalsmetod som genererar ett representativt urval av populationen. Urvalet blir oftast för litet 

för att möjliggöra en tillräckligt god representation av den population som undersöks (Robson 

2011 s. 91). Den här studiens empiri samlades in från populationen Interaktionsdesigners och 

User Experience Designers i Sverige. För att öka generaliserbarheten valde vi att intervjua 

både kvinnliga och manliga respondenter. Även respondenternas utbildningsbakgrund skilde 
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sig åt, till exempel kognitionsvetenskap, civilingenjör med inriktning interaktionsdesign och 

systemvetenskap. Urvalskriterierna verkar som ett led i att öka studiens generaliserbarhet. 

Robson (2011 s.92) menar att generaliserbarhet och reliabilitet ligger nära varandra när 

trovärdigheten i kvalitativa studier behandlas. Reliabiliteten i studier kan förklaras som ett test 

av resultatet från studien. Testet genomförs genom att upprepa studien och se om det 

huvudsakliga resultatet skiljer sig eller inte. Det är oftast problematiskt att testa reliabiliteten i 

kvalitativa studier då generaliserbarheten i regel är låg. Det har visat sig vara svårt att hitta ett 

liknande urval som original studiens. Fokus bör då läggas på att testa studiens huvudsakliga 

resultat för att kontrollera trovärdigheten i studien (Robson 2011 s.92).  

Det lades vidare vikt vid att skapa en tydlig, förståelig och välskriven text. Detta för att 

engagera och hjälpa läsaren till att förstå studiens fenomen samt göra resultatet mer trovärdigt 

och realistiskt. Målet var att låta texten återspegla komplexiteten i verkligheten (Robson 2011 

s.132). Vidare för att öka studien tillförlitlighet organiserades och strukturerades projektet 

upp. Uppmärksamhet lades på detaljer och ifrågasättande om studiens olika metoder följdes 

korrekt. Studien och dess fenomen anses dessutom av forskarna ha varit intressant, roligt och 

givande att studera.  

Att enbart samla in och mäta data på ett sätt sägs ha sina brister vad gäller validitet. Det bör 

således utföras olika typer av datainsamlings- och databearbetningsmetoder för att öka 

övertygelsen av validitet i studiens resultat (Robson 2011 s.87). Denna studie har inte använt 

olika metoder för datainsamling och databearbetning vilket är en svaghet i studien. 

Användningen av flera metoder kan emellertid skapa andra problem då det i många fall kan 

bli väldigt resurskrävande eller till och med ogenomförbart (Robson 2011 s.87).  

Studiens dataanalys genomfördes med hjälp av ett kritiskt tänkande. Det fanns en konstant 

tanke om att olika tolkningar kanske inte alltid var självklara, både utifrån studiens empiri och 

utifrån de individer som inte varit delaktiga i studien, dvs. de individer som inte var färgade 

av studien. På så sätt kartlades motiven till de tolkningar som gjordes. Robson (2011 s.157) 

säger att forskare bör vara förberedda på att kunna spåra sina tolkningar tillbaka till var de 

ursprungligen kom ifrån. Vidare skapades strukturerade dokument för att hålla reda på alla 

aktiviteter under studiens gång. Dokumenten inkluderar såväl rådata som transkriberingar, 

teori och analys (Robson 2011 s.159). Loggbok fördes under större delen av studiens 

utförande, vilken bidrog med hjälp för att verifiera olika beslut som tagits och aktiviteter som 

utförts.  

Vidare var vi medvetna om att studiens teori till stor del baserades på internationell litteratur, 

vilket kan ha påverkat studiens validitet negativt. Detta då studien är avgränsad till att 

behandla frågeställningen i Sverige. Litteraturen som använts har skapat goda förutsättningar 

för oss att undersöka den komplexitet som studiens fenomen har inneburit.  
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3 Teoretiskt Fundament  
I detta avsnitt presenteras den teori som studien är grundad i och som går att koppla till 

studiens fenomen. De centrala delarna utgörs av designprocessen för interaktionsdesign samt 

genusmedvetenhet. Dessa delar ligger således till grund för annan teori som presenteras. 

Teorin är vidare baserad på det faktum att interaktionsdesign handlar om att designa för olika 

beteenden. Vilket innebär att egenskaper hos användaren, baserade på demografiska områden, 

även bör beaktas under designprocessen. Ett flertal delar av teorin hänvisar således till den 

vedertagna medvetenhet och förståelsen hos designers om att ta de bör ta hänsyn till 

skillnader hos användara baserat på kultur, ålder och teknisk kompetens. Detta skapar på så 

sätt en förutsättning för studien att jämföra denna medvetenhet och förståelse med 

medvetenheten och förståelsen kring att ta hänsyn till genusskillnader. Hur de olika områdena 

i studiens teoretiska fundament hänger samman illustreras i figur 4 nedan. 

 

 

 
 

Figur 4 - Litteraturmodell 

 

När det kommer till interaktionsdesign finns det många aspekter att hålla reda på och ta 

hänsyn till. För det första måste designers skaffa sig en förståelse för de primära målen med 

det system som skall skapas. Dessa mål kan sedan uppnås med hjälp av olika designprinciper 

vilka kan vara allmänna eller detaljerade. Principerna räcker emellertid inte till för att 

designer skall kunna utforma system som faktiskt tillfredsställer den tänkta slutanvändarens 
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behov. För att lyckas måste interaktionsdesign genomföras på ett organiserat och genomtänkt 

sätt med användaren i fokus. Designers bör således följa en strukturerad designprocess med 

ett användarcentrerat perspektiv på design. På så sätt skapas det möjligheter för designers att 

lära känna och kartlägga användarens beteendemönster, intressen och mål, utifrån vilket 

systemets interaktion bör designas. Det finns emellertid fler aspekter att ta hänsyn till. Om 

målet är att designa ett system som skall vara till för alla eller som skall fungera 

internationellt bör även demografiska områden så som komptens, ålder, kultur och genus hos 

användarna beaktas. Detta eftersom områdena sägs påverkar användarens egenskaper och 

beteendemönster vad gäller interaktion med digitala system. De områdesspecifika 

egenskaperna bör således tillåtas ha en inverkan på systemets design. Teorin antyder att olika 

områden beaktas i olika utsträckning och att kultur, teknisk kompetens och ålder anses vara 

viktigare faktorer att ta hänsyn till än genus (Cooper, Reimann & Croni 2007; Preece, Rogers 

& Sharp 2002; Nielsens 1994; Norman 2013).        

3.1 Interaktionsdesign  

I mitten av 80-talet myntade två industriella designers vid namn Bill Moggridge och Bill 

Verplank begreppet Interaktionsdesign. Syftet med begreppet var att förklara arbetet med att 

ta fram den första bärbara datorn. En av de största utmaningarna på den tiden var att utveckla 

datorer som kunde vara tillgängliga och användbara för såväl vanliga människor som 

ingenjörer. Det skulle emellertid ta mer än 10 år innan designvärlden återupptäckte begreppet 

och började använda det på nytt. I slutet av 90-talet skapade den ökade tillväxten och 

populariteten av webben en förändring, vilket bidrog till att begreppet användarvänlighet 

började användas allt mer frekvent. Vidare växte nya designprinciper så som 

informationsdesigner, informationsarkitektur, användarupplevelsedesign och 

interaktionsdesign fram. Detta utgjorde starten till att IT-branschen började fokusera på att 

skapa interaktiva digitala system med användaren i centrum (Cooper, Reimann & Croni 2007 

s. xxviii-xxix; Preece, Rogers & Sharp 2002 s.7). 

Idag är den centrala delen inom interaktionsdesign att utveckla interaktiva system som är 

användbara, vilket innebär att systemen skall vara enkla att lära sig, effektiva att använda och 

förser användaren med en behaglig användarupplevelse. Detta kräver att interaktionsdesigners 

överväger vem som ska använda systemet och var systemet skall användas för att kunna 

optimera interaktionen. Designers skulle kunna använda sin intuition och hoppas på det bästa, 

men för att säkerställa att ett system verkligen passar användaren bör designers välja att 

basera sin design på en förståelse för användaren. Det kan handla om att ta hänsyn till vad 

människor är bra och dåliga på och överväga vad som kan göras bättre. (Sharp, Roger & 

Preece 2011 s.2-14). 

En del av processen i att förstå användarnas behov handlar emellertid om att först och främst 

förstå sig på de primära målen med systemet. Är syftet att designa ett effektivt system som 

gör det möjligt för användarna att vara mer produktiva i sitt arbete? Eller handlar det om att 

utforma ett system som skall vara utmanande och motiverande för att stödja effektiv 

inlärning? Eller är det något helt annat? Dessa primära mål kallas för användbarhetsmål och 

användarupplevelsemål (Sharp, Roger & Preece 2011 s.13-14) vilka förklaras mer ingående i 

de två nästkommande avsnitten.  

3.1.1 Användbarhet  

Mål för användbarhet utgörs av specifika användbarhetskriterier, vilka designers måste uppnå 

för att kunna optimera användarens interaktion med systemet. ISO (9241-210:2010) 

definitionen på användbarhet, dvs. engelskans Usability, är; 
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"Extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of 

use." 

Preece, Rogers och Sharp (2002 s.14-18) anger att det handlar om att uppnå fler kriterier än så 

och att användbarhet mer specifikt kan brytas ner i de följande mål som listas i Tabell 1, Mål 

för användbarhet, nedan. 
Tabell 1 - Mål för användbarhet 

Mål Beskrivning 

Effektivitet Hur bra är systemet på att göra det som det är tänkt att göra. 
 

Ändamålsenlighet Stödjer systemet användarna i att utföra sina uppgifter 
 

Säkerhet Skyddar systemet användarna från att hamna i oönskade situationer 
och kan användaren återhämta sig från de misstag som inträffar. 

Nyttan I vilken utsträckning tillhandahåller systemet rätt funktionalitet för 
att användarna skall kunna utföra det de behöver och vill utföra. 

Lärbarhet Hur lätt är det för användarna att lära sig använda systemet. 
 

Minnesvärdhet Hur lätt är det för användarna att komma ihåg hur systemet fungerar, 
efter det att de väl lärt sig använda systemet. 

Designers kan tilldela målen specifika frågor eller förvandla målen till användbarhetskriterier. 

Målen blir på så sätt en möjliggörare för bedömning av ett systems användbarhet utifrån hur 

det kan förbättras avseende användarens prestation. Ett par exempel på sådana mål är tiden 

det skall ta för en användare att slutföra en specifik uppgift (ändamålsenlighet), tiden det skall 

ta för användaren att lära sig en uppgift (lärbarhet) och antalet fel/misstag en användare får 

göra när den utför en given uppgift (säkerhet). Den nya tekniken har visat sig erbjuda 

designers med ytterligare möjligheter för att stödja människor i deras användning av digitala 

system. Likväl som att fokusera på att förbättra effektivitet och produktivitet handlar 

interaktionsdesign alltmer om att skapa system som är behagliga och roliga för användaren att 

interagera med (Preece, Rogers & Sharp (2002 s.18) Denna typ av design kallas för 

användarupplevelsedesign och förklaras i nästa avsnitt.  

3.1.2 Användarupplevelsedesign 

Användarupplevelsemål skiljer sig ifrån de mer objektiva användbarhetsmålen som 

diskuterats ovan.  När interaktionsdesigners skall designa för användarupplevelse är de 

intresserade av hur användaren upplever systemet, utifrån sitt egna perspektiv. Snarare än att 

adressera hur användbart eller produktivt systemet är utifrån användarens perspektiv. Det 

handlar om att fokusera på hur användaren tycker att interaktionen med systemet känns. Målet 

blir att skapa system som är tillfredställande, underhållande, roliga, njutbara, lustfyllda och 

estetiskt tilltalande (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.19). ISO (9241-210:2010) definitionen på 

användarupplevelse, dvs. engelskan User Experience, lyder som följande: 

"Person's perceptions and responses resulting from the use and/or anticipated use of a 

product, system or service." 

Vidare noterar ISO (9241-210:2010) definitionen att användarupplevelse inkluderar alla 

användarens känslor, övertygelser, preferenser, uppfattningar, fysiska och psykologiska 
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reaktioner samt beteenden och prestationer som sker före, under och efter användning. Detta 

förtydligar hur viktigt det är att designers utformar digitala system utifrån en förståelse för 

vem användarna är och vad de gillar samt har för behov. Upplevelsen anses viktig då den 

avgör hur människor minns interaktionen med systemet. Var den övergripande upplevelsen 

positiv eller var den frustrerande och förvirrande? (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.19; 

Norman 2013) 

Hemayssi, Sanchez, Moll och Field (2005) säger att användarupplevelsedesigners kan fungera 

som en förmedlare av kulturella aspekter eller som en bro mellan olika kulturer. Detta 

upplevdes i samband med ett systemutvecklingsprojekt där utvecklarna var tvungna till, och 

lyckades med, att bygga en bro mellan två olika kulturer för att möjliggöra en god 

användarupplevelsedesign.  

Det krävs även att interaktionsdesigners har en förståelse för hur de olika användbarhet- och 

användarupplevelsemål kan och bör kopplas samman (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.19). 

Detta då även sammankopplingen handlar om att tillfredsställa användarens behov. En 

interaktionsdesigner måste förstå vilka konsekvenser olika kompromisser mellan 

användbarhet- och användarupplevelsemål kan ha på ett system. I synnerhet för att designers 

skall kunna vara medvetna om vilka påföljder olika kombinationer av målen har på att 

uppfylla olika användares behov. Naturligtvis kan inte alla användbarhetsmål och 

användarupplevelsemål appliceras på alla interaktiva system. Till exempel kanske det inte är 

så önskvärt att utforma ett processtyrningssystem som är både säkert och roligt. Systemets 

design återkommer alltid till kontexten, var skall systemet användas och vem skall använda 

det? (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.20). Enligt Preece, Rogers och Sharp (2002 s.19) är 

användbarhetsmål centrala för interaktionsdesign och operationaliseras genom specifika 

kriterier, medan användarupplevelsemål är mer diffusa och svåra att definiera. För att uppnå 

ett systems primära mål kan designers använda sig av ett flertal designprinciper, vilket nästa 

avsnitt berör.   

3.1.3 Designprinciper  

Under de senaste tre avsnitten har det diskuterats kring hur designers, på ett lämpligt sätt, bör 

utforma ett önskvärt och effektivt system baserat på användbarhetsmål och 

användarupplevelsemål. Men hur går designers tillväga för att fatta dessa beslut? Vad är det 

egentligen som gör en designlösning bra eller dålig? Som nämnts tidigare handlar det om att 

tillgodose användarnas behov. För att lyckas finns en mängd olika interaktionsdesignprinciper 

som designers bör följa och dra nytta av.   På så sätt skapas bättre förutsättningar för att uppnå 

systemets användbarhets- och användarupplevelsemål samt användarens behov (Preece, 

Rogers & Sharp 2002 s.20; Cooper, Reimann & Croni 2007 s. 149). 

Designprinciper bygger på en blandning av teoribaserad kunskap, erfarenheter hos designers 

och sunt förnuft (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.21). Olika designprinciper kan placeras i 

olika fack och verka på olika nivåer inom interaktionsdesign. De kan vara generiska för 

området eller fokusera på detaljer i systemets gränssnitt. Gränserna mellan principerna kan 

ibland vara suddiga, minst sagt, men alla interaktionsdesignprinciper tillhör i allmänhet någon 

av de följande kategorierna (Cooper, Reimann & Croni 2007 s. 150). 

- Designvärden: beskriver uppmaningar för effektiv och etisk design, vilka informerar och 

motiverar principer på en lägre nivå. 

- Konceptuella principer: hjälper till att definiera vad ett system är och hur det passar in i 

användarnas behov.  
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- Beteendeprinciper: beskriva hur en produkt ska bete sig, i allmänhet, och i särskilda 

situationer. 

- Gränssnittsprinciper beskriver effektiva strategier för visuell kommunikation av beteende 

och information. 

Designprinciper är inte avsedda för att specificera hur ett system skall byggas. De är snarare 

ämnade för att verka som en påminnelse för designers att de inte glömt av att beakta vissa 

saker. De är avsedda för att hjälpa designers att förbättra sin design (Preece, Rogers & Sharp 

2002 s.21). Några av de mest vedertagna designprinciperna har tagits fram av Norman (1988) 

och Nielsens (1994). Principerna ingår under kategorin beteendeprinciper och är generella. De 

tillhandahåller designers med möjligheten att säkerställa och utvärdera om ett system lever 

upp till det förväntade resultatet på användbarhet (Nielsen 1994; Norman 1988). Ett exempel 

på en av Nielsens (1994) principer, eller heuristiker som de kallas, är att minimera 

användarens minnesbelastning. Heuristiken påpekar att användaren inte skall behöva komma 

ihåg information ifrån en del av dialogen med systemet till en annan. Instruktioner för 

användning av systemet ska vara synliga eller lättåtkomliga när så är lämpligt. Användarens 

minne sägs vara något av det mest relevanta att ta hänsyn till inom interaktionsdesign då 

människan inte har möjlighet att komma ihåg allt (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.78).  

De principer som hamnar under kategorin designvärden är emellertid av större intresse för 

studien. Interaktionsdesigners ställs bland annat inför olika etiska frågor när de skall utforma 

system som skapar en effekt på människors liv. Interaktionsdesign handlar inte bara om att 

förstå användarnas behov utan också deras begränsningar. Att inte göra skada anses inte vara 

tillräckligt för en verklig etisk design, det bör handla om att förbättra saker också (Cooper, 

Reimann & Croni 2007 s. 152-153). Ett par designprinciper som berör området är:  

- Ökad förståelse (individuella, sociala, kulturella) 

- Ökad effektivitet/ändamålsenlighet av individer och grupper 

- Bättre kommunikation mellan individer och grupper 

- Minska sociokulturella spänningar mellan individer och grupper 

- Balansera kulturell mångfald med den sociala sammanhållningen 

Designers bör alltid ha dessa övergripande frågor i åtanke när de engagerar sig i ett 

designprojekt. Möjligheterna i att göra gott bör alltid övervägas, även om det hamnar utanför 

boxen (Cooper, Reimann & Croni 2007 s. 152-153). Som nämndes ovan handlar 

interaktionsdesign om att förstå användarnas behov likväl som begränsningar. Nästa avsnitt 

behandlar användarens kognitiva förmågor, vilket också är en central del inom området för 

interaktionsdesign. 

3.1.4 Kognition  

Liksom många andra designdiscipliner så som industriell design och grafisk design berör 

interaktionsdesign form. Skillnaden är att interaktionsdesign först och främst fokuserar på 

utformning för beteende. Den digitala tidsåldern och dess snabba utveckling har lett till att det 

rutinmässigt skapas allt mer komplexa system och således också komplexa beteenden 

(Cooper, Reimann & Croni 2007 s.xxviii). Ta en ugn exempelvis. Innan den digitala 

tidsåldern var en ugn ganska enkelt att hantera. Det handlade om att vrida en eller flera 

knoppar till en önskad position. Idag har dessa knoppar istället ersatts med LCD-skärmar 

försedda med en mängd olika knappar som säger starta, avbryt, program, baka, grilla och så 

vidare (Cooper, Reimann & Croni 2007 s.xxviii). 
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Kognition handlar om vad som händer i människors hjärnor när de utför vardagliga 

aktiviteter. Exempelvis när de läser en tidning och tar till sig samt bearbetar information. 

Kognition har bland annat beskrivits i termer av processer vilka inkluderar minne, perception, 

lärande, läsa, tala, lyssna, problemlösning och många fler (Preece, Rogers & Sharp 2015 s.74-

75). Den centrala aspekten av kognition, inom interaktionsdesign, handlar om att ta reda på 

vad människor är bra och dåliga på inom dessa processer. Sådan kunskap bör sedan användas 

för att skapa system som utökar användarens möjligheter men också kompenserar för hens 

svagheter (Preece, Rogers & Sharp 2015 s. 73-74). 

 

Under utformningen av system bör designers ta hänsyn till och beakta att olika människor 

med olika egenskaper ifrån olika demografiska områden särskiljer sig vad gäller kognitiva 

förmågor (Faiola & Matei 2005). Resultatet ifrån Faiola och Matei (2005) studie tyder på att 

medvetenheten hos designers om att kognitiva stilar skiljer sig mellan olika kulturella, är 

nödvändig för att kunna förbättra design för olika beteenden. Vanligtvis har det antagits att 

användarens prestation är ett resultat av antingen användarens tekniska kompetens eller 

systemets användbarhet. Detta perspektiv sägs således bortse från faktorn att det kan finnas 

brister i den kulturella samklangen mellan designer och användarens kulturella kognitiva stil. 

Andra studier påpekar även skillnaderna avseende problemlösning och 

informationsbearbetning hos olika genus (O’Donnell & Johnson 2001; Beckwith & Burnett 

2004; Beckwith et al. 2006)   

Ett exempel där designers inte tagit hänsyn till användarnas kognitiva förmågor var under 

utformningen av de tidiga bil tv-spelen. Användarna var på den tiden tvungna att trycka långa 

kombinationer av funktionstangenter för att kunna köra och navigera genom spelen. 

Användarens kapacitet och förmågor beaktades i mycket liten utsträckning, om ens alls, vilket 

resulterade i att många användare ansåg spelen vara begränsande, frustrerande och svåra att 

spela. Idag finns det istället styrspakar och rattar som underlättar navigeringen i spelen och 

som dessutom passar användarnas fysiska och kognitiva aspekter av körning mycket bättre 

(Preece, Rogers & Sharp 2015 s.73). 

Det nämndes tidigare att interaktionsdesigners måste överväga vem som ska använda 

systemet och var systemet skall användas. För att säkerställa att ett system verkligen passar 

användaren bör designers välja att basera sin design på en förståelse för användaren (Sharp, 

Roger & Preece 2011 s.2-14). För att kunna göra det bör designers använda sig av och följa en 

systematisk designprocess (Cooper, Reimann & Croni 2007 s. xxvii-9; Preece, Rogers & 

Sharp 2002 s.279-281). I nästa avsnitt förklaras designprocessen och dess roll mer ingående i 

relation till användarfokus, kulturellt perspektiv och genusperspektiv på interaktionsdesign.  

3.2 Designprocessen för Interaktionsdesign  

Idéen om att involvera användaren under utformningen av interaktiva digitala system 

etablerades i Skandinavien i slutet av 1960-talet och i början på 1970-talet. Det fanns en 

önskan om att förmedla information om komplexa system samt att den fackliga rörelsen drev 

på frågor gällande arbetstagares kontroll över förändringar i deras arbetssätt (Ehn 1989). 

Sedan dess har användaren fått en allt större och viktigare roll inom såväl 

systemutvecklingsprocessen som inom designprocessen för interaktionsdesign. Begrepp så 

som användarcentrerad design, design för alla och inkluderande design används nu allt mer 

frekvent (Oudshoorn, Rommes & Stienstra 2004)  

Som ett resultat har olika modeller för interaktionsdesign där användaren inkluderas och 

involveras vuxit fram. Vidare har designers medvetenhet kring vikten av att ta hänsyn till och 
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beakta olika demografiska områden så som ålder och kultur ökat (Cooper, Reimann & Croni 

2007 s.302; Preece, Rogers & Sharp 2002 s.301-302; Chakraborty & Norcio 2009; Hourcade 

2008). Vad som bör belysas är att alla demografiska områden inte fått samma 

genomslagskraft. Enligt Williams (2014) beaktas genus mycket sällan under designprocessen. 

Bath (2009) menar på att om tekniken är tänkt att användas av alla så bör designers, likväl 

som med kultur och ålder, ta hänsyn till och adressera genus som en viktig egenskap hos 

användaren. Den huvudsakliga anledningen är att olika användare har olika behov och 

interaktiva digitala system bör således utformas därefter (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.13).  

Cooper, Reimann och Croni (2007 s.3) menar på att den interaktionsdesign som inte planeras 

och genomförs på ett systematiskt sätt, med en grundtanke om att tillfredsställa den tänkta 

slutanvändaren, lätt fokuserar på fel mål och skapar tekniskt fokuserade lösningar som är 

svåra att använda och förstå sig på.  

För att lyckas med att skapa interaktiva digitala system som tillgodoser användarens behov 

krävs det att interaktionsdesign genomförs på ett praktiskt och rationellt genomtänkt sätt. 

Detta innebär att designers måste följa principfasta, repeterbara och förutsägbara 

designprocesser för att säkerställa genomförbarhet och kvalitet hos systemet, och för att om 

möjligt skapa en förståelse för målgruppen och det system som skall uppfylla deras behov 

(Cooper, Reimann & Croni 2007 s. xxvii-9; Preece, Rogers & Sharp 2002 s.279-281). 

Metodiska tillvägagångssätt sägs skapa det helhetsperspektiv som krävs för att designers skall 

kunna skapa digitala system som människor tycker om och som är användbara (Cooper, 

Reimann & Croni 2007 s. xxviii). Preece, Rogers och Sharp (2002 s.170) säger emellertid att 

en designprocess i sig självt inte kan garantera användarfokus. För det krävs ett 

användarcentrerat perspektiv på design.  

3.2.1 Användarcentrerat Perspektiv på Design 

Waltraud och Horwath (2014) säger att designers inte kan designa användbara system utan 

någon uppfattning om hur systemen kommer att användas, av vem och i vilket syfte. Enligt 

Preece, Rogers och Sharp (2002 s.170) finns det en underliggande filosofi inom området för 

interaktionsdesign. Filosofin säger att designers bör anta ett användarcentrerat perspektiv på 

design och involvera användaren genom hela designprocessen. Perspektivet avser säkerställa 

att användaren och dess mål blir det centrala och den bakomliggande drivkraften till designen 

(Preece, Rogers och Sharp 2002 s.170).  

Trotts detta har de flesta system aldrig genomgått en rigorös designprocess utifrån ett 

användarcentrerat perspektiv. I värsta fall är de designbeslut som berör vad systemet skall 

göra och hur systemet skall kommunicera med användaren en biprodukt av dess konstruktion, 

dvs. en sekundär och mindre viktig utformning som sker i efterhand om det finns tid över 

(Cooper, Reimann & Croni 2007 s.10).  

Bath (2009) menar att ett användarcentrerat perspektiv på design skulle kunna ses som ett 

strategiskt verktyg för att belysa genus under designprocessen. Williams (2014) anser 

emellertid att det krävs mer än ett användarcentrerat perspektiv för att lyckas med att integrera 

genus. Detta beror på att det finns många tillfällen under en designprocess där oavsiktliga och 

undermedvetna fördomar kring genus påverkar beslutsfattandet. Oavsett verktyg anser Bath 

(2009) att de designers som väljer att involvera användaren i designprocessen skall säkerställa 

att användargruppen består av lika många feminina som maskulina användare. Nästa avsnitt 

berör således vem som skall företräda användaren och målgruppen under en designprocess  
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3.2.2 Olika Typer av Användare 

All design som skapas är ämnad att bli en del av vår redan existerande verklighet. Det innebär 

att egenskaperna hos designen måste passa in i den miljö där den ska placeras och användas. 

När det till exempel handlar om att designa tekniska produkter och tjänster för barn anses det 

närmast nödvändigt att utforma dem med hänsyn till barns förmågor, intressen och 

utvecklingsbehov (Hourcade 2008). Till exempel kan seriefigurer vara mycket motiverande 

för barn i samband med spel och inlärning, medan vuxna tycker de är irriterande. Precis som 

att vardagliga föremål som till exempel kläder, mat och produkter är utformade på olika sätt 

för barn, tonåringar och vuxna, så bör också interaktiva digitala system utformas för att passa 

behov hos olika typer av användare (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.13).  

Vidare anses det känt att kulturella skillnader mellan länder bidrar till att människor tolkar 

färger, gester och symboler på olika sätt, vilket bidragit till att kultur anses vara vedertaget att 

ta hänsyn till under designprocessen (Cooper, Reimann & Croni 2007 s.302; Preece, Rogers 

& Sharp 2002 s.301-302). Enligt Chakraborty och Norcio (2009) ökar även behovet av att ta 

hänsyn till kultur inom spelindustrin då målgruppen allt som oftast är global. Det anses inte 

längre vara tillräcklig att bara ta hänsyn till en kultur och förvänta sig framgångar i en annan 

(Chakraborty & Norcio 2009).  

Vidare säger Sato och Chen (2008) att kulturella skillnader inte är begränsade till geografiska 

områden eller etnicitet. I själva verket framträder kultur när en grupp människor, oavsett dess 

omfattning, börjar dela gemensamma sätt att tänka, känna och leva. Kultur kan av den 

anledningen uppstå utifrån vilken population som helst. Enligt Worell (2001) formar 

samhället förväntningar, på hur feminina och maskulina individer bör bete sig, aktivt olika 

beteenden och attityder hos människor. Utöver det sägs föräldrar, omedvetet under 

barnuppfostran, producera olika beteenden hos sina barn utifrån genus (Cooper 2006). Fortsatt 

nämner Preece, Rogers och Sharp (2002 s.335) att samhälleliga kulturella skillnader kan bidra 

till att feminina och maskulina individer reagerar på olika sätt i olika situationer, och enligt 

Pätz (2011) påverkar genus hur vi som människor ser på världen. Genus, precis som kultur 

och ålder, påverkar människors värderingar, ritualer, förväntningar och beteendemönster.  

Målgruppen för ett system bör identifieras på ett eftertänksamt sätt och skall inte baseras på 

stereotyper eller generaliseringar i samhället. Målgruppen skall vara trovärdig och 

utkristallisera betydande och meningsfulla beteendemönster hos användaren, samt 

representera ett brett tvärsnitt av användarna för att vara effektiv (Cooper, Reimann & Croni 

2007 s.76). Designers, likväl som designteam och de system som utformas för att stödja alla 

bör ta genus i beaktning. Precis som med allmänna egenskaper måste interaktionsdesigners 

även fånga de egenskaper som är specifika för såväl feminina som maskulina genus (Bath 

2009). Vilka individer som skall företräda användarna bör således noggrant diskuteras och 

övervägas (Bath 2009).  

3.2.3 Att Illustrera Användaren 

Efter det att designers skaffat sig en förståelse för användarens beteende, intressen, mål, 

egenskaper och behov uppstår en fråga. Hur använder designers den här informationen för att 

utforma ett framgångsrikt system? Användarmodeller är bra i dessa situationer. Precis som att 

ekonomer skapar modeller för att beskriva beteendet hos en marknad eller fysiker skapa 

modeller för att beskriva beteendet hos partiklar, så kan modeller användas för att beskriva 

beteenden hos den tänkta slutanvändaren av ett system. Dessa modeller kallas även för 

personas (Cooper, Reimann & Croni 2007 s. 75).  
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Personas är baserade på de beteenden och användarmotiv som identifierats hos målgruppen 

under exempelvis intervjuer och observationer. Personas kan användas i syfte att möjliggöra 

för designteam att tänka kring och kommunicera en gemensam bild av den tänkta 

slutanvändaren. Hur hen beter sig, hur hen tänker, vad hen vill åstadkomma och varför? 

Personas sägs vara enkla att skapa men kraftfulla och bör tillämpas med finess. Det räcker 

inte att skapa en persona baserad på stereotyper och generaliseringar i samhället. För att en 

persona skall vara effektiv måste den innehålla betydande och meningsfulla beteendemönster 

hos användaren, och representera ett brett tvärsnitt av målgruppen (Cooper, Reimann & Croni 

2007 s. 75-76). Personas kan vidare användas för att skapa berättelser som pekar på hur 

designen av systemet bör se ut. Berättelserna kallas för scenarion och är ett sätt att föreställa 

sig den idealiska användarinteraktion och på så sätt design av systemets beteende (Cooper, 

Reimann & Croni 2007 s. 109)  

 

van der Velden och Mörtberg (2012) benämner dessa scenarion som skript och säger att om 

dessa typer av användarrepresentationer inte matchar de faktiska användarna så är det mycket 

troligt att systemen inte lever upp till användarens förväntningar. När användaren inte följer 

skriptet eller när användaren skiljer sig ifrån designers antaganaden kan systemet komma att 

misslyckas. Draude (2008) föreslår att designers kan använda genusskript som ett verktyg 

under designprocessen för att analysera hur genus byggs in i prototyperna och systemet. 

Tillvägagångssättet tros kunna bidra till att designers kritiskt undersöker sina egna antaganden 

och designval, och på så sätt gör andra alternativ synliga under designprocessen. 

 

Det nämndes tidigare att interaktionsdesign måste genomföras på ett praktiskt och rationellt 

genomtänkt sätt för att säkerställa genomförbarhet och kvalitet hos systemet, och för att 

lyckas uppnå användarnas behov. Det finns således ett flertal processmodeller som tagits fram 

i syfte att stödja designers i detta avseende. Avsnittet nedan berör olika typer av 

processmodeller och designperspektiv.  

3.2.4 Processmodeller och Designperspektiv  

The Star Lifecycle Model framtagen av Hartson och Hix (1998) och The Goal-Direct Design 

Process utformad av Cooper, Reimann och Croni (2007 s.17-25) samt A Simple lifecycle 

model for interaction design skapad av Preece, Rogers och Sharp (2002 s.186), är alla 

befintliga processmodeller för interaktionsdesign. Modellerna varierar i flexibilitet och 

struktur men den gemensamma nämnaren är att de är generiska, dvs. allmänt beskriver hur en 

designprocess för interaktionsdesign bör och kan genomföras. Enligt Preece, Rogers och 

Sharp (2002 s.183) är processmodeller, oavsett dess komplexitet, en förenklad abstraktion av 

verkligheten. Detta innebär att modellerna enbart behöver innehålla de detaljer och riktlinjer 

som krävs för att designers skall kunna utföra uppgiften. I praktiken innebär det att 

interaktionsdesigner inte bara behöver lägga till och anpassa olika riktlinjer och 

designprinciper till de rådande omständigheterna för det specifika projektet, utan även 

behöver lägga till och anpassa olika designperspektiv (Preece, Rogers & Sharp 2002s.183). 

Ett exempel som gavs tidigare var ett användarcentrerat perspektiv.  

Det finns modeller som tillhandahåller interaktionsdesigner med tillvägagångssätt för att 

adressera ett kulturellt perspektiv på design. The Human-Culture Interaction Model är ett 

exempel på en sådan modell. Modellen föreslogs av Lin, Lin, Shiao och Lin (2009) för att 

undersöka den kulturella aspekten avseende interaktion och användarupplevelse i 

designprocessen. Vidare har Chen och Tsai (2007) tagit fram en tvärkulturell designprocess 

som hjälpa designers att tillgodose olika kulturella bakgrunder hos användaren. Även Lin, 
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Sun, Chang, Chan, Hsieh och Huang (2007) presenterar en modell för att designa interaktiva 

digitala system utifrån ett kulturellt perspektiv.  

Lin’s et al. (2007) modell hjälper interaktionsdesigners att skapa en förståelse för användarens 

kulturella behov och miljö samt att identifiera kulturella särdrag och sammanhang. Detta för 

att lokalisera de viktigast kulturella egenskaperna hos användaren som bör appliceras på 

produkten. Genom att designers analyserar kulturella egenskaper i ett flertal aktiviteter under 

designprocessen, så som under datainsamling, utformning av scenarion och utvärdering av 

design kan dessa egenskaper hos användaren hittas.  

I relation till kultur säger Holmlid, Montaño och Johansson (2006) att det inte finns mycket 

skrivet om hur interaktionsdesigners kan gå tillväga för att integrera ett genusperspektiv på 

design. Men enligt Breslin och Wadhwa (2014) har det under de senaste fem åren skett en 

ökning av studier som bygger på feministiska teorier och hur genus kan ställas i relation till 

design, på ett sätt som är både öppet, inkluderande och ansvarstagande (Bath 2009; Bardzell 

& Blevis 2010; Bardzell 2010; Rode 2011; Williams 2014; Dray, Holtzblatt, Murray, Busse, 

Brock, Peters, Bardzell, Druin, Burnett, Churchill & Williams 2014). Studierna redogör 

emellertid inte för någon modell som Lin’s et al. (2007), utan beskriver snarare hur genus kan 

beaktas genom användning av olika strategiska tillvägagångssätt. I nästa avsnitt tillhandahålls 

en stegvis förklaring till hur en generisk designprocess för interaktionsdesign kan gå tillväga. 

3.2.5 En Generisk Processmodell  

A simple lifecycle for Interaction design nämndes i ovanstående avsnitt. Det är en enkel och 

lättöverskådlig processmodell som uppmuntrar till användarfokus och iterationer. Preece, 

Rogers och Sharp (2002 s.170) anser att iterationer i en designprocess är oundvikliga eftersom 

designers sällan skapar fulländade lösningar på första försöket och således behöver förfina sin 

design utifrån användarnas behov och feedback. Modellen tillhandahåller även en 

kombination av flexibilitet och struktur utan att kväva kreativitet eller innovation, vilket sägs 

vara uppskattat i praktiken (Preece, Rogers & Sharps 2002 s.193). Modellen involverar fyra 

iterativa aktiviteter som alla är relaterade till och sammanflätade med varandra (se Figur 5). 

Till exempel kan utvärderingen av systemets användbarhet tillhandahålla feedback om att 

vissa ändringar av designen måste göras eller att vissa krav ännu inte har uppfyllts. 

Utvärdering anses vara en central del i processen då fokus ligger på att säkerställa att 

produkten är användbar (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.12). Nedan ges en detaljerad 

beskrivning av processens olika aktiviteter.  

 

Figur 5 - A Simple Lifecycle for Interaction Design (Hämtad från Preece, Rogers & Sharp 2002 s.186) 
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Identifiera behov och fastställ krav: Användarnas krav och behov samlas in med hjälp av 

olika tekniker för datainsamling så som enkäter, intervjuer fokusgrupper, workshops och 

observation. Designers har ett ansvar i att täcka ett brett spektrum av frågor för att få en så 

bred och tydlig bild av användaren som möjligt avseende beteendemönster, intressen, behov 

och mål hos användaren. Syftet är att samla in tillräckliga, relevanta och lämpliga uppgifter 

om användaren som i sin tur kan expandera, förtydliga och bekräfta redan befintliga och 

inledande krav för systemet. Med hjälp av ett användarcentrerat perspektiv tillåts användaren 

att få sin röst hörd. Detta minimerar även riskerna för att designen inte tillgodoser 

användarens behov eller att dokumenterade krav blir felaktiga (Preece, Rogers & Sharp 2002 

s.169).  

Utveckla alternativ design som möter användarens behov - (Re)Design: Aktiviteten anses 

vara en kärnaktivitet i designprocessen och handlar om att designers föreslår idéer till design. 

Designerna utgår ifrån såväl användbarhetsmål som användarupplevelsemål, designprinciper, 

personas och scenarier för att kunna möta användarnas dokumenterade behov och krav. 

Aktiviteten kan delas upp i två underaktiviteter, konceptuell design och fysiska design. 

Konceptuell design beskriver vad systemet ska göra, hur det skall bete sig och hur det skall se 

ut. Fysiska designen berör mer detaljerad design så som färger och bilder samt utformning av 

menyer och ikoner (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.169).  

Utforma interaktiva versioner av designen (prototyper): För att användarna skall kunna 

utvärdera och ge bra feedback på den design som skapats i föregående aktivitet, bör designers 

lämpligt nog tillåta användarna att interagera med designen. För att detta skall kunna ske 

måste designers konstruera interaktiva versioner av designen, dvs. skapa interaktiva 

prototyper. Dessa kan antingen vara framtagana med hjälp av mjukvara eller vara enkelt 

skissade på papper. Prototyperna blir på så sätt ett kommunikations- och bedömningsmedel 

för användarnas utvärdering av designen (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.169).  

Utvärdera vad som har byggts: Utvärdering handlar om att kontrollera om systemets design 

når upp till det förväntade resultatet på användbarhet, godtagbarhet och användarupplevelse. 

Designer mäter systemets design gentemot en rad olika användbarhetsmål genom att 

exempelvis registrera antalet fel en användare gör under en viss uppgift, hur tilltalande 

designen anses vara, hur bra designen matchar användarnas uttalade krav och så vidare. 

Genom att involvera användarna i aktiviteten ökar chanserna för att ett användbart system 

levereras. Utvärdering ersätter inte kvalitetssäkring och test av systemet utan kompletterar och 

förstärker snarare dessa aktiviteter (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.169 - 170).  

3.3 Genusmedvetenhet  

Enligt Williams (2014) diskuteras det sällan kring målgruppens genus under utvecklingen av 

interaktiva digitala system. De frågor och åsikter som berör ämnet hamnar ofta i skymundan. 

Williams (2014) menar att designers och hela designteam behöver bli mer genusmedvetna för 

att genus skall kunna belysas och bidra till utformning av genusneutrala system. Om designers 

inte diskuterar kring eller överväger genus kan designers själva komma att simulera en mental 

bild av användares genus och producera system utifrån individuella preferenser eller 

stereotyper. Detta då det känns mest naturligt (Churchill 2010). Nyckeln anses vara att skapa 

en ökad förståelse och en genusmedvetenhet hos såväl designers som hela designteam 

(Williams 2014).  

Enligt Bardzell och Blevis (2010) kan även feministiska tankar öka genusmedvetenheten hos 

designers då feminism under en längre tid varit ett verktyg för att generera alternativa 
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tankemönster. Som designer är det lättare sagt än gjort att utforma digitala system utan att 

påverkas av egna preferenser och stereotyper. Feminism kan på så sätt hjälpa designers att på 

ett kritiskt sätt tolka och översätta användares behov till systemen (Bardzell & Blevis 2010). 

Mer specifikt menar Breslin och Wadhwa (2014b) att designers måste förstå och utforska sina 

egna ståndpunkter och fördommar kring genus, kultur, etnicitet och så vidare. De måste 

överväga hur deras position i vissa frågor kan komma att påverka ett systems design och 

användarens interaktion med systemet. Det är omöjligt att känna till alla sina fördomar men 

van der Velden och Mörtberg (2012) hävdar att designers måste vara etiskt ansvarsfulla mot 

vad och vem som ingår samt utesluts i designen och designprocessen.  

Begreppet genusmedvetenhet kan tolkas på olika sätt och innebära olika saker för olika 

människor. Back, Papadogoula och Waern (2012) använder begreppet i relation till att 

utforma ett spel riktat mot unga feminina individer. I studien nämns det att en av 

utmaningarna med projektet var att anta en genusmedveten speldesign för att utforma ett spel 

som skulle attrahera en feminin målgrupp. Detta då de flesta system som utformas i avseende 

att vara genusneutrala ändå tenderar att vara utformade för maskulina individer. Willams 

(2014) menar att genusmedvetenhet är nyckeln för att skapa genusneutrala system medan 

Back, Papadogoula och Waern (2012) menar att genusmedvetenhet är nyckel för att designa 

spel riktade mot feminina individer.       

3.3.1 Vad Innebär Genus  

Simone de Beauvoir (1997), en feministisk forskare, sa att man som människa inte föds till 

kvinna utan snarare blir en kvinna. Enligt Breslin och Wadhwa (2014a) innebär det att det 

finns en skillnad mellan genus och kön. Kön sägs vara en biologiska sexuell identitet som vi 

föds med eller tilldelas vid födseln, medan genus handlar om egenskaper. Egenskaperna sägs 

beröra sådant som beteenden, värderingar, utseenden och så vidare, som antingen går att 

relatera till femininitet eller maskulinitet (Breslin & Wadhwa 2014a). Tilldelning av 

egenskaper avseende ett visst kön kan till exempel vara att kvinnor sägs vara graciösa medan 

män är starka (Rode 2011). Vad Breslin och Wadhwa (2014a) menar är att det nödvändigtvis 

inte behöver finns något samband mellan att vara feminin och att vara kvinna respektive att 

vara maskulin och att vara man. Genus har nödvändigtvis ingenting med könsskillnader att 

göra. Egenskaperna graciös och stark anses är i själva verket vara sociala och kulturella 

konstruktioner, dvs. stereotyper och sociala normer (Breslin & Wadhwa 2014, Rode 2011). 

Beckwith et al. (2006) säger att vi måste påminna oss själva om att ingen enskild kvinna 

sannolikt kommer besitta alla de egenskaper som statistiskt sätt är associerade med kvinnor, 

och inte kommer någon enskild man att inneha varje drag som förknippas med män. Till 

exempel kan män bearbeta information på samma sätt som kvinnor och vise versa. Rode 

(2011) menar på att mycket av den forskning som berör Människa-Dator-Interaktion 

fokuserar på kön, framför allt när det kommer till beteendemässiga skillnader mellan män och 

kvinnor eller flickor och pojkar.  

Vidare anses genus vara komplext och under ständig förändring eftersom vi människor 

omdefiniera vår föreställning av genus hela tiden. Det behövs en utveckling för att gå från att 

diskutera kön till att börja diskutera genus (Rode 2011). Rode (2011) säger att vi inte enbart 

borde vilja förstå oss på hur genus påverkar tekniken utan också hur tekniken påverkar genus 

och hur förhållandet mellan dessa områden kan träda fram. Designers har på så sätt ett eget 

ansvar i att skaffa sig en förståelse för vad genus innebär och hur det kan påverka designen. 

Detta då designers konstant utsätts för situationer där de måste använda sitt omdöme för att 

uppskatta och avgöra vad som skall åstakommas.  
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3.3.2 Medvetenhet Kring andra Demografier än Genus  

För att skapa en så sann och representativ bild av användaren som möjligt behöver designers 

ta hänsyn till ett flertal olika egenskaper hos målgruppen. Demografier är en del av detta då de 

aktivt skapar olika egenskaper hos människor. Demografier är sammansättningar av 

egenskaper och utgörs av bland annat ålder, etnicitet, inkomst, kultur och genus. Teorin hintar 

om att vissa områden inte anses vara lika viktiga som andra. Preece, Rogers och Sharp (2002), 

Cooper, Reimann och Croni (2007), samt Norman (2013) belyser i allt större utsträckning 

vikten av att beakta och ta hänsyn till kulturella skillnader mer under designprocessen än 

skillnader mellan genus. Ett annat område som anses vara viktigt att ta hänsyn till är ålder. 

(Hourcade 2008). Vidare ägnar Cooper, Reimann & Cronin (2007 s.41-48) ett flertal sidor till 

att förklara design för olika tekniska kompetenser.  

Kultur & ålder 

En studie gjord av Chilana, Holsberry, Oliveira & Ko (2012) undersökte hur Facebook 

designar för över en miljard användare och hur deras designers tar hänsyn till och hanterar 

kulturella skillnader samt åldersskillnader mellan användare. Studien visar att designers 

medvetet integrerar åldersperspektiv och kulturella perspektiv på design i designprocessen. 

Chilana et al (2012) menar att Facebooks sätt att designa har förändrats med tiden. I början 

utformades systemet utifrån designernas egen smak då målgruppen ansågs var kulturellt och 

åldersmässigt likadan som designerna själva. När Facebooks målgrupp växte utanför 

designernas egna intressen och behov behövde designen ta hänsyn till ålder och kultur för att 

fortsätta växa och locka nya användare. Facebook använder idag olika sätt för att beakta dessa 

två demografiska områdena. Dels utförs kvantitativa studier för att fånga användarbeteenden 

på en stor skala. Dels utförs mindre användbarhetstester för att undersöka beteendet hos de 

demografiska målgrupperna, för att kunna designa intuitiv funktionalitet (Chilana et al 2012). 

Chilana et al (2012) förklarar att Facebook anser att dessa två demografiska områden är 

viktiga att beakta under designprocessen. Dels för att Facebook har över en miljard användare 

och att det då finns ett behov av att designa för den minsta gemensamma nämnaren. Dels att 

deras innovativa design ska kännas intuitiv för alla användare.  

Teknisk kompetens 

För att skapa ett väldesignat system som hjälper användaren att snabbt bli bekant och bekväm 

med navigeringen och funktionaliteten i systemet bör designers se till att designa för såväl 

nybörjare som genomsnittet och experterna (Cooper, Reimann & Cronin 2007 s.41-48).   

Utformningen av 123D Sculpt, en iOS applikation för 3D skulptering, designades med 

utgångspunkten att både nybörjare och experter inom 3D skulptering skulle uppleva systemet 

som intuitivt. Målet var att systemet skulle vara enkelt att lära sig och att det skulle vara 

enkelt att använda (Predy, Rice-Khouri, Fowler, Romanovska & Brown 2012). För att kunna 

uppnå målen utfördes användbarhetstester på en grupp användare som inkluderade både 

nybörjare och expertanvändare i olika åldrar. Testerna utfördes kontinuerligt under en iterativ 

designprocess för att förbättra prototyper utifrån ett användbarhetsperspektiv. Testesterna gav 

information om hur ikoner för olika verktyg skulle designas för att alla användare skulle 

förstå vad verktygen användes till (Predy, Rice-Khouri, Fowler, Romanovska & Brown 

2012).  

När applikationen var klar utfördes ett test med en ny användargrupp. Gruppen fick ett flertal 

uppgifter som skulle utföras i två olika system. Det ena systemet var 123D sculpt och det 

andra var Maya, vilket är ett mer avancerat 3D skulpteringssystem. Testerna visade att 123D 

sculpt var enklare att hantera då alla uppgifter utfördes. Genomsnittstiden för den avancerade 
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användaren var 54 minuter och för nybörjaren var genomsnittstiden 66 minuter. I Maya 

visade det sig att nybörjaranvändarna fortfarande utforskade kamerahanteringen en timme in i 

testet. Syftet med utformningen av 123D sculpt var att visa att det finns möjligheter att skapa 

system som både är anpassade för nybörjare och expertanvändare. Genom att använda design 

baserade på metaforer kunde alla användare uppleva applikationen som intuitiv (Predy, Rice-

Khouri, Fowler, Romanovska & Brown 2012).  

3.3.3 Individuella Preferenser (Jag-metodiken) 

Enligt Williams (2014) finns det många tillfällen under en designprocess där omdömet och 

oavsiktliga könsfördomar påverkar beslutsfattandet. Problemet med bedömning är att det inte 

kan identifieras. Den faktiska definitionen av omdöme är kompetensen som används i 

situationer som inte fullständigt kan beskrivas, specificeras eller föreskrivas (Löwgren & 

Stolterman 2007 s.54). Löwgren och Stolterman (2007 s.54) säger att om vi människor kunde 

föreskriva omdöme så skulle vi inte behöva det.      

Design handlar om att skapa något som ännu inte existerar. Vilket betyder att det i förhand är 

omöjligt för designers att veta allt om systemet. Ett system som ännu inte existerar blir på så 

sätt ett resultat av designers omdömen, avsikter och önskningar. Detta innebär att designers 

måste acceptera att all design påverkas av den aktuella situationen och deras egna omdömen. 

Här finns en stor utmaningen för designers. De måste skapa sig en grundläggande förstålse för 

vad designen faktiskt handlar om för att kunna förstå vad som är rimligt i relationer till mål 

och begränsningar. Först då kan designers reflektera över och kritiskt granska sina egna 

omdömen (Löwgren & Stolterman 2007 s.54-57).  

Bath (2009) talar om Jag-metodiken. Metodiken sägs bidra till att designers antar att 

användaren har samma tekniska utrustning, kunskap, färdigheter, önskemål och intressen som 

designerna själva har. På så sätt sägs det att designers ser sig själva som en representant för 

användaren. Enligt Fisher och Kinsey (2014) bidrar denna metodik till att maskulina 

individers intressen och behov prioriteras i allt större utsträckning än feminina individers. 

Orsaken är att designteam ofta består av homosociala grupper. I det här fallet innebär det 

grupper som majoritetsmässigt består av maskulina individer som omedvetet förhåller sig till 

varandra och andra maskulina individer (Fisher & Kinsey 2014). Vidare sägs metodiken 

bidrar till att designers utformar system utifrån stereotyper.  

Cooper, Reimann och Croni (2007 s.25) menar på att användarnas mål kan illustreras som den 

stabila grund utifrån vilket interaktionsdesign bör praktiseras. En målinriktad designprocess 

med tydliga skäl till designbeslut ser till att utformningen av ett system inte blir en 

gissningslek, inte är ett resultat utifrån ett kreativt sinne eller enbart återspeglar designteamets 

individuella preferenser (Cooper, Reimann & Croni 2007 s.25).   

3.3.4 Stereotyper & Normer  

I Nationalencyklopedin (2015a) definieras stereotyp som: 

"En förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla 

som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön." 

Medan norm definieras som: 

"Det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis." 

(Nationalencyklopedin 2015b) 
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Bussey och Bandura (1999) säger att individer inte nödvändigtvis stävar efter att bete sig som 

stereotyper bara för att de är medvetna om att de finns. Till exempel behöver inte en gammal 

människa anta alla de negativa stereotypa beteenden som förknippas med ålderdom. Ändå 

visar det sig att stereotyper och andra normer lätt reproduceras i design (Breslin & Wadhwa 

2014). När det kommer till datorspel hävdar Cassell (2003) att feminina individer ofta 

porträtterars som en grupp i behov av hjälp. Detta då de utifrån stereotypa föreställningar inte 

anses gilla eller vara duktiga på teknik. Breslin och Wadhwa (2014) säger att det i praktiken, 

när designen riktar sig till feminina individer, ofta handlar om att krympa det och göra det 

rosa. Bardzell (2010) menar att visuella preferenser avseende genus är av stort intresse för 

interaktionsdesign, men att det kan bidra till en konflikt som trasslar in sig i kulturella 

förväntningar och stereotyper.   

Enligt Cooper (2006) finns det även anledning till att tro att föräldrar och lärare bidrar till att 

stereotyper och normer fortsätter att finnas i den tekniska världen. När könsstereotyper 

påvisar att teknik är till för pojkar så kommunicerar föräldrar dessa övertygelser till sina söner 

och döttrar. Att pojkars framgång är en hyllning till deras förmågor medan flickors är en 

hyllning till icke förmågor så som ansträngning eller lycka (Cooper 2006). Bardzell (2010) 

ställer frågan, hur kan vi samtidigt tjäna verkliga datorbehov och undvika utformningen av 

digitala system baserade på stereotyper och normer? Inom alla grupper?  

3.3.5 Genus Avseende Målgrupp och Karaktärer i Spelindustrin 

Sandqvist (2013) och Graner (2012) förklarar att spelindustrin inte har utvecklats särskilt 

mycket under sin livstid vad gäller målgruppen det designas för. Det finns en medvetenhet om 

vilket genus spelen skall tilltala och traditionellt sett är de riktade till unga maskulina 

individer.   

Många av de företag som utvecklar spel idag startades av maskulina individer som hade ett 

intresse av spel. De satt tillsammans med andra maskulina individer och utvecklade spel som 

de själva ville spela. När dessa småföretag växte och behövde rekrytera ny arbetskraft föll det 

sig naturligt att de rekryterade bland kamrater, studiekamrater och andra datorintresserade i 

sin omgivning. En sådan form av rekrytering är en bidragande faktor till den könssegregering 

som finns inom spelindustrin idag (Sandqvist 2013). Enligt Graner (2012 s.149) ser 

rekryteringen på större företag annorlunda ut men den får ändå samma resultat, dvs. att det 

rekryteras fler maskulina än feminina individer. Förklaringen sägs vara att majoriteten av alla 

sökande är män. Sandqvists (2013) säger att det finns andra anledningar till att spelindustrin 

riktar sig till unga maskulina individer. Historiskt sett har mindre företag behövt hjälp från 

större förlag för att distribuera sina spel och för att nå en större marknad. Förlagen har då fått 

ett stort inflytande på utvecklingen av spelen och bidragit till att många spel förändrats för att 

tilltala den maskulina publiken. Sandqvists (2013) menar att de nya digitala 

distributionsplattformarna så som Steam och Apple Store har reducerat behovet av dessa 

förlag, och att det nu är enklare för spelutvecklare att lansera spel som tilltalar andra 

målgrupper. 

I de allra första datorspelen representerades emellertid inget genus. Detta då grafiken var allt 

för begränsad. Det var först när det dök upp en gul boll med en rosa rosett på toppen, Ms. 

Pac-Man, som genus föddes inom spelindustrin (Graner 2012 s.18). Till följd av detta 

skapades karaktärer så som Pauline i spelet Donky Kong, Daphne i spelet Dragon´s Liar och 

Zelda i spelet Legend of Zelda. Karaktärerna förknippades med feminina egenskaper och 

konceptet vilade på "jungfrun i nöd" som skulle räddas av spelens maskulina huvudkaraktärer 

(Graner 2012 s.19-24). Det var först 1988 som spelindustrin skapade den första feminina 
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huvudkaraktären, Rosella i spelet King´s Quest 5, där uppdraget var att rädda hennes far. 

Under 1991 kom Street Fighter 2 i vilket spelaren kunde välja vilken karaktär denne ville 

spela. Det fanns 7 olika karaktärer att väja mellan varav en var feminin. 1992 kom Ultima 6 

Part Two, The Serpent Isle. Spelet var det första någonsin där spelaren kunde välja både 

genus och etnicitet på sin rollkaraktär (Graner 2012 s.25-27).  

När spelet Barbie Fashion Designer kom 1996 stack det hål på den stora bubblan och 

föreställningen om att flickor inte gillade att spela datorspel. Spelat drog in mycket pengar 

men skapade tyvärr inga förbättrade resultat avseende spelens design eller efterfrågan på 

feminina individer inom branschen (Graner 2012 s.180). Samma år utformades den första 

feminina huvudkaraktären som tog avstånd från konceptet "jungfrun i nöd". Enligt Graner 

(2012) släppte Eidos en titel och ett spel som än idag har den mest kända feminina 

huvudkaraktären, Tomb Raider´s Lara Croft (Graner 2012 s.31). Men oavsett hur bra Lara 

Croft än var och fortfarande är på att bryta mönstret avseende att rädda prinsessan så 

misslyckas karaktären på en annan punkt. Även fast begränsningarna kring grafik idag är 

historia och designers har ett brett spelrum vad gäller att skapa fin och verklig design så har 

Lara Croft utformats med orealistiska proportioner (Graner 2012 s.33). Ett annat exempel är 

karaktären Adrienne i spelet Phantasmagoria (Graner 2012 s.28).   

Spelet The Sims anses vara en av de få spel som har lika många feminina som maskulina 

spelare. Detta trotts att det saknar många, om inte alla, stereotypa spelaktiviteter som 

förknippas med maskulina spelare. Såsom strider, hård konkurrens och nivåer som ofta tros 

vara nödvändiga ingredienser för att nå den maskulina marknaden. Spelet är på så sätt en 

avvikelse från de dominerande spelen som riktar sig till unga män (Lauwaert 2009). 

Genom spelindustrins historia har feminina karaktärer majoritetsmässigt representerats på två 

sätt. Antingen genom att framhäva och överdriva sexuella karaktärsdrag eller genom att 

skildra karaktären som ett objekt som behöver räddas (Graner 2012 s.29-30). Enligt Graner 

(2012 s.30) kan detta vara en bidragande faktor till att feminina individer inte spelar datorspel 

i lika stor utsträckning som maskulina, då det kan kännas stötande. Designers måste överväga 

detta när de skapar spelens handlingar, nya idéer och koncept. Konceptet att rädda prinsessan 

kanske fungerade då spelet Donkey Kong kom, men idag är det inte längre tillräckligt (Graner 

2012 s.30).     

Genom att titta på skillnader mellan feminina och maskulina kriterier för underhållning kan 

designers börja skapa spel som feminina individer vill spela. Detta utan att inkorporera rosa 

boxar och fluffiga kattungar (Graner 2012 s.29-181).  Exempelvis kan skillnader avseende 

inlärningsstil påverka huruvida en individ faktiskt väljer att fortsätta spela ett spel eller inte. 

Feminina individer söker ofta en modelleringsstil medan maskulina föredrar en explorativ stil. 

Även sättet spelaren belönas på spelar roll. Maskulina spelare föredrar bestraffning medan 

feminina föredrar förlåtelse (Graner 2012 s.181-182).   

3.3.6 Skillnader Avseende Datoranvändning mellan Genus  

Det finns studier som visar att det finns skillnader i hur maskulina och feminina individer 

interagerar med system. Studierna berör bland annat områden så som problemlösning 

(Beckwith et al. 2006; Beckwith & Burnett 2004; Burnett et al. 2011;), inlärningsstilar 

(Beckwith & Burnett 2004; Ames 2003), informationsbearbetning (Beckwith & Burnett 2004; 

Meyers-Levy 1986; O’Donnell & Johnson 2001), attityder och självförtroende samt 

(Beckwith & Burnett 2004; Cooper 2006; Comber & Colley 2003) visuella preferenser 

(Moss, Gunn & Heller 2006; Churchill 2010). Andra områden som berörs är kommunikation, 
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navigering och språk (Buchmüller et al. 2011; Moss, Gunn & Heller 2006; Beckwith & 

Burnett 2004).  

Cooper (2006) och Buchmüller et al. (2011) talar även om en digital klyfta mellan genus. 

Enligt Cooper (2006) handlar klyftan om att feminina genus missgynnas i förhållande till 

maskulina när de kommer till att interagera med datorer. Forskning från de senaste 20 åren 

ger en indikation på detta och belyser att datorer under en längre tid varit tilldelat ett 

maskulint genus, och setts som leksaker för pojkar (Cooper 2006). Lau och Yuen (2010) 

menar att stereotyper kan vara den främsta anledningen till att den digitala klyfta mellan 

genus existerar. Andra studier menar emellertid att skillnader mellan genus avseende attityder 

gentemot datorer är små (Whitley 1997). En studie gjord av Sieverding och Koch (2009) visar 

att feminina individer inte alls underskattar sin egen förmåga när det kommer till att utföra 

datorrelaterade uppgifter. Vidare att de uppfattar att deras framgång är kopplad till skicklighet 

snarare än tur. Whitley (1997) menar även att den digitala klyftan mellan genus inte existerar 

då kvinnor inte är överrepresenterade bland de människor som har en negativ attityd gentemot 

datorer.  

Cooper (2006) menar att situationen kan förbättras genom utformning av genusneutral 

mjukvara eller genom utformning av system som är riktade mot och tilltalar feminina 

egenskaper. På samma sätt som många av de nuvarande programmen tilltalar maskulina 

egenskaper. För att individer med feminina egenskaper skall kunna dra nytta av den pågående 

revolutionen inom den digitala världen måste den digitala klyftan mellan genus minskas 

(Cooper 2006).  

Nedan beskrivs skillnader mellan maskulina och feminina interaktionssätt mer detaljerat. 

Områdena som berörs är de som nämndes i början av avsnitt.  

Attityd & självkänsla 

Skillnader mellan genus avseende självförtroende sägs enligt Beckwith et al. (2006) ha 

studerats i stor utsträckning. Särskilt självtillit, vilket handlar om en individs bedömning av 

sin egen förmåga att utföra en viss handling. Comber och Colley (2003) hittade betydande 

skillnader mellan maskulina och feminina individers attityder gentemot datorer. Studien visar 

att individer med maskulina egenskaper har signifikant bättre självtillit när det kommer till 

datoranvändning och att de även gillar datorer mer än individer med feminina egenskaper. 

Vidare har maskulina användare mindre sexistiska fördommar kring datoranvändning och 

betygsätter sin individuella datorkompetens högre. Vad som är tydligt enligt Cooper (2006) är 

att ångest i relation till datoranvändning har drabbat feminina individer i det förflutna och 

fortsätter att göra så in i 2000-talet.  

Inlärningsstilar 

Beckwith och Burnett (2004) säger att det finns skillnader i inlärningsstilar mellan genus. 

Men att många studier kommit fram till att dessa skillnader är små samt att de motsäger 

varandra. Resultatet från Lau och Yuen (2010) studie där deltagarnas inlärningsstilar mättes 

gentemot The Gregorc Style Delineator indikerar att feminina individer ofta använder en 

konkret sekventiell eller en abstrakt slumpmässig inlärningsstil, medan maskulina individer 

använder en konkret slumpmässig stil. Ames (2003) studie visar också att feminina individer 

använder en abstrakt slumpmässig inlärningsstil.  

Enligt Lau och Yuen (2010) innebär en konkret sekventiell stil att individen lär sig genom att 

uppfatta verkligheten utifrån sitt fysiska sinne samt tänker på ett ordnat, logiskt och 
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sekventiellt sätt. En abstrakt slumpmässig stil innebär att individen har en stark förståelse för 

känslor och tenderar att tänka på ett icke-linjärt och emotionellt sätt. En konkret slumpmässig 

stil innebär att individen gillar att experimentera med idéer och koncept samt tänka på ett 

intuitivt, instinktivt och självständigt sätt. Ames (2003) säger att en abstrakt slumpmässig 

inlärningsstil kan bidra till att individer upplever datorer som ineffektiva verktyg för att lära 

sig. Beckwith och Burnett (2004) menar att designers och programutvecklare behöver 

överväga flera inlärstilar under utformningen av interaktiva digitala system.  

Informationsbearbetning 

Enligt Meyers-Levy (1986) är feminina individer mer benägna att anta sofistikerade strategier 

för att processera information. Detta oavsett om uppgiften är enkel eller komplex till sin natur. 

Maskulina individer är å andra sidan mer benägna att välja heuristiska strategier som 

minimerar den kognitiva ansträngningen och minskar informationsbelastningen för enkla 

uppgifter. Individer med maskulina egenskaper sägs enbart använda sofistikerade strategier 

för mer komplicerade uppgifter (O’Donnell & Johnson 2001) 

Problemlösning 

Enligt Beckwith et al. (2006) experimenterar individer med maskulina egenskaper mer än de 

med feminina egenskaper vid interaktion med datorer. Vad som menas med experimentering 

är att individerna använder sig av ett mixtrande tillvägagångssätt, dvs. en trial and error 

teknik, vilket kallas för Tinkering på engelska. Tillvägagångssättet sägs vara fördelaktigt då 

det bidrar med en iterativ kunskapsuppbyggnad av systemets funktioner. Eftersom strategin 

mestadels används av maskulina datoranvändare går feminina individer miste om de fördelar 

som tekniken bär med sig (Beckwith et al. 2006). I Beckwith et al. (2006) studie; Gender 

HCI: What About the Software? utfördes ett test där både maskulina och feminina individer 

använde sig av Tinkering strategin. Testet visade att tillvägagångssättet vara fördelaktigt för 

båda parter men att det också ställde till med problem. Det största problem som maskulina 

individer hade, var att de mixtrade för mycket, vilket hindrade deras effektivitet. Feminina 

individers största problem var att även om strategin var hjälpsam under vissa situationer så 

störde den deras självtillit vid andra situationer.  

Visuella preferenser 

Enligt Moss, Gunn och Heller (2006) föredrar feminina individer runda former då det inte 

bidrar till en horisontell layout. Till skillnad från maskulina individer som sägs föredra raka 

linjer och fyrkantiga hörn. Vidare tycker feminina individer om fler färger för typografi samt 

oregelbunden typografi och informella bilder (Moss, Gunn & Heller 2006). Churchill (2010) 

menar att designers bör förflytta sig bortom färg och rundade hörn då det är känt att individer 

med feminina egenskaper tenderar att vara mer lekfulla när de interagerar med datorer. Vad 

gäller utseende har feminina individer en benägenhet att skräddarsy miljöer, både verkliga och 

virtuella. Till exempel lägger de mer tid på att skapa och designa spelmiljöer samt karaktärer. 

Vidare fyller de mer utförligt i sina profiler på sociala medier än individer med maskulina 

egenskaper (Churchill (2010).  

3.3.7 Designexempel på när Genus inte Beaktats  

Som nämnts ovan finns det många studier som har påvisat att det finns skillnader i hur 

maskulina och feminina individer interagerar med datorer. Utöver detta talar Bath (2009) om 

Jag-metodiken och Fisher och Kinsey (2014) om homosociala designteam. Vidare har det 

nämnts att stereotyper lätt reproduceras i design. Många av de studier som berör skillnader 

avseende genus i datorinteraktion hanterar också de tre sistnämnda områdena. Studierna 

menar att de olika faktorerna hänger samman (Burnett et al. 2011; Beckwith & Burnett 2004; 
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Buchmüller et al. 2011; Comber & Colley 2003; Beckwith et al. 2006; Bardzell & Blevis 

2010; Grigoreanu & Wiedenbeck 2006; Cooper 2006). 

Ett exempel på när genus inte beaktats är under utvecklingen av de tidiga 

röstigenkänningsprogrammen. Enligt van der Velden och Mörtberg (2012) reflekterade inte 

designers över det faktum att teknikens anpassning till maskulina röster kunde utesluta 

feminina användare. Resultatet blev att programmen inte kunde känna igen feminina röster på 

grund av skillnaden i tonhöjd (Bath 2009). Churchill (2010) redogör också för ett par exempel 

inom andra designdiscipliner där det inte tagits hänsyn till genus. Istället har designers 

utformat produkter och tjänster utifrån stereotyper. Det första exemplet berör offentliga 

toaletter och det faktum att de anläggningar som är utrustade med skötbord också är de 

anläggningar som i störst utsträckning är till för kvinnor. Designers förväntar sig att det är 

kvinnan som byter blöja på barnet (Churchill 2010). Ytterligare ett exempel är utformningen 

av de första krockkuddarna. Ursprungligen utformades kuddarna för att passa en vuxen mans 

form. Som ett resultat av att inte beakta kvinnor, utsattes både kvinnor och barn rutinmässigt 

för skador när kuddarna utlöstes. Detta då kvinnor rent statistiskt är kortare än män (Churchill 

2010).  

Enligt Beckwith et al. (2006) bör designers ta hänsyn till och beaktar relevanta skillnader 

mellan genus för att inte skapa hinder för hälften av den population som systemet är tänkt att 

stödja. Digitala system som inte skapar en meningsfull helhet utifrån användarnas befintliga 

verklighet kommer heller aldrig att bli användbara (Löwgren & Stolterman 2005).  

3.4 Jämställdhet & Feminism 

Ovan nämndes ett flertal exempel där designers inte beaktat genus som en viktig variabel 

under designprocessen. Det har även tidigare nämnts att ett sådant tillvägagångssätt lätt leder 

till att maskulina intressen och behov prioriteras i allt större utsträckning än feminina. Ett 

annat scenario är emellertid när designers väljer att utforma digitala system som är riktade till 

och som skall stödja feminina individer. Ett exempel är Marcus (1993) utformning av den 

runda dialogrutan. Den var riktad till vita amerikanska kvinnor och byggde på ett antagande 

om att feminina individer föredrog kurviga former. Antagandet visade sig vara felaktigt då 

kvinnor, likväl som män, föredrog den fyrkantiga dialogrutan (Marcus 1993).  

Exemplet visar att det uppenbarligen finns en risk när homosociala designteam skall designa 

för ett annat genus än det som majoritetasmässigt representeras i designteamet. I fallet med 

den runda dialogrutan påvisades detta genom att designers adresserade feminina 

könstereotyper, preferenser, kompetens och arbete, vilket bör undvikas enligt Bath (2009). 

Bath (2009) anser att exemplet påvisar att det finns ett behov av metoder och strategier inom 

interaktionsdesign som hjälper designers att ta hänsyn till genus.  

3.4.1 Ramverk för Analys av Genus 

Enligt Warren (2007) har ramverk för analys av genus använts i varierande grad i praktiken 

sedan mitten av 1980-talet. Ramverken syftar till att tillhandahålla metoder för att samla in 

och använda genusrelaterad data och information för att informera designers. De syftar till att 

utveckla en genusmedvetenhet genom att se till att genus beaktas i varje skede av projektet 

(Warren 2007). Ramverken uppstod som ett gensvar på förståelsen om att sociala 

konstruktioner av genus hade en inverkan på design och systemutveckling. Innan dess ansågs 

systemen i allmänhet vara genusneutrala och till lika nytta för både feminina och maskulina 

individer (Karl 1995). Karl (1995) påstår att den höga graden av misslyckade projekt 

åtminstone delvis beror på försummelse eller bristande kunskap om feminina individers 
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produktivitet. Meningen med ramverken är således att hjälpta designers och utvecklare att 

fatta välgrundade beslut till förmån för både feminina och maskulina individer. Dels för att 

förhindra eventuella negativa effekter men också för att göra utformningen mer effektiv och 

ändamålsenlig (Karl 1995; Warren 2007). 

Warren (2007) nämner ett antal accepterade och välkända ramverk som utvecklats under åren. 

Några av dem är Harvard Analytical Framework (HAF), Moser Framework, Social Relation 

Approach (SRA) och Gender Analysis Matrix (GAM). Kabeer (1994 s.270) menar emellertid 

att ramverken bygger på olika uppfattningar om vad genus och jämlikhet är, och inte bara 

bygger på olika metoder för att uppnå samma mål. Warren (2007) framför att ramverken på 

sätt och vis även skiljer sig i antaganden om vad som behöver analyseras och åtgärdas. En av 

de viktigaste och mest utmanade frågorna i förhållande till genus är oftast vad begreppet har 

för betydelse och vad det innehåller. Att skaffa sig en förståelse för ramverkens skillnader 

anses vara avgörande för de designers som väljer att använda ramverken och deras metoder. 

Bedömningen är att de inledningsvis behöver utbildas i jämställdhetsfrågor som knyter an och 

syftar till att ge dem kunskaper och färdigheter i att integrera jämställdhetsperspektiv i 

designprocessen (Warren 2007). Warren (2007) säger att det under utbildningarna ändå finns 

en hög efterfrågan bland deltagarna om att snabbt få tillgång till verktyg och ramverk som gör 

det möjligt för dem att beakta genus. Men det finns ett dilemma och en risk med att göra så. 

Resultatet kan bli att jämställdhetsutbildningar inte blir mer än en teknisk åtgärd. Utbildning 

måste således säkerställa att praktiska verktyg kombineras med en god förståelse av de 

värderingar som ligger till grund för dem. Designers måste få en kritisk medvetenhet till de 

olika metoder som kan användas för att beakta genus under designprocessen (Warren 2007). 

Designers insamlade kunskap och medvetenheten kring området har på så sätt en betydande 

inverkan på vilket ramverk de väljer att använda. Olika ramverk kan användas för olika 

motiv. Det kan exempelvis vara att göra designen mer effektiv, att rikta designen till feminina 

individer eller att sträva efter jämställd design. (Warren 2007). 

Något som emellertid är viktigt att förstå är att om designers inte är tydliga med vad de vill 

uppnå avseende genusrelaterade mål så kommer inget ramverk i världen att kunna hjälpa. 

Mahama (2001) hävdar att designers måste införa jämställdhetsfrågor i hela designprocesen 

för att kunna uppnå jämställd design. Här menar Warren (2007) att designers och utvecklare 

fortfarande misslyckas då de inte lärt sig att föra in frågorna på ett lämpligt sätt i såväl 

genomförandet som utvärderingen. Valet av ramverk och användningen av ramverken 

tillsammans med utbildningen är en komplex process. Men ändå en process som bör följas 

och som är av vikt för att kunna uppnå rätt designmål avseende genus. 

3.4.2 Kritisk & Reflekterande Design  

Enligt Breslin och Wadhwa (2014a) samt Bardzell (2010) anses det nödvändigt, ur ett 

jämställdhetsperspektiv, att ta hänsyn till och beakta genus i alla skeden av designprocessen. 

Detta för att handgripligen kunna påverka tjänstens slutresultat till att passa såväl feminina 

som maskulina användare. Bardzell (2010) säger att interaktionsdesigners bör införa 

feministiska tankar i såväl kartläggningen av användaren som under utvärderingen av 

interaktiva prototyper. På så sätt kan de bredda horisonten gentemot olika kontexter och 

situationer där genus kan ha en betydande inverkan på designen. Exempelvis kan begreppet 

användare uppdateras. Begreppet skulle kunna återspegla genus på ett sätt som är märkbart 

och som direkt påverkar designers och designen till att bli mer jämställd (Bardzell 2010). 

Bardzell (2010) ger emellertid inget exempel på hur bregreppet skulle kunna uppdateras.  

Breslin & Wadhwa (2014b) menar att ett feministiskt angreppssätt kan användas för att 

inkludera såväl maskulina som feminina användare och på så sätt inte utesluta något genus.  
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Ett annat verktyg som kan användas av designers för att reducera grupperingen av genus 

enligt traditionella tankar är kritik (Bath 2009). Bath (2009) kallar det för Critical Technical 

Practice. Alhutter (2012) introducerar en liknande metod kallad Mind Scripting. Alhutters 

(2012) metod syftar till att hjälpa designers att kritiskt reflektera över sina egna värderingar 

och antaganden som underliggande kan komma att påverka designen. Metoden går ut på att 

designers och hela designteam producerar anonyma texter utifrån personliga minnen som 

sedan analyseras utifrån hur de väljer att presentera sig själva (Alhutter 2012).  

Kritisk design sägs vara en form av social forskning och är på så sätt avsedd för att resultera i 

kunskap och inte i en designprodukt. Meningen är att designers skall hamna i en värld full av 

idéer snarare än objekt. Vidare är kritik till för att få designers att tänka utanför boxen och att 

öka deras medvetenhet om antaganden, handlingar och debatter. Kritik kan till och med anses 

vara underhållande på ett intellektuellt plan (Dunne & Raby 2009 se Bardzell & Bardzell, 

2013). Dunne och Raby (2009 se Bardzell & Bardzell, 2013) definierar kritik så här: 

"The critical sensibility, at its most basic, is simply about not taking things for granted, 

to question and look beneath the surface. This is not new and is common in other 

fields; what is new is trying to use design as a tool for doing this." 

Bath (2009) talar även om de-Gendering of Technology. En metod som syftar till att reducera 

design baserat på det binära könet. Enligt Bath (2009) kan detta uppnås genom artefakter som 

skapar en förståelse hos designers om att genus är en instabil social konstruktion. Här säger 

Bath (2009) att användarcentrerad design eller deltagande design kan ses som utökande 

metoder för de-Gendering of Technology. Dock enbart om designers också tillämpar och 

framkallar en kritisk medvetenhet gentemot könstereotyper. Valet av vilka användare som 

skall delta i designprocessen har en avgörande påverkan på framgången för en de-Gendering 

metod. Om de individer som representerar användaren enbart reflekterar traditionella 

antaganden om genus, kan metoden inte tillhandahålla det kritiska tankesätt som behövs.  

En annan metod som enligt Sengers, Boehner, David och Kaye (2005) bör vara av central vikt 

inom interaktionsdesign är reflekterande design. Bath (2009) säger att strategin kan användas 

för att öka medvetenheten om de stereotyper som implementeras i designen. Vilket sker 

genom såväl användare, designers och artefakter. Reflektionen skall ses som en kritisk 

reflektion och hjälpa belysa hur tekniken speglar och vidmakthåller omedvetna kulturella 

antaganden berörande politik, etnicitet, genus och ekonomi. Både genom att göra användare 

och designers medvetna om omedvetna aspekter av erfarenhet berörande områdena. Bath 

(2009) menar att designers, genom kritiska reflektioner, kan förbättra möjligheten till att 

skapa alternativa designlösningar som bidrar till en genusneutral design.  

Williams (2014) listar ett par rekommendationer för hur designers kan gå tillväga för att ta 

hänsyn till och beakta genus under designprocessen. Dels sägs det att en ökad anställning av 

kvinnor skulle kunna bidra till en mer könsbalanserad sammansättning och system som är 

genusneutrala. Vidare säger Williams (2014) att om designers och designteam inte anser att 

det föreligger skillnader mellan genus, avseende datoranvändning, så kan designteamen 

enbart involvera feminina användare i designprocessen. Detta för att balansen upp den 

rådande dominansen av maskulina genus i branschen.  

Det finns emellertid en fråga om huruvida dessa metoder och strategier kan tillämpas på ett 

större område eller om det finns lämpligare tekniker för att inkludera genus i designprocessen 

för interaktionsdesign. På ett sätt som är både öppet, inkluderande och ansvarstagande 
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(Breslin & Wadhwa 2014a; Bath 2009; Bardzell 2010). Bath (2009) belyser härigenom tre 

frågor. Skall interaktionsdesigner belysa skillnader mellan genus i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar? Skall interaktionsdesign stödja de kompetenser som tilldelats män och 

kvinnor i den verkliga världen? Eller skall tekniken göra det möjligt för användare att 

ifrågasätta det binära köns- och genussystemet? Bath (2009) menar att oavsett vilket 

angrepssätt designers väljer att ta, så bör metoden sträva efter att belysa genusskillnader. Både 

fysiska och sociala men också skillnader avseende kultur, klass och ålder.  
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultaten av studiens insamlade empiri. Vi har valt ut de delar 

från intervjumaterialet som ansetts vara av relevans för studien och som kunnat kopplas till 

den tidigare forskningen som presenterats i avsnitt 3. Presentationen sker utifrån 

intervjuschemats fyra teman; interaktionsdesign, designprocessen för interaktionsdesign, 

genusmedvetenhet samt feminism och jämställdhet. Resultatet presenteras i en 

sammanhängande ordning och inte i en stegvis ordning. Under varje tema presenteras således 

all empiri ifrån samtliga intervjuer som berört temat.  

Presentationen inleds med hur respondenterna ser på interaktionsdesign och vad disciplinen 

innebär för dem. Vidare presenteras respondenternas syn på hur en designprocess kan se ut 

och gå till väga, dvs. vilka aktiviteter som utförs och vad dessa aktiviteter resulterar i. Efter 

det går vi in på och börjar tala om genusmedvetenhet och hur respondenterna arbetar med 

genus samt ser på genus i designprocessen. Även huruvida de anser att det finns eller inte 

finns skillnader i hur män och kvinnor interagerar med datorer. Under temat 

genusmedvetenhet presenteras också respondenternas åsikter kring ämnen så som 

demografier, stereotyper och individuella preferenser (Jag-metodiken). Till sist tar vi upp hur 

respondenterna ser på jämställdhet och feminism samt stereotyper och konstellationer av 

designteam. Även vilken plats jämställdhet och feminism anses ha inom den digitala världen. 

Resultatet är baserat på respondenternas egna åsikter och utgår från de transkriberingar som 

gjorts.  

Respondenterna och intervjuerna benämns genomgående under presentationen av resultatet 

med hjälp av bokstäverna A, B, C, D och E. Där intervju A tillhör respondent A, intervju B 

tillhör respondent B och så vidare.  

4.1 Interaktionsdesign  

Under de utförda intervjuerna diskuterades det kring interaktionsdesign och hur de olika 

respondenterna såg på begreppet, samt vad disciplinen innebar för dem. Vid intervju A 

uttryckte respondenten följande om hur hen ser på interaktionsdesign:  

"Interaktionsdesign handlar om att skapa användbara produkter utan några som helst 

frågetecken för de som ska använda dem. Och det spelar ingen roll vilken typ av 

produkt det är."  

Genomgående under intervjustudien framkom det att respondenterna ansåg att 

interaktionsdesign handlar om att skapa produkter med bästa möjliga användbarhet, utifrån 

användarnas behov och drivkrafter, dvs. att man som designer tar in ett större perspektiv än 

bara ren interaktion. Som respondent B sa:  

"Interaktionsdesign för mig är att få en jättetydlig bild av vad slutanvändarna verkligen 

behöver. För att bli nöjda, för att vara beredda att investera tid o energi i verktyget och 

faktiskt vilja jobba med det. Vi vill ha mätbara och nåbara mål. Vi försöker hela tiden 

tjata om effekten för det är ingen idé att göra en förändring av ett interaktionsmönster 

om man inte vet vad man vill få ut av det."  

Alla respondenter utryckte att interaktionsdesign handlar om att sätta användaren i fokus men 

segmentet beställare berördes också. När det kommer till beställaren anser respondenterna att 

det handlar om att uppnå ett visst affärsvärde med produkten, och att användarens behov 
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därmed måste balanseras mot beställarens krav. Här sa respondent B att det är som att sitta på 

två stolar, medan respondent E uttryckte följande:  

"Med beställaren så måste du alltid kämpa för din sak, att det blir bra. Annars finns det 

en tendens till att det blir fula marknadsföringsknep där grundläggande funktionalitet 

döljs för att man skall välja dyra alternativ. Så användarvänlighet är nått jag alltid 

trycker på."  

Och respondent D sa så här:  

"På nått sätt måste jag fightas för användarna medan någon annan fightas för den 

snygga koden och någon annan fightas för försäljningen."  

Vidare talades det om olika riktlinjer och designprinciper som respondenterna ansåg var 

viktigast att ta hänsyn till under utformningen av interaktiva digitala system. De olika 

principerna som nämndes var användarfokus, tillgänglighetsperspektiv och 

gestaltningslagarna. Respondent A svarade emellertid så här:  

"Att inte ha förutfattade meningar. Man skall inte tro att man vet allting bara för att en 

målgrupp liknar en tidigare så väl. Det är minst lika viktigt då, som vid första tillfället, 

att faktiskt ta reda på så mycket som möjligt. Att försöka avläsa så mycket som 

möjligt. Psykologin är lika viktigt som tekniken. Man måste liksom kunna se in i 

målgruppens tankar och känslor."  

4.2 Designprocessen för Interaktionsdesign  

Under temat designprocessen för interaktionsdesign ombads respondenterna att kort och 

koncist beskriva och förklara hur deras typiska designprocess såg ut. Vilka aktiviteter som 

utfördes och eventuella artefakter som aktiviteterna resulterade i. Vi bad respondenterna att 

utgå ifrån ett projekt som de tidigare medverkat i. Detta för att göra det enklare för 

respondenterna att förklara vilka aktiviteter och artefakter som ingår i designprocessen. Under 

samtliga intervjuer beskrev respondenterna liknande steg i designprocessen.  

Samtliga respondenter började med att förklara att ett uppdrag initieras. Detta skedde antingen 

genom en upphandling alternativt att en kund, tillika uppdragsgivare, kontaktade företaget och 

vill ha hjälp med att utveckla någonting. Respondent B förklarar även att uppdragsgivaren 

måste godkänna deras process innan de börjar med uppdraget.  

Då uppdraget anskaffats börjar samtliga respondenter att gå igenom eventuell förstudie som 

gjorts, alternativt de krav och mål som specificerats av uppdragsgivaren. Det utförs en form 

av undersökning av vad målet med systemet är och undersökningen utfördes genom att 

studera specifikationen alternativt genom möten med uppdragsgivaren för att få en förståelse 

för vad syftet med systemet är.  

Målgrupp var något som diskuterades under alla intervjuer. Oftast existerar det redan en 

målgrupp och uppdragsgivaren presenterar då målgruppen för respondenten. Ibland får 

respondenten själv identifiera målgruppen. Respondent D använde, i sitt senaste uppdrag, 

Google analytics för att identifiera målgruppen. De flesta respondenterna ville identifiera 

målgruppen själva genom bland annat möten med uppdragsgivaren samt slutanvändare. 

Respondent B förklarade att de hade krav på uppdragsgivaren:  
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"Då kräver vi av uppdragsgivaren att vi ska få träffa slutanvändarna. Det är något 

bland det viktigaste, och det är ju bland det roligaste och mest givande."  

Efter att målgruppen alternativt målgrupperna har identifierats ville alla respondenter 

undersöka målgruppen för att identifiera slutanvändarnas behov eller drivkrafter. Det arbetet 

resulterade i någon form av målgruppsbild. Respondent förklarar C följande:  

"Intervjuer eller bara observera användaren under en arbetsdag. Se vad det är för 

någonting de gör. Kanske skugga de lite så. Kanske inte sitta o ställa frågor hela tiden 

men observera de och se vad det är för någonting de pysslar med. O då kan man ju se 

var man kan göra mest nytta."  

Respondent B förklarar sitt tillvägagångssätt när hen förbättrar en existerande produkt enligt:  

"Någonstans finns det ju en idé om att den här ska förbättras och då måste vi komma ut 

och titta, hur används den här idag då? Vad är det för nått liksom. För man börjar lite 

sådär, prata med folk. Det vet ju ni också, ni håller ju på med det nu. Så börjar det 

bubbla upp saker. Efter ett tag kommer det sådär, oh vad sa de nu? vad spännande!"  

Efter att respondenterna undersökt målgruppen skapades en persona som skall representera 

målgruppen. Alternativt skapades det flera personas och i vissa fall samlas fler personas i en 

artefakt. Dessa personas och artefakter användes sedan för att kommunicera målgruppen, 

deras behov, mål och drivkrafter till övriga medlemmar i designteamet, alternativt 

projektgruppen. Respondent B förklarar deras artefakt enligt följande:  

"Vi bygger upp den här kartan. Den har tre stora delar i sig då, i mitten finns det ett 

väldigt tydligt syfte med det här projektet. Det är väldigt sällan vi får ett blankt papper 

utan vi får ju det här systemet som behöver förbättras. Då sätter vi upp antal 

mätområden där vi bestämmer vad vi ska kunna mäta för och se om vi har lyckats. 

Nästa steg är att ta reda på vilka det är som jobbar med det här verktyget, vilka är det 

som kan påverka effekten som vi är ute efter?"  

Prototyper är något som alltid skapas. Det finns olika typer av prototyper, några är skissade 

med papper och penna, andra är endast interaktiva utan någon direkt grafisk design. Vissa 

prototyper som tas fram närmare slutet i designprocessen är beta-prototyper som är både 

interaktiva och grafiskt designade. För att ta fram prototyper utgår respondenterna ifrån 

personas som skapats alternativt scenarion som tagits fram med hjälp av personan. De flesta 

prototyper som skapas utvärderas i form av användartester alternativt egen intern utvärdering 

där prototyper testas mot scenarion. I de flesta fall itereras processen med att ta fram 

prototyper, dvs. en prototyp tas fram, den testas mot en eller flera slutanvändare, resultatet 

analyseras och sedan skapas en ny prototyp utifrån analysen och så testas den igen osv. 

Respondent C utryckte sig:  

"Learn, Build, Messure kan man sammanfatta alltihopa med. Det är en loop."  

En annan artefakt som tre respondenter pratar om är Wireframes. Respondent D förklarar en 

Wireframe som:  

"Ja alltså enklare Mockups, typ Balsamiq eller någonting. Väldigt enkelt som inte är 

utseende utan bara funktion."  
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Medan respondent E förklarar skillnaden mellan en Wireframe och en prototyp enligt:  

"Wireframes är oftast bara bilder på struktur och prototyper är oftast klickbara 

prototyper, där kunden kan interagera med den och se vad som händer. Om jag klickar 

här var hamnar jag då? Hur funkar den här menyn liksom? Alltså mer hands on känsla 

liksom."  

Ett sätt att testa en design var att göra det i skarpt läge. Respondent E hade ett uppdrag att 

förbättra en bokningssida åt ett företag, då skapade de två olika bokningssidor som slumpvis 

presenterades för slutanvändare som navigerade till sidan. Med hjälp av statistik och 

mätningar gick det att se vilken sida som sålde mest, den behölls medan den andra sidan togs 

bort. Respondenten förklarade att kundens största intresse i det uppdraget var att öka sin 

försäljning.  

4.3 Genusmedvetenhet  

När intervjuerna gick in på genusmedvetenhet grundades några frågor i svaren från temat 

designprocessen genom att identifiera om det fanns något genusperspektiv i de olika stegen i 

designprocessen. Frågorna behandlade även genusmedvetenhet utan någon koppling till 

respondenternas designprocess. Ett fåtal frågor ställdes kring respondenternas egna tankar och 

åsikter angående om genusperspektivet har en plats inom interaktionsdesign och 

designprocessen.  

Diskussioner kring genus som ett demografiskt område visade att endast respondent A alltid 

använder och tänker på genus vid framtagning av personas och scenarion under 

designprocessen. Respondent A förklarar att hen alltid tar fram två personas när hen fått ett 

grepp om målgruppen. På frågan om respondent A tilldelar personas något kön gavs svaret:  

"Det gör jag, och särskilt eftersom målgrupperna brukar vara så stora. Då får det ju bli 

en man och en kvinna för att kunna berätta så mycket som möjligt fast ändå 

komprimerat. Jag får tänka att alla männen får bli en Håkan och alla kvinnorna får bli 

en Lotta liksom, annars funkar det inte."  

Övriga respondenter förklarar att genus som demografiskt område ibland används men att just 

den demografin är mindre viktig då designen oftast inte riktas mot något genus. Då systemet 

som ska designas oftast ska vara till för alla så menar de att genus inte är en faktor som vägs 

in, som respondent E säger:  

"De projekten jag jobbat i där har produkten inte varit nischad mot ett kön direkt, utan 

det är oftast mot en bred grupp människor som ska nås. Då är kön inte så relevant."  

Vid identifiering av målgruppen och utformning av personas väger andra demografiska 

områden tyngre än genus enligt samtliga respondenter. Som respondent C uttryckte sig:  

"Det handlar mer om hur deras typiska vardag ser ut. Om man ska kommunicera ut 

någon slags kampanj, till exempelvis till ungdomar som är 14-15, då kanske du inte 

ska lägga ut ett Facebook-inlägg klockan nio på morgonen. För de är troligtvis inte 

vakna då. Medan om det är riktat till någon som har ett åtta till fem jobb, ah då kanske 

man kan lägga ut något tidigt på morgonen för då är de på väg till jobbet. Så det är lite 

mer sådana saker man tittar på. Hur ser deras vardag ut? Var befinner de sig i livet? 

Det är de man försöker ta reda på med demografier egentligen."  
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Respondent B berättar att demografier inte direkt används. Utan att det är drivkrafter hos 

användargrupper som används istället. Förutom genus har andra demografier som ålder, 

kultur och teknisk kunskap berörts under intervjuerna. Tre respondenter berättade att teknisk 

kunskap var en av de viktigaste demografierna att ta hänsyn till under designarbete. 

Respondent D förklarar:  

"Om det är ett system som är tänkt för allmänheten då tänker jag mig att såhär. Det är 

så stort kundunderlag, det är troligtvis ganska välfördelat. Teknisk kunskap är 

troligtvis en större faktor att ta hänsyn till än vad genus är."  

Vidare ställdes frågor där respondenterna ombads att beskriva hur de väger in genus som 

demografi när de ska designa system där målgruppen består av endast män eller kvinnor. Här 

svarade tre respondenter att de själva inte tänker på att designa på något annorlunda sätt bara 

för att målgruppen består av det ena genuset eller det andra. Respondent D ansåg bland annat 

att den tekniska kompetensen i målgruppen var viktigare. Respondent E svarar på en fråga om 

hen skulle designa en e-handelssida som säljer kläder för kvinnor annorlunda, bara för att 

målgruppen består av kvinnor:  

"Personligen hade jag nog inte gjort det. Ja har en bild av hur en bra sajt ser ut, jag 

tycker liksom om när det är avskalat och lättnavigerat. Jag tror inte att jag hade särskilt 

designen bara för att jag skulle ta hänsyn till en kvinnlig demografi, utan jag hade nog 

kört mitt race oavsett."  

Vidare under temat ställdes frågor som behandlade skillnader mellan män och kvinnor. Även 

frågor om hur kvinnliga och manliga behov tas i beaktning. De tre respondenterna, B, C och 

D menade att de inte själva såg eller har upplevt att det skulle finnas några direkta skillnader 

mellan män och kvinnor vad gäller interaktion med digitala system. Respondent D berättar att 

de enda skillnaderna hen anser finnas är fysiska skillnader. Respondent B svarar på frågan om 

hen upptäckt skillnader i beteende och drivkrafter mellan män och kvinnor så här:  

"Nej det skulle jag inte säga, och jag letar ju inte efter det aktivt heller egentligen. Det 

är väl det som kanske är ett av problemen."  

Respondent E förklarar att hen har en magkänsla som säger att individer under 30 år 

möjligtvis har en bättre teknisk kompetens, men att den största anledningen har att göra med 

ålder snarare än genus. Senare förklarar hen även att män eventuellt testar sig fram i nya 

system medan kvinnor arbetar mer metodiskt. Respondent A anser att det finns skillnader 

mellan manliga och kvinnliga behov samt skillnader i hur män och kvinnor interagerar med 

digitala system. Hen förklarar att kvinnor är mer noggranna och iakttar detaljer mer än män. 

Kvinnor förklarar även känslor och hur de upplever interaktioner medan män inte förklarar sin 

mentala bild, utan endast berättar vad som inte fungerar. På frågan angående om kvinnor och 

mäns behov tas i beaktning under designarbete svarar respondent A:  

"Alltså jag försöker alltid tänka mig in i vad Lotta behöver och vad Håkan behöver. 

För jag måste alltid tänka mig in i skillnaderna för att kunna skapa riktiga scenarier, i 

och med att vi alla är olika. Vi har olika behov och vi har olika krav och vi har olika 

önskningar. Men samtidigt är vi ju väldigt lika på väldigt många punkter. Men för att 

kunna göra produkten så bra som möjligt så måste jag ju kunna se både och liksom."  
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Respondent A förklarar även att kvinnor ofta, vid intervjuer och observationer, identifierar en 

lång lista med behov. Dessa behov är emellertid inte alltid behov eftersom kvinnor inte alltid 

reflekterar över om behovet verkligen existerar. Männen däremot är enligt respondent A mer 

rakt på sak, och kan på ett enkelt sätt berätta vad de faktiskt behöver och vad de inte behöver.  

Under intervjuerna ställdes frågor som behandlar riktlinjer för genusmedvetenhet inom 

designprocessen. Frågorna var relaterade till genusperspektiv och genusneutrala system. 

Samtliga respondenter menade att det inte kände till några direkta riktlinjer inom 

designprocessen för att designa genusneutrala system. Respondent D frågade även förvånat 

intervjuledaren om det fanns riktlinjer för att designa genusneutrala system. Vidare ställdes 

frågor om det ansågs finnas ett behov av riktlinjer, alternativt förbättringar av existerande 

riktlinjer, för att bättre stödja designers i att vara genusmedvetna under designprocessen. 

Respondent E ansåg att det borde finnas bättre riktlinjer för att implementera ett 

genusperspektiv inom designprocessen, medan respondent C förklarade att sådana riktlinjer 

endast skulle göra designprocessen överkomplicerad:  

"Jag tycker det är att överkomplicera det hela om jag får vara brutalt ärlig. För de är ju 

faktiskt produkten eller tjänsten man gör, den ska ju uppnå ett syfte. Den ska ju passa 

in i någon annan människas vardag eller liv. Om det är en man eller en kvinna, det 

spelar egentligen inte någon roll. Skulle jag vilja påstå. Gör du någonting och de här 

människorna inte gillar detta så spelar det inte någon roll om det är en man eller en 

kvinna." 

Respondent A menade att det kan finnas ett behov av riktlinjer men att det inte fick bli 

överdrivet. Vidare ansåg respondent A att inga riktlinjer för design är tillräckligt bra då 

människan hela tiden utvecklas, och att de riktlinjer som finns inte hänger med i samma 

tempo. Respondent B säger att om det skulle skapas riktlinjer som var tillräckligt bra och 

generella, så skulle de vara användbart. Även respondent D var positivt inställd till riktlinjer 

för genusmedvetenhet inom designprocessen, om riktlinjerna kunde inkludera alla.  

Hur eventuella riktlinjer ska införas i designprocessen är lite problematiskt enligt respondent 

A. Hen menar att det kan bli för mycket och för överdrivet om det exempelvis infördes en 

kurs, vilken hen benämnde som genusdesign med en underton av ironi i rösten. Respondent E 

påpekad att det är uppdragsgivarens ansvar att kommunicera till projektgruppen och 

designteamet om att ett genusperspektiv ska finnas med under designen. Om uppdragsgivaren 

trycker på det så blir det enkelt för designteamet att hela tiden ha ett genusperspektiv.  

I slutet av temat frågade vi respondenterna vad de ansåg om sina egna preferenser. Vilken roll 

deras åsikter kring design hade under designprocessen. Om dessa preferenser och åsikter 

speglades i det slutgiltiga resultatet. Tyvärr fick inte respondent B någon av dessa frågor. De 

övriga respondenterna A, C, D och E var emellertid överens om att det alltid finns en liten del 

av designers egna preferenser i slutresultatet. Respondent A menar även att det är omöjligt att 

ta bort designers egna preferenser. På frågan om det är svårt att klippa bort egna preferenser 

när ett system designas svarade respondent A följande:  

"Absolut, ja, det går inte att klippa bort det helt. Det är omöjligt. Alltså det finns säkert 

de som försöker säga att de klipper bort det men det går inte, det finns det inte någon 

människa som kan."  
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På frågan om designers egna preferenser speglas i ett system som designas svarar respondent 

C så här:  

"Alltså allting du gör, det är ju liksom, det blir ju liksom en viss del av min 

personlighet som jag lämnar efter mig."  

Vidare förklarar respondent C att resultatet från ett designuppdrag, utfört av två olika 

desingers, kommer skilja sig, men ändå ligga inom ramarna för uppdraget. Hen avslutar med 

att dra en parallell:  

"Det är samma sak som när man lagar mat eller syr kläder eller någonting, det är alltid 

en liten del av dig själv och jag tycker att det är ganska fint."  

Respondent D säger även att om henoms egna förslag inte tas med i en produkt, utan ett annat 

förslag användas istället, så kommer henom ändå sätta sin prägel på slutprodukten. Eftersom 

hen är med i designarbetet. Respondent D fick även frågan om hen ansåg att hens genus 

spelade någon roll för slutresultat av design. Om det speglades?  

"Nej det tror jag inte för jag vill ju gärna se att det inte beror på det. Jag tänker att det 

jag gör det påverkas mer av att jag har läst interaktionsdesign än av att jag är av ett 

visst genus. Men det kanske också är hur jag vill se samhället liksom."  

Respondent E förklarade att hen till viss del var medvetet om att sätta sin prägel på en design. 

På frågan om en del av designers egna preferenser speglas i slutresultatet svarade Respondent 

E så här:  

"Man har en bild av hur en bra webbplats skall se ut och fungera, och man försöker 

ändå sätt sin lilla prägel på det."  

Följdfrågan till respondent E blev om hen anser att det är medvetet eller omedvetet som 

designers egna preferenser speglas i designen, eller om det är det utifrån riktlinjer för design?  

"Både och. Det är ju liksom erfarenhet. Vad jag vet funkar för och lösa ett visst 

problem. Man får ju mycket inspiration från andra siter dagligen när man jobbar med 

detta. Ser man något som är löst på ett schysst sätt så har man med sig det. Så hittar 

man ett motsvarande problem så blir man inspirerad av den lösningen. Så det är en 

blandning av erfarenhet, inspiration och eget tycke." 

4.4 Jämställdhet & Feminism  

Temat feminism och jämställhet inleddes med frågor om hur respondenterna såg på de olika 

begreppen, dvs. vad begreppen innebar för dem och om respondenterna ansåg att det fanns 

några skillnader dem emellan. Majoriteten av respondenter hade en gemensam och delad syn 

på vad jämställdhet innebar, dvs. att inte göra någon skillnad på män eller kvinnor utan se till 

individen. Som respondent B sa:  

"För mig handlar det bland annat om det här gamla slitna begreppet lika lön för lika 

arbete. Lika behandlande, att det inte skall spela någon roll om du är kvinna eller man 

utan det är individen man skall se till."  
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Respondent D ansåg att begreppet sträcker sig längre än att enbart beröra området kön, och 

gav religion som ett exempel. När det kom till att besvara vad begreppet feminism innebar för 

respondenterna blev både reaktionerna och svaren mer blandade än under frågan om 

jämställdhet. Respondent D tyckte inte att feminism hade någon negativ klang men att 

begreppet kunde ses som jämställdhet utifrån ett genusperspektiv. Respondent A hade en 

annorlunda syn på feminism och sa så här:  

"Jag tycker inte att det finns någonting som heter feminism, för jag tycker att vi får väl 

ta att hjälpas åt. Alltså vi är män och kvinnor och vad skall vi göra åt det? Det kommer 

alltid att vara skillnader."  

Vidare beskrev respondent C sin bild av feminism på detta sätt:  

"Alltså först och främst kan jag känna att man inte skall särskilja, för jag förstår inte 

vitsen med det riktigt. Män och kvinnor är ju rent biologiskt olika, det är ett faktum. 

Sen finns det säkert vissa genetiska skillnader. Men sen tror jag att mycket handlar om 

vad man blir inpräntad från när man är liten. Jag tycker att om man göra för mycket 

skillnader så är det som att man försöker överkomplicera det hela. Vi gör det hel enkelt 

svårare än vad det är."  

Vidare sa respondent B att många kan se feminism som ett känsligt ämne som är svårt att 

prata om. Respondent B upplevade sig själv var ganska okunnig och lite vilsen kring området, 

vilket främst visade sig när hen diskuterade ämnet med sina manliga vänner. Respondent B 

uttryckte sig bland annat så här:  

"Ja det finns många olika definitioner men jag tycker det är superspännande att den här 

debatten är uppe högre på dagordningen. Det som är mitt problem vad gäller debatten 

om jämställdhet och feminism är två saker. Ett, jag har inte riktigt förstått, och två, jag 

känner inte igen mig. För där kan man ju prata om en bra generaliserad bild av män 

tycker jag, och där känner inte jag igen mig. Vilket gör att jag känner så här, jag 

behöver nog inte riktigt engagera mig så djupt, för jag känner mig liksom inte träffad 

här."  

Andra områden som berördes under diskussionerna om jämställdhet och feminism var 

könsdominerade maktstrukturer och kvinnliga förebilder. Respondent C ansåg att det var 

viktigt med starka kvinnliga förebilder inom IT-branschen för att påvisa, för såväl kvinnor 

som män, att kvinnor också kan arbeta med teknik. Medan Respondent B halkade in på att 

tala om hur skillnader mellan kvinnor och män ändå spelar roll för andra individer i samhället. 

Respondent B uttryckte sig så här:  

"Jag anser att det inte skall spela någon roll om det är en man eller kvinna, sen vet jag 

att det gör det. Det är bara att titta på den statistik som rapporteras in. Och de här 

strukturerana som skapats och förmodligen nyskapas. Jag har svårt och tro att det inte 

skulle försigkomna i nya branscher, att det skapas samma maktstrukturer som är 

kösdominerade. Det är väldigt tråkigt."  

Efter att ha diskuterat kring vad feminism och jämställdhet innebar för respondenterna 

förflyttade vi oss vidare till att tala om vilken plats begreppen ansågs ha inom 

interaktionsdesign och den digitala världen. Om det ens ansågs ha någon plats? Samtliga 
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respondenter, förutom en, var eniga om att begreppen hade en plats inom den digitala världen. 

Respondent E formulerade sig på detta sätt:  

"Ja det tycker jag. Varför ska den digitala världen vara exkluderad, man skall ha 

samma tänk off-line som online."  

Medan respondent C svarade så här på frågan om hen ansåg att den digitala världen borde ta 

någon typ av ansvar i feminism- och jämställdhetsfrågor:  

"Alltså jag ser ju personligen det digitala som en slags könlös värld. Jag ser det ju inte 

som det ena eller det andra. Kanske är lite naivt. Det handlar inte om kön utan det 

handlar om att man skall uppnå något annat."  

Även om majoriteten av respondenterna ansåg att begreppen hade en plats i den digitala 

världen, och att någonting bör göras, så var det ingen som riktigt kunde svara på vilken plats 

begreppen hade. Eller hur den digitala världen skulle gå tillväga för att ta sitt ansvar gentemot 

dem. Respondent E ansåg dessutom att det inte förelåg något problem. Detta då den digitala 

världen redan är jämställd. Medan respondent D ansåg att innehållet i den digitala världen är 

väldigt heteronormativt, vilket kan vara ett problem. Vidare nämnde respondent D att ämnet 

knappt berörs eller talas om under designprocessen.  

När vi kom in på och började tala om respondenterna ansåg sig själva ha ett ansvar i att bygga 

in jämställda och feministiska tankar i interaktionsdesign så svarade de ja. Respondent D sa:  

"Jag tycker alltid att jag själv har ett ansvar att tänka mer feministiskt. Det kan också 

bero på att jag tycker att väldigt många av de jag jobbar med inte tänker feministiskt. 

Jag tror snarare att det är som så att jag tar på mig ett ansvar. Det händer ju att 

användaren, per default, anses vara man bara för att målgruppen är en business 

traveler. Och det känns så här, nej, nej, nej, det känns inte bra, det tycker inte jag. Och 

då blir det på nått sätt att jag nästan tar det personligt. Jag måste få dem och förstå att 

det inte är självklart att det är en man bara för användaren är en business traveler."  

På frågan om feministiska tankesättet redan finns i den digitala världen svarade respondent E 

att det gör det i hens värld. Detta eftersom hen inte ser kön eller tar hänsyn till den demografin 

under designprocessen, och att det på så sätt blir jämställt. Respondent E nämnde att det finns 

andra branscher där det inte är jämställt. Hen exemplifierade detta genom att nämna 

spelindustrin och säga att det är väldigt manstungt där, något som även respondent C nämnde.  

Vid tillfrågan om män och kvinnor kan tillhandahållas samma förutsättningar vid interaktion 

med IT-system om designers inte övervägt genus under designprocessen, svarade respondent 

E emellertid nej, och sa att män kanske har ett visst försprång ändå. Respondent E och D sa 

dock att de inte tror att det skiljer sig så mycket mellan kvinnor och män i Sverige, men att 

dessa skillnader kanske kan vara mer märkbara i exempelvis öststatsländerna. Respondent E 

tror att Sverige skulle kunna bli en förebild för andra länder om de införde ett feministiskt 

synsätt på interaktionsdesign.  

Efter de frågor som specifikt berört feminism och jämställdhet, i relation till 

interaktionsdesign och den digitala världen förflyttade vi oss över till att tala om stereotyper. 

Om det lätt förefaller sig så att designers designar utefter underliggande stereotyper och 

normer i samhället. Respondent A, D och E ansåg sig tro att så var fallet och att det faller sig 
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naturligt in. Respondent D sa bland annat att allting vi gör påverkas och genomsyras av det 

samhälle vi levt i så länge. Att detta lett till att vi har massor av speciella och inbäddade 

förväntningar som blivit någon form av standard. Respondent D frågade emellertid sig själv i 

vilken grad dessa förväntningar kunde påverka designen. Vidare menar respondent A att 

trender följer stereotyper och respondent E utrycker sig så här i frågan:  

"Det spelar nog in mer än vad man tror. Alltså jag försöker ju verkligen inte ha 

föreställningar om saker och ting men man har nog det undermedvetet ändå. Alltså 

man har ju tyvärr alltid en bild av någonting, av användaren, och då får man försöka 

motbevisa sig själv eller låta sig bli motbevisad."  

Under frågan om respondent C trodde att avsaknaden av genus i designprocessen kunde leda 

till design baserad på stereotyper svarade hen följande:  

"Kanske, men jag tror inte att vi som jobbar med det tänker så, utan det handlar mer 

om vad man skall uppnå och för vem. I den här processen finns det ingen tid för att 

tänka på de här sakerna så därför har jag aldrig reflekterat över dem."  

Vidare sa respondent E att samhället fortfarande är lite konservativt och att pojkar av den 

anledningen, kanske i allt större utsträckning än flickor, leds in mot det tekniska. Men hen 

menar på att det börja ljusna på den fronten och bli mer jämställt. Detta då både flickor och 

pojkar idag introduceras för programmering redan i grundskolan, samt använder smartphones 

i mycket större utsträckning. Respondent E tror att om man som designer är medveten om att 

målgruppen består av kvinnor så kan man lätt glida in på spåret "make it pink and fluffy", 

respektive "make it grey, black and squarely" om den består av män.  

Respondent A fick frågan om föreställningar kring stereotyper och normer kunde vara en 

anledning till att feminism eller jämställdhet borde ha en plats inom 

interaktionsdesignprocessen, på vilket hen svarade:  

"Alltså skall man tvinga fram en stor förändring så har det väl det."  

Diskussionen kring stereotyper ledde oss naturligt in på att börja samtala om konstellationer 

av designteam inom branschen och om teamen bestod av eller ansågs bestå av en jämn 

fördelning av kvinnor och män. Respondent C och D sa att branschen är ganska 

mansdominerad och att de mestadels arbetar tillsammans med män. Respondent D sa att det 

enbart fanns en kvinna i deras stora designteam som bestod av 23 individer. I samband med 

detta nämnde respondent D att de ändå aktivt arbetar med att försöka få in fler kvinnor i 

branschen och deras team. Respondent E ansåg att det fanns en jämn fördelning då 

marknadsavdelningen hade fler kvinnor, men att IT sidan majoritetsmässigt bestod av män. 

Respondent B sa däremot att det vid hens arbetsplats aldrig funnits någon som satt samman 

ett team utifrån ett genusperspektiv. Designteamen formas istället utifrån de individerna som 

anses vara viktiga för att kunna ta teamet framåt och för att kunna fatta beslut. Vidare handlar 

det om vilka individer som har tid, kompetens och förståelse.  

En följdfråga blev om respondenterna trodde att en sådan ojämn konstellation av kvinnor och 

män inom designteam kunde bidra till design som var anpassad för båda könen. Respondent 

D samt E trodde inte att det var möjligt. Respondent D ansåg sig först inte kunna svara på 

frågan men sa efter en stunds betänketid att hen tror att det finns otroligt mycket omedvetna 
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värderingar som påverkar. Respondent E trodde också att personliga antaganden kunde spela 

stor roll och uttryckte sig på följande sätt:  

"Finns det en homogen grupp i designteamet så finns det risk för att man antar saker, 

och det finns inte heller någon som säger emot. Då kanske man stödjer varandras 

föreställningar eller uppfattningar. Så jag tror att det är bra att ha en mix, oavsett vad 

du gör."  

Under intervju D tog vi upp feminism i relation till designteamet och ställde frågan om 

feminism eller genus någon gång diskuterades inom designteamet. Respondent D svarade att 

de generellt sätt inte dikuterar kring området. Vidare sa hen att det finns så otroligt mycket 

annat att diskutera att hen aldrig kommit så långt. Dessutom tror respondent D att om hen 

skulle nämna feminism under designprocessen så skull resten av designteamet tyvärr avfärda 

det som radikalfeminism. Respondent D uttrycker bland annat följande:  

"Det är så himla många fighter som man tar hela tiden, varenda dag tror jag. Det bara 

flyter på och det blir vardagsmat och det känns som att någonstans måste man också 

begränsa sig själv. Det tror jag handlar om mig som person. För att hålla mig sain kan 

jag kan inte gå in i alla diskussioner, det funkar inte liksom."  

I slutet av intervjuerna var det ett par respondenter som lade till något ytterligare. Respondent 

A sa:  

"Jag upplever det som att vi interaktionsdesigner jobbar otroligt olika och att vi har 

helt vitt skilda upplevelser av allting som vi gör, helatiden."  

Medan respondent E uttryckte följande:  

"Jag måste säga att jag har fått upp ögonen för genusfrågan mer. Jag har som sagt inte 

tänkt på genus i den grad direkt när jag har arbetat, men jag skall ha det med mig, helt 

klart."   
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5 Dataanalys 
Som nämns i avsnitt 2 är den här studiens databearbetningsmetod inspirerad av Grounded 

Theory. På så sätt har övergripande dataanalyser samt öppen-, axial- och selektiv kodning 

använts för att analysera studiens empiri. Den datainsamling som legat till grund för 

dataanalysen har gjorts genom fem semistrukturerade intervjuer där respondenterna innehaft 

titlarna Interaktionsdesigner eller User Experience Designer. Nedan presenteras dataanalysen 

av studiens empiriska data. 

5.1 Övergripande Dataanalyser & Öppen Kodning genom 
Identifiering av Konceptuella Kategorier  

Den initiala öppna kodningen (steg 2 i Figur 1, avsnitt 2.3) genererade följande kategorier; 

användbarhet, målgrupp, känslor, behov, skillnader mellan feminint och maskulint, 

demografier, individuella preferenser och inkluderande design. Denna öppna kodning 

resulterade även i en förståelse om att studiens empiriska data behövde fördjupas inom 

ämnena genusmedvetenhet, individuella preferenser (Jag-metodik) och stereotyper. Detta då 

de två första intervjuerna inte hade fokuserat tillräckligt mycket på områdena utan snarare på 

designprocessen för interaktionsdesign. Vidare att teorin behövde fördjupas inom ämnena 

individuella preferenser, stereotyper, kognition, etik, användbarhet och 

användarupplevelsedesign. Eftersom intervjuerna berört områdena men att teorin kring dem 

ansågs vara svag.     

Den första övergripande dataanalysen (steg 3 i Figur 1, avsnitt 2.3) skedde efter intervju tre 

genom diskussion. Diskussionen resulterade i insikten om att studiens empiri behövde 

fördjupas inom områdena jämställdhet, feminism, andra demografier och individuella 

preferenser. Dels bokades nästkommande intervju in i syfte att få ett genusperspektiv på 

empirin avseende jämställdhet och feminism. Dels ansågs det ha talats alldeles för lite kring 

jämställdhet och feminism i de tidigare intervjuerna samt om andra demografier och 

individuella preferenser. Vidare behövde teorin fördjupas inom områdena jämställdhet, 

feminism, andra demografier och designprinciper. Detta för att designprinciper kommit på tal 

under de föregående intervjuerna och ämnet ansågs ha en vikt för studien. Samt att det 

behövdes mer teori kring jämställdhet, feminism och andra demografier inför kommande 

intervjuer som skulle fördjupa sig inom ämnena.      

Den andra övergripande dataanalysen (steg 4 i Figur 1, avsnitt 2.3) skedde efter intervju fyra 

och resulterade i insikten om att studiens empiriska data fortsatt behövde fördjupas inom 

ämnena jämställdhet och feminism. Diskussionen visade på så sätt att vi gjort rätt i valet att 

boka in en femte intervju för att få ett genusperspektiv kring ämnena. Vidare visade 

diskussionen att teorin behövde fördjupas inom ämnena användarcentrerad design, kritisk 

design, spelindustrin och skillnader i hur maskulina och feminina individer interagerar med 

datorer. Detta då vi insåg att tidigare intervjuer berört områdena men att teorin fortfarande var 

tunn kring dem.  

Efter att samtliga intervjuer genomförts utfördes den andra öppna kodningen av studiens 

empiri (steg 5 i Figur 1, avsnitt 2.3). Kategorierna som identifierades skilde sig något från de 

som identifierats under den initiala öppna kodningen (steg 2 i Figur 1, avsnitt 2.3). Detta då 

all data som anskaffats tydligare kunde kopplas mot studiens syfte och frågeställning. 

Teknikerna som användes och som beskrivs i avsnitt 2.6 under öppen kodning är uppräkning 

av antal förekomster av ord i transkriberingarna samt val av kategorier utifrån relevans till 

studien. Begrepp som diskuterats under intervjuerna räknades i transkriberingarna och de 
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begrepp som förekom minst 20 gånger identifierades som kategorier. Genom att analysera hur 

begrepp använts och diskuterats under intervjuerna och ställa dem gentemot studiens 

problemformulering, frågeställning och syfte skapades en förståelse för begreppen. 

Förståelsen behövdes för att identifiera om begreppet var en kategori som påverkade studien 

eller om det var en kategori som behövdes för att få en förståelse och helhetsbild över studien.  

I Tabell 2, Konceptuella kategorier, nedan, presenteras samtliga identifierade kategorier 

tillsammans med en förklaring till varför de identifierats som kategori. 

Tabell 2 – Konceptuella kategorier 

Konceptuella kategorier Varför det är en kategori 

Designprocessen för 
interaktionsdesign 

Begreppet är en övergripande aktivitet för samtliga respondenter 
samt att det är designprocessen för interaktionsdesign som studien 
behandlar. Kategorin valdes då den är vital för studien.  
Ordet designprocess förekom 37 gånger i transkriberingarna. 

Genusmedvetenhet Genusmedvetenhet blir en kategori då studien undersöker hur 
respondenterna arbetar med genus och genusmedvetenhet i 
designprocessen för interaktionsdesign. Det gör att kategorin blir 
vital för studien. Orden genus och genusmedvetenhet förekommer 
67 respektive 9 gånger i transkriberingarna. 

Digitala interaktiva system Slutprodukten i ett arbete för respondenterna var ett digitalt 
interaktivt system. Det anses vara en kategori då det är 
slutprodukten i designers arbete. Ordet system förekom 35 gånger i 
transkriberingarna. 

Persona Samtliga designers skapade i något skede en persona alternativt en 
liknande artefakt. Dessa artefakter är av relevans för studien då de 
ibland tilldelades ett genus och ibland inte. Då det är av vikt för 
studien att undersöka hur designers arbetar med genus blir persona 
en kategori. Ordet persona förekom 27 gånger i transkriberingarna. 

Scenarion Under intervjuerna beskrev respondenterna att scenarion används 
för att skapa bland annat prototyper. Då det ingår användare i dessa 
scenarion ansågs scenarion vara en kategori då det är av relevans för 
studien att undersöka hur respondenterna ser på användarna ur ett 
genusperspektiv. Orden scenario och user-story förekom 11 
respektive 1 gång/er i transkriberingarna. 

Prototyper Samtliga respondenter beskrev skapandet av prototyper och att 
dessa var viktiga för att uppnå ett bra resultat i form av en 
slutprodukt. Respondenterna menar även att prototyper testas av 
användare och att testanvändarna oftast är ett representativt urval 
blir prototyper en kategori. Ordet prototyp förekom 31 gånger i 
transkriberingarna. 

Uppdragsgivare Respondenterna förklarade att det alltid finns en uppdragsgivare vid 
ett designarbete. Uppdragsgivaren tillhandahåller respondenterna 
med arbete i form av projekt och uppdrag vilket har gjort att vi valt 
att slå samman uppdragsgivare, projekt och uppdrag till kategorin 
uppdragsgivare. Uppdragsgivaren anses vara en kategori då denna 
initierar designarbeten. Orden uppdrag och projekt förekommer 12 
respektive 49 gånger i transkriberingarna. 
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Designteam och designern De flesta respondenterna arbetade oftast i ett designteam. 
Begreppen designer och designteam valdes som en kategori då 
designers arbetar i designteam och dessa team har en stor påverkan 
på designen av slutprodukten. Orden designteam och designer 
förekommer 16 respektive 33 gånger i transkriberingarna. 

Syfte, Mål och Drivkrafter Kategorin valdes då samtliga respondenter menade att det alltid 
finns mål, syften och drivkrafter som på något sätt styr en del av 
designarbetet. De tre begreppen har liknande innebörd men 
benämns på olika sätt av respondenterna. Kategorin valdes då den 
alltid påverkar designen. Orden syfte, mål och drivkraft förekommer 
23, 119 samt 16 gånger i transkriberingarna. 

Målgrupp Det finns alltid en målgrupp för produkter som ska designas. 
Respondenterna fokuserade mycket på målgruppen under 
intervjuerna vilket gör målgrupp till en kategori.  Ordet målgrupp 
förekom 97 gånger i transkriberingarn 

Demografi Respondenterna pratade om demografier i form av bland annat 
kultur, ålder, teknisk kompetens. Då studien undersöker demografin 
genus anses kategorin vara av vikt för studien. Ordet demografi 
förekom 22 gånger i transkriberingarna. 

Riktlinjer och principer Respondenterna pratade om riktlinjer och principer för design. Både 
i kontexten att de följer dessa för att lyckas med sin design. Dessa 
begrepp nämndes också under diskussioner kring 
genusmedvetenhet vilket resulterade i att det valdes som kategori. 
Orden riktlinjer och principer förekom 25 respektive 8 gånger i 
transkriberingarna. 

Tid och resurser Under intervjuerna pratades det om att det inte finns tid och eller 
resurser att utföra allt som respondenterna ville utföra i 
designarbetet. Då respondenterna även utryckte att genus vore bra 
att beakta men att det inte fanns tid och resurser till det valdes 
kategorin. Orden tid och pengar förekom 21 respektive 8 gånger i 
transkriberingarna. 

Subtila skillnader mellan 
män och kvinnor 

Respondenterna var överens om att det finns skillnader mellan män 
och kvinnor. Dock ville de inte se att skillnaderna var av stor 
betydelse för designen. Det ansågs vara subtila enligt 
respondenterna. Ordet skillnad förekom i transkriberingarna 77 
gånger. 19 gånger var ordet inte i kontexten skillnader mellan 
maskulint och feminint.  

Egna preferenser Respondenterna var eniga om att deras egna preferenser alltid 
påverkar deras design vilket tyder på att det är en betydande 
kategori för studiens syfte och frågeställning då det är 
interaktionsdesigners som undersöks. Det finns även indikationer på 
att respondenterna reflekterar över att deras egna genus kan 
speglas i designen vilket ytterligare tyder på att kategorin är av vikt 
för studien. Ordet preferenser förekom 12 gånger i 
transkriberingarna. 

Stereotyper Det talades om stereotyper och normer under intervjuerna. 
Respondenterna var eniga om att design ofta påverkas av 
stereotyper och normer vilket kan bidra till att design inte alltid blir 
neutral. Kategorin Stereotyper valdes då det kan få en direkt 
påverkan på om system blir neutrala eller inte. Orden stereotyper 
och normer förekom 11 respektive 7 gånger i transkriberingarna. 
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Genusneutral värld Respondenterna upplever att den digitala världen är neutral ur ett 
genusperspektiv med anledning av att det oftast inte tas hänsyn till 
genus under designprocessen för interaktionsdesign. Då 
genusneutralitet är en central del i studien valdes det som kategori. 
Orden genusneutral neutral förekom 3 respektive 12 gånger i 
transkriberingarna. 

Jämställdhet Alla respondenter hade egna åsikter angående jämställdhet. Det 
talades allmänt om jämställdhet, det talades även om jämställdhet i 
kontexten digital värld. Då studien underbetonat undersöker om 
designers skapar jämställda interaktiva digitala system anses 
kategorin behövas. Ordet jämställdhet förekom 29 gånger i 
transkriberingarna. 

Feminism Vissa respondenter menade att feminism var samma sak som 
jämställdhet medan andra inte tyckte det.  När intervjufrågorna 
behandlade ett feministiskt synsätt på design diskuterades det om 
en homogen bransch. Även andra begrepp togs upp i samband och i 
relation till feminism. Feminism valdes som kategori då intervjuerna 
tyder på att feminism i relation till den digitala världen kan påverka 
design om ett sådant tankesätt införs. Ordet förekom 27 gånger i 
transkriberingarna.  

Homogen bransch Respondenterna var överens om att det är en mansdominerad 
bransch de arbetar i. Det har enligt respondenterna en påverkan på 
designbeslut som tenderar att gynna maskulina individer. 
Respondenterna talade om mansdominans, könsdominerad och 
homogent, kategorin döptes då till homogen bransch. Då kategorin 
har en direkt påverkan på design är den av vikt för studien. Orden 
mansdominerad, könsdominerade och homogen förekom 9, 1 och 1 
gång/er i transkriberingarna.  

Eget ansvar Respondenterna är eniga om att de har ett eget ansvar att designa 
system som kan tillfredsställa både feminina och maskulina behov i 
samma utsträckning. Kategorin är av vikt för studien då den direkt 
påverkar designen av system utifrån hur designers agerar under 
designprocessen för interaktionsdesign. Ordet ansvar förekom 17 
gånger i transkriberingarna. 

Resultatet från denna öppna kodning (steg 5 i Figur 1, avsnitt 2.3) gav oss insikt om att den 

fördjupande litteraturstudien behövde utökas kring personas, scenarion och Homogen 

bransch. Detta då empirin berörde ämnena och pekade på att de var viktiga för studien men att 

de inte fanns med i teorin.  

5.2 Axial Kodning – Gruppera Kategorier samt Identifiera Samband 

Först identifierades fyra grupper av kategorier (steg 5 i Figur 1, avsnitt 2.3). Vilket betyder att 

kategorier som liknar varandra grupperades tillsammans för att enklare kunna identifiera 

samband. Dessa grupperingar visas i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 – Samband mellan och gruppering av kategorier 

Namn på gruppering ID Kategorier som ingår i gruppering 

Artefakter som skapas G1 Digitala interaktiva system 

 Persona 

 Scenarion 

 Prototyper 

Krafter i designprocessen för 
interaktionsdesign 

G2 Designprocessen för interaktionsdesign 

 Uppdragsgivaren 

 Designteam och designern 

 Syfte, mål och drivkrafter 

 Målgrupp 

 Demografi 

 Riktlinjer och principer 

 Tid och resurser 

Designerns verklighetsuppfattning G3 Genusmedvetenhet 

 Subtila skillnader mellan män och kvinnor 

 Egna preferenser 

 Stereotyper 

 Genusneutral värld 

Värderingar som tolkas G4 Jämställdhet 

 Feminism 

 Homogen bransch 

 Eget ansvar 

I grupperingen G1, Artefakter som skapas, samlades samtliga identifierade kategorier som 

genom ett steg i designprocessen skapats som artefakt. Dessa artefakter har samtliga 

respondenter nämnt ett flertal gånger under intervjuerna, vilket resulterar i att dessa artefakter 

är av vikt inom designprocessen. Artefakterna som respondenterna pratar om är personas, 

scenarion, prototyper och digitala interaktiva system. Artefakterna har en tydlig gemensam 

nämnare. De går att se och kommunicera ut. Respondenterna har förklarat att en persona 

används för att kommunicera ut en representation av målgruppen till övriga medlemmar i ett 

designteam, alternativ till en projektgrupp.  

För att skapa artefakter behöver respondenterna något att utgå från. Det kan, enligt 

respondenterna, vara riktlinjer och principer, specifikationer som innehåller krav, resurser 

avseende pengar, tid och personal samt information om uppdraget i form av 

uppdragsbeskrivning ifrån uppdragsgivaren. Kategorierna som placerats i grupperingen G2, 

Krafter i designprocessen, är de kategorier som anses, av respondenterna, vara information 

om systemet som ska skapas samt förutsättningar för att systemet skall kunna skapas. G2 

innehåller således kategorier som påverkar slutresultatet av artefakterna under G1. 

Designteam och designer placerades i grupperingen G2 då respondenterna förklarade att 

kommunikationen inom designteamet påverkar vilka prototyper som ska vidareutvecklas. 

Vilket även gäller för kommunikationen mellan designer och beslutsfattare Det bör även 

nämnas att kategorierna i G2 ibland strider mot varandra. Samtliga respondenter förklarar att 

det alltid finns designbeslut som bör grundas i riktlinjer och principer men som andra 
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kategorier motsäger, exempelvis uppdragsgivare. En liknelse kan vara att designprinciper 

säger att en lätt ljusgrå bakgrund samt svart text med typsnittet verdana bör användas för att få 

bra läsbarhet av text på en websida. Emellertid har uppdragsgivaren som mål att websidan ska 

vara science fiction inspirerad och använda svart bakgrund med ljusgrön text. Dessa två 

krafter strider mot varandra och oftast är det uppdragsgivaren som tar det slutgiltiga 

designbeslutet.  

G3, Designers verklighetsuppfattning, är en gruppering som innehåller kategorier som 

identifierats genom respondenternas individuella uppfattningar. Detta avseende skillnader 

mellan kvinnor och mäns behov och vad som är neutralt avseende genus. Dessa kategorier har 

grupperats tillsammans då respondenterna under intervjuerna har varit något förlåtande när de 

pratar om kategorierna. Exempelvis har utrycket ”jag tror” använts frekvent och även ”jag 

uppfattar att det är såhär” har uttryckts av respondenterna när de inte är helt säkra på sitt svar 

eller när de förmedlade viss okunskap.  

I grupperingen G4, Värderingar som tolkas, har kategorier som berör respondenternas egna 

åsikter samlats. Åsikterna behandlar jämnställdhet, feminism, branschen de arbetar inom samt 

deras eget ansvar när det kommer till designbeslut och på vilka grunder de tas. G4 har skapats 

utifrån respondenternas förklaringar av grupperingens kategorier. Här är respondenterna mer 

säkra på sin egen tolkning och uppfattning. Ordvalet ”jag tycker såhär” har använts av 

respondenterna för att förklara kategorierna.  

Efter grupperingarna av de kategorier som identifierats under öppen kodning analyserades och 

testades kategorierna gentemot empirin ytterligare en gång. Detta för att säkerställa att 

kategorierna hade en betydelse för studien och gick att grunda i empirin. Även grupperingarna 

av kategorierna testades mot empirin för att säkerställa att grupperingarna stämde överens 

med hur respondenterna svarat under intervjuerna. Testerna gjordes genom att söka igenom 

transkriberingarna och anteckna antalet gånger ord och utryck dykt upp. Målet var att 

utvärdera om kategorierna var relevanta för studiens syfte samt att jämföra samtliga 

transkriberingar för att hitta likheter och samband mellan respondenternas svar på liknande 

frågor.  

Samband som identifierats finns mellan G2 och G1. Detta då samtliga respondenter förklarar 

att artefakterna i G1 skapas genom att analysera eller använda olika kategorier i G2. Bland 

annat genom kategorin krav, mål och drivkrafter som ursprungligen härstammar från 

uppdragsgivaren. Även designteamet, olika demografier, riktlinjer för design och 

resurstilldelning är krafter som påverkar artefakterna som skapas i G1. Sambandet som 

beskrivits har en direkt påverkan på artefakterna då det upplevs som direkta krav eller 

riktlinjer för respondenterna.  

Det finns en koppling mellan G3 och G4. Koppling har identifierats utifrån hur 

respondenterna utrycker sig och svarat på frågorna gällande genusmedvetenhet samt 

jämnställdhet och feminism. Samtliga respondenter ”tror saker”. Detta har resulterat i att 

kategorierna där respondenterna tror att något är på ett visst sätt har delats in i grupperingen 

G3. Kopplingen mellan G3 och G4 baseras på att respondenternas tolkningar påverkar deras 

verklighetsuppfattning. Detta då de baserar sina svar på vad de tycker, vad de vet eller vad de 

anser. Exempelvis anser fyra respondenter att demografin genus är mindre viktig än andra 

demografier för att skapa ett genusneutralt system. Samtidigt tror samma respondenter att 

utformningen av interaktiva digitala system där det inte tagits hänsyn till genus blir 

genusneutral.  
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Det sista sambandet finns mellan G3 och G1. Sambandet har identifierats då samtliga 

respondenter upplever att deras egna preferenser och stereotyper speglas i deras design, vilket 

några respondenter anser är oundvikligt. Respondenterna är genomgående, under intervjuerna, 

medvetna om att alla människor är olika och har olika behov, vilket gör att de själva har en 

drivkraft att få igenom sina designförslag. Detta tyder på en koppling mellan G3 och G1. 

Sambandet kan ses som ett indirekt samband då respondenterna antyder att åsikterna som 

ligger som grund för designbeslut är undermedvetna. 

5.3 Selektiv Kodning – Identifiera Kärnkategorier 

För att skapa en tydlig överblick av det fenomen som studien undersökt genomfördes det sista 

steget i kodningsprocessen, dvs. identifieringen av kärnkategorier genom selektiv kodning. 

Kategorierna som identifierades som kärnkategorier var Designprocessen för 

interaktionsdesign och Genusmedvetenhet. 

 

Figur 6. Fenomenet ”Genusmedvetenhet inom designprocessen för interaktionsdesign” 

Designprocessen för interaktionsdesign lyfts ut ur grupperingen G2 som skapades under den 

axiala kodningen. Kategorin blev en kärnkategori då den är en central del av studiens syfte 

och frågeställning. Det går även att placera de tidigare grupperingarna G1 och G2 under 

kategorin designprocessen för interaktionsdesign, vilket ger en indikation på att kategorin 

behövs för att få ett helhetsperspektiv över fenomenet. För att förstå kopplingen mellan G1 
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och G2 behövs en övergripande kategori som grupperingarna kan placeras i. Samtliga 

kategorier i G1 och G2 härstammar ifrån den empiri som under intervjuerna relaterade till 

designprocessen för interaktionsdesign. 

Genusmedvetenhet lyfts ut ur G3 och blir den andra kärnkategorin. Kategorin har en central 

plats i studien då problemdiskussionen, frågeställningen och syftet behandlar 

genusmedvetenhet. Samtidigt visar det sig att grupperingarna G3 och G4 är underkategorier 

till genusmedvetenhet. Detta då empirin som resulterade i identifieringen av kategorin har 

kopplingar till genusmedvetenhet. Kopplingarna grundas i att respondenterna i samband med 

diskussion om genusmedvetenhet har nämnt kategorierna i G3 och G4 i relation till 

genusmedvetenhet. 

I Figur 6 ovan illustreras en modell över fenomenet genusmedvetenhet inom designprocessen 

för interaktionsdesign. Modellen grundas i dataanalysen och visar vilka samband som finns 

mellan de olika grupperingarna som skapats under den axiala kodningen. Syftet med modellen 

är att få en holistisk bild över fenomenet för att vidare kunna analysera och diskutera kring 

det. 
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6 Diskussion  
Under detta avsnitt diskuteras det kring hur genus behandlas i praktiken inom 

interaktionsdesignprocessen. Detta i relation till hur teorin anser att variabeln bör och kan 

hanteras. Diskussionen utgår ifrån studiens resultat (se avsnitt 4), dataanalys (se avsnitt 5) och 

teoretiska fundament (se avsnitt 3). Avsnittet är indelat i och presenteras utifrån de två 

kärnkategorier som lokaliserades under studiens selektiva kodning (se Figur 6, avsnitt 5.3). 

Dessa kärnkategorier är genusmedvetenhet och designprocessen för interaktionsdesign.    

6.1 Designprocessen för Interaktionsdesign 

Studien återkommer gång på gång till vikten av att involvera den tänkta slutanvändaren i 

designprocessen och att designen skall utgå ifrån kontexten, vem användaren är, vad de gör 

och vilka mål samt egenskaper de har (Preece, Rogers & Sharp 2002; Waltraud & Horwath 

2014; Cooper, Reimann & Croni 2007). Empirin visar att samtliga respondenter, likväl som 

teorin, värdesätter detta och att de alltid vill involvera användaren i så stor utsträckning som 

möjligt. Emellertid är det alltid uppdragsgivaren och den budget som projektet tillhandahålls 

som avgör i vilken utsträckning användaren involveras. Viss teori säger att de flesta system 

aldrig genomgår en rigorös designprocess utifrån ett användarcentrerat perspektiv (Cooper, 

Reimann & Croni 2007 s.10). Studiens empiri ger på så sätt en indikation om att branschen 

har utvecklast och förändrats i rätt riktning avseende detta. Alla respondenter anser att 

interaktionsdesign handlar om att skapa system med bästa möjliga användbarhet, utifrån 

användarnas behov och drivkrafter.  

Samtliga respondenter säger även att de alltid försöker få ett så representativt urval av den 

tänkta målgruppen som möjligt under kartläggningen av användaren. Men det är inte alltid de 

ges möjligheten för det. Respondent B nämner att det kan vara svårt att få tag på användare 

som är villiga att ställa upp på tester och intervjuare och att man på så sätt tar de användarna 

man får. Medan respondent E säger att uppdragsgivaren ofta kommer med en redan kartlagd 

användare och att de inte får vara delaktiga i processen att lära känna användaren. Vidare 

visar studiens dataanalys att uppdragsgivarens krav på ett system kan komma att stå över 

användarens behov. Det kan tyckas finnas en indikation på att även uppdragsgivaren och 

användaren har en inverkan på om ett systems slutresultat blir eller inte blir genusneutralt. Om 

uppdragsgivaren inte förespråkar eller möjliggör för designers att kartlägga användarens 

beteende, intressen, mål och behov, och tillåter dem att använda feministiska strategier under 

designprocessen i avseende att skapa genusneutrala system, kan det anses skapa svårigheter 

för designers att uppnå ett genusneutralt resultat. Vidare om inte efterfrågade användare 

ställer upp på exempelvis intervjuer, workshops eller observationer kan detta anses utgöra 

hinder för designers avseende att uppnå en genusneutral design. Detta eftersom urvalet i 

sådana fall kanske inte blir representativt avseende genus. 

Utifrån den teori som berör genus och interaktionsdesign kan vi se att det finns olika strategier 

och ramverk som kan hjälpa interaktionsdesigners med riktlinjer kring hur de kan behandla 

och beakta genus under designprocessen. Empirin visar emellertid motsatsen. Empirin visar 

att samtliga respondenter inte är medvetna om att sådana riktlinjer och hjälpmedel finns. 

Respondenterna ifrågasätter även vad sådana riktlinjer skulle innehålla och menar på att de 

inte vill göra skillnad på män och kvinnor. Vad teorin visar är dock att riktlinjerna inte är till 

för att göra skillnad på män och kvinnor. Utan att de är till för att säkerställa att de redan 

befintliga skillnaderna mellan maskulina och feminina genus beaktas under designprocessen. 

Detta ger en indikation på att existerande riktlinjer beträffande genus inte är lika synliga och 

vedertagna som andra riktlinjer för interaktionsdesign. Exempelvis Nielsens (1994) tio 
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heuristiker och Normans (2013) designprinciper. Det kan emellertid anses att de riktlinjer som 

berör genus inte är lika övergripande eller lika enkla att förstå och följa som Nielsens (1994) 

och Normans (2013) designprinciper.                          

Samtliga respondenter anser dessutom att de demografiska områdena kultur, ålder och teknisk 

kompetens är viktigare variabler att ta hänsyn till under designprocessen än genus. Detta då 

skillnaderna mellan kvinnor och mäns interaktionsstilar tros vara subtila, om ens befintliga, av 

respondenterna, jämfört med skillnader mellan olika åldrar, kompetenser och kulturer. Det 

finns på så sätt en antydan till att teorin har en inverkan på respondenternas syn kring 

området. Den allmänna teorin som behandlar interaktionsdesign anses i allt större 

utsträckning belysa vikten av att beakta kultur, ålder och teknisk komptens under 

designprocesen än genus (Cooper, Reimann & Croni 2007; Preece, Rogers & Sharp 2002; 

Nielsens 1994; Norman 2013). Det verkar således finnas en större chans för att 

interaktionsdesigners kommer i kontakt med sådan teori. Till skillnad från kultur, ålder och 

teknisk komptens finns det ett tecken på att interaktionsdesigners aktivt måste sök efter teori 

som specifikt behandlar genus, inom interaktionsdesignprocessen, för att kunna ta del av 

sådan kunskap. Intrycket är att designers inte kommer i kontakt med sådan teori genom att 

enbart plocka upp en lärobok.      

 

Kultur anses enligt teorin ha fått en stark genomslagskraft för att det sägs påverka såväl 

människors värderingar som ritualer, förväntningar och beteende (Preece, Rogers & Sharp 

2002 s.301-302; Cooper, Reimann & Croni 2007 s.302). Emellertid visar teorin att kulturella 

skillnader inte är begränsade till geografiska områden eller etnicitet, utan att kultur kan uppstå 

utifrån vilken populationer som helst (Sato & Chen 2008). Vidare även att samhällets 

förväntningar aktivt skapar beteenden hos oss människor utifrån kön och genus samt att 

samhälleliga kulturella skillnader kan bidra till att feminina och maskulina individer reagerar 

på olika sätt i olika situationer (Preece, Rogers & Sharp 2002 s.335; Worell 2001). Empirin 

visar att majoriteten av studiens respondenter inte har övervägt eller tänkt på denna faktor 

under utformningen av interaktiva digitala system. Under intervjuerna har det ändå framkomit 

att respondenterna undermedvetet förstår att denna situation existerar. Men empirin tyder på 

att respondenterna tycker att genusrelaterade frågor är viktigare att ta hänsyn till inom andra 

branscher och designdiscipliner än interaktionsdesign. Två respondenter anser bland annat att 

spelindustrin är värre avseende både homosociala grupper och genusriktad design. Vidare 

nämndes industriell design och ergonomisk design då respondenten ansåg att kvinnor och 

män skiljer sig mer biologiskt åt än psykologiskt.  

 

Den första frågan som uppstår är varför kulturella skillnader mellan länder anses vara 

viktigare att ta hänsyn till än kulturell skillnader mellan genus? Den andra frågan är varför 

interaktionsdesign av digitala system skulle vara exkluderad ifrån att behöva beakta genus? 

Utifrån teorin kan vi se att svaret - För att världen redan är genusneutral – inte tycks räcka 

eller stämma (Williams 2014, Breslin & Wadhwas 2014a; Bath 2009; Rode 2011; Bardzell 

2010). Det anses på så sätt att demografin kultur skulle kunna utökas till att även innefatta 

kulturella skillnader mellan genus. På så sätt skulle genusskillnader kunna göras mer synliga 

för interaktionsdesigners och möjligtvis också öka genusmedvetenheten inom 

designprocessen. Vidare uppstår frågan om interaktionsdesigners kan uppnå en användbarhet 

som stämmer överens med användarens behov, om de inte beaktar genus under 

designprocessen? Det nämndes i avsnittets första stycke att samtliga respondenter anser att 

interaktionsdesign handlar om att skapa system med bästa möjliga användbarhet, utifrån 

användarnas behov och drivkrafter. Om designers inte beaktar genus under designprocessen 

kan det antas att de inte heller tar hänsyn till de skillnader som finns mellan feminina och 
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maskulina egenskaper i relation till systeminteraktion. Detta ger en indikation på att 

karläggningen av användarens behov och beteende kan komma att särskilja sig från 

verkligheten. Om användarens behov inte speglar verkligheten är frågan om systemets 

primära mål avseende användbarhetsmål och användarupplevelsemål kan bli autentiska? 

Detta leder även till frågan om designers kan uppnå de övergripande designvärdena med 

hänseende till etisk design?    

6.2 Genusmedvetenhet 

Utifrån studiens teori har det identifierats ett samband mellan att medvetet arbeta med att ta 

hänsyn till genus under designprocessen och att denna medvetenhet har en avgörande effekt 

på om interaktiva digitala system blir eller inte blir genusneutrala (Williams 2014, Breslin & 

Wadhwas 2014a; Bath 2009; Rode 2011; Bardzell 2010). Studiens empiri ger på så sätt en 

indikation om att det föreligger ett problem. Majoriteten av studiens respondenter anser, för 

det första, att genus inte är en variabel som påverkar slutanvändarens egenskaper. Här kan vi 

se att teorin säger motsatsen (Beckwith et al. 2006; Beckwith & Burnett 2004; Burnett et al. 

2011; Meyers-Levy 1986; O’Donnell & Johnson 2001; Cooper 2006; Comber & Colley 2003; 

Moss, Gunn & Heller 2006; Churchill 2010). För det andra är majoriteten av respondenterna 

inte medvetna om att det finns skillnader i hur feminina och maskulina individer interagerar 

med system. Och för det tredje ser respondenterna den digitala världen som en redan 

genusneutral och könlös värld. Enligt Williams (2014) innebär emellertid inte ett sådant 

antagande att världen per definition är genusneutral.   

 

Vidare har det genom studien framkommit att respondenterna är medvetna om att deras egna 

föreställningar och antaganden utifrån stereotyper kan komma att påverka designen till att inte 

bli genusneutralt. Detta gäller även för individuella preferenser. Att stereotyper och 

individuella preferenser påverkar designen stödjs även i teorin (Marcus 1993; Horvath, Moss, 

Gunn & Vass 2007; Bath 2009; Churchill 2010; Lau & Yuen 2010). Bland annat säger Lau 

och Yuen (2010) att stereotyper kan vara den främsta anledningen till att det existerar en 

digital klyfta mellan genus. Medan Bath (2009) säger att individuella preferenser (Jag-

metodiken) bidrar till att designers antar att användaren har samma färdigheter, önskemål och 

intressen som de själva har. På så sätt sägs de att designers ser sig själva som en representant 

för användaren. Enligt studiens empiri är interaktionsdesigners således medvetna om att det 

finns inre faktorer, hos dem själva, som kan komma att påverka om ett systems design blir 

eller inte blir genusneutralt.  

 

Ytterligare visar studiens empiri på att samtliga respondenterna är eniga med teorin och 

statistiken vad gäller att branschen är mansdominerad. Teorin menar att detta kan vara en 

faktor som bidrar till att feminina egenskaper inte beaktas i samma utsträckning som maskulin 

och att systemen på så sätt inte blir genusneutrala (Williams 2014; Churchill 2010; Beckwith 

et al. 2006). Vad gäller respondenternas syn verkar de vara kluvna till om mansdominansen 

har en sådan inverkan på designen eller inte. Respondenterna menar dels att designen styrs av 

användarnas behov samt att designen blir genusneutral genom att designers inte behandlar 

genus i designprocessen, och på så sätt inte gör skillnad på män och kvinnor. Dels menar de 

att en könsbalanserad personal alltid är att föredra och att den nuvarande konstellationen av 

designteam kan ha en inverkan på designen. Detta då deras egna preferenser och antaganden 

utifrån stereotyper speglas i designen.  

 

En annan antydan till varför majoriteten av studiens respondenter inte beaktar genus under 

designprocessen verkar vara för att de anser att man inte skall göra skillnad på män och 

kvinnor. Detta kan anses gå hand i hand med Beckwith et al. (2006) uttalande om att ingen 
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enskild kvinna besitter alla de egenskaper som statistiskt är associerade med femininitet, och 

ingen enskild man innehar varje drag som förknippas med maskulinitet. Det finns emellertid 

en indikation på att respondentera, möjligtvis omedvetet, tilldelar det manliga könet 

maskulina egenskaper och vise versa. Detta eftersom majoriteten av respondenterna talat om 

genus i relation till kvinnliga och manliga kön. Det kan således tyckas att Rode (2011) har en 

poäng när hen säger att det behövs en utveckling för att gå ifrån att diskutera kön till att börja 

diskutera genus. Genusrelaterade egenskaper sägs inte alltid kunna grundas i användarens 

kön.   

 

Studiens empiri ger en indikation på att interaktionsdesigners tycker att jämställdhet och 

feminism har en plats inom interaktionsdesign. Majoriteten av respondenternas åsikter kan på 

så sätt anses stämma överens med studiens teori (Breslin & Wadhwa 2014a; Bardzell 2010; 

Bath 2009; Bardzell & Blevis 2010; Warren 2007).  Vad empirin visar, till skillnad från 

teorin, är emellertid att respondenterna inte vet vilken plats jämställdhet och feminism skall 

ha eller bör ha. De vet inte heller på vilket sätt jämställdhet och feminism skulle kunna 

användas för att skapa jämställd- och genusneutraldesign. Detta ger en antydan till att vissa 

respondenter inte är medvetna om de feministiska strategier som de ändå använder sig av 

under designprocessen. Som nämnts tidigare säger samtliga respondenter att de alltid 

försökter få ett så representativt urval av den tänkta målgruppen som möjligt. Vilket tyder på 

att om systemet är tänkt att stödja alla så försöker respondenterna alltid få ett urval att bestå av 

hälften kvinnor hälften män. Emellertid visar empirin att detta är den enda feministisk 

strategin som används av samtliga respondenter. Utöver anses empirin peka på att 

respondenterna sporadiskt använder ett kritiskt tänkande gentemot sin design. Vad empirin 

inte visar är om dessa kritiska tankar har någonting med genus att göra eller inte. Endast en 

respondent har visat sig använda ytterligare feministiska strategier. Respondenten försöker 

alltid se till att tänka utifrån båda genus, skapa en persona för varje genus samt skapa 

scenarion utifrån båda genus.     

 

Vidare har det under studien framkommit att begreppet genusmedvetenhet kan tolkas på olika 

sätt. Willams (2014) menar att genusmedvetenhet, hos designers och designteam, är nyckeln 

till att skapa genusneutrala system. Medan Back, Papadogoula och Waern (2012) menar att 

genusmedvetenhet är nyckel till att skapa design riktad till feminina individer. Detta då Back, 

Papadogoula och Waern (2012) anser att de flesta system som utformas i avseende att vara 

genusneutrala ändå tenderar att vara utformade för maskulina individer. Det finns på så sätt en 

antydan till att genusmedvetenhet i sig själv inte leder till genusneutrala system. Precis som 

att en processmodell i sig självt inte leder till användarfokus inom designprocessen. För det 

anses det krävas ett användarcentrerat perspektiv på design (Preece, Rogers & Sharp 2002 

s.165-170). Det kan således anses att genusmedvetenhet kan behöva kompletteras med ett 

feministiskt och jämställdhets perspektiv på design. Detta för att kunna verka på rätt plan och 

hjälpa designers till att skapa genusneutrala system. Begreppet skulle på så sätt kunna 

uppdateras till att bli ett designperspektiv. Studien ger ett förslag till att kalla perspektivet för 

Digitalfeminism. Som Bardzell och Blevis (2010) säger, feministiska tankar kan öka 

genusmedvetenheten hos designers då feminism under en längre tid varit ett verktyg för att 

generera alternativa tankemönster. 

 

Studiens diskussion tyder på att interaktionsdesigners redan ser den digitala världen som en 

genusneutral och könlös värld. Detta även fast de är medvetna om att individuella preferenser 

samt egna föreställningar och antaganden utifrån stereotyper kan komma att påverka designen 

till att inte bli genusneutralt. Det kan anses att en sådan medvetenhet strider mot 

respondenternas syn på att den digitala världen och de system som den innefattar redan är 
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genusneutrala. Synen och antagandet kan på så sätt tyckas vara en illusion eller ett önskvärt 

tillstånd som inte går att grunda i verkligheten. 
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7 Slutsatser, Värdering & Fortsatt forskning 
Under detta avsnitt presenteras studiens slutsats i förhållande till studiens frågeställning. 

Vidare tillhandahålls en värdering av studiens metodansatts vilket innebär en reflektion kring 

värdet av studiens kunskapsbidrag i relation till att studien är inspirerad av Grounded Theory. 

Sist i avsnittet ges exempel på fortsatt forskning som kan vara av intresse för studiens 

fenomen.  

7.1 Slutsats 

Studien har undersökt Hur interaktionsdesigners arbetar med genus genom hela 

designprocessen i avseende att skapa genusneutrala digitala system? Studien visar att endast 

en av fem respondenter medvetet arbetar med att ta hänsyn till genus under designprocessen 

för interaktionsdesign. Respondenten gör så genom att beakta genusskillnader avseende 

systeminteraktion under såväl urval av målgrupp som under utformning av design, persona 

och scenarier. Emellertid kan vi se att samtliga respondenter, medvetet eller omedvetet, 

arbetar med att beakta genus under sammansättnigen av målgruppens urval. Vidare kan vi 

konstatera att majoriteten av respondenterna anser att jämställdhet och feminism har en plats 

inom interaktionsdesign. De vet bara inte vilken plats eller hur de skall använda begreppen för 

att påverka designen. Ett möjligt skäl till detta kan vara för att de redan ser den digitala 

världen som en genusneutral värld. Studiens empiri ger en antydan till att 

interaktionsdesigners inte arbetar med genus i tillräckligt stor utsträckning för att kunna skapa 

genusneutrala system.  Vidare har vi kunnat lokalisera att det finns strategier och ramverk 

som kan hjälpa designers att beakta genus, dvs. riktlinjer för hur designers kan arbeta med 

genus under designprocessen för interaktionsdesign i avseende att skapa genusneutrala 

digitala system. Problemet i praktiken anses dels vara att respondenterna inte är medvetna om 

att dessa riktlinjer finns och dels att riktlinjerna inte är synliga nog. Vilket kan anses bero på 

att de inte nämns i den allmänna teori som berör interaktionsdesign. Det kan emellertid tyckas 

att riktlinjerna för att arbeta med genus är komplicerade i jämförelse med vedertagna 

designprinciper, vilka är mer övergripande samt enklare att lära sig och lättare att applicera på 

designen.  Det finns en indikation om att det finns ett behov av utformning av enklare och mer 

övergripande riktlinjer och verktyg som hjälper interaktionsdesigners att beakta och ta hänsyn 

till genus under designprocessen. Ett alternativ skulle kunna vara att introducera branschen för 

ett digitalfeministiskt perspektiv på design, precis som med ett användarcentrerat perspektiv, 

och tillåta perspektivet att gro, utvecklas och växa sig starkt inom branschen.     

7.2 Värdering av studiens metodansats 

Studiens inspiration av Grounded Theory har inneburit att vissa delar av metoden skalats bort. 

Vilka delar som skalats bort förklaras mer i detalj under avsnitt 2.6. Corbin och Strauss (2014 

s.69) säger att faran med att inte utföra dataanalyser enligt Grounded Theorys riktlinjer är 

tvåfaldigt. Dels skapas det svårigheter i att veta vilken teori som behöver utvecklas då 

forskarna inte kan följa upp eller samla in den typ av data som är nödvändig för att utveckla 

koncept till fullo. Dels kan det vara överväldigande för forskarna när de konfronteras med en 

stor massa av data som behöver analyseras samtidigt.      

 

Det finns på så sätt en indikation om att de kategorier som lokaliserades efter intervju fem i 

studiens andra öppna kodning kan ifrågasättas avseende validitet. Hade dataanalyser i form av 

öppen kodning utförts efter varje intervju finns det en möjlighet till att de nuvarande 

kategorierna skiljt sig något åt. Vilket även kan anses gälla om fullständiga dataanalyser 

gjorts efter varje intervju.  Vidare eftersom de fyra första dataanalyserna inte var fullständiga 

kan modellen av fenomenet (se figur 6, avnitt 5.3) ifrågasättas vad gäller validitet. Risken 
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med att inte ha utfört fullständiga dataanalyser efter varje datainsamling medför även att 

studiens reliabilitet kan ha minskat. Detta då det kan vara problematiskt att testa studiens 

resultat eftersom de fullständiga dataanalyserna valts bort och ersatts med en öppen kodning 

samt övergripande dataanalyser. De två övergripande dataanalyserna anses dessutom kunna 

vara svåra att återupprepa. 

 

Målet med Grounded Theory är att genom kodning av data kunna förklara det centrala 

fenomenet i studien. Detta fenomen ska då vara grundat i studiens data (Robson 2011 s146-

147). Här anses det inte finnas någon hög risk för minskad validitet då studiens data 

anförskaffades med utgångspunkt i genusmedvetenhet samt designprocessen för 

interaktionsdesign, vilka är de två centrala delarna i fenomenet. Det finns emellertid en 

farhåga om att de centrala delarna hade kunnat se annorlunda ut om fullständiga dataanalyser 

utförts efter varje intervju. Studiens reliabilitet och validitet har på så sätt påverkats negativt 

av valet att inte utföra fullständiga dataanalyser efter varje datainsamling. Hade fullständiga 

dataanalyser genomförts anses det att studiens reliabilitet och validitet kunnat vara högre. 

Detta ger en indikation om att studiens fenomen inte undersökts på ett sådant djup som det 

från början var tänkt. För att kunna undersöka ett fenomen på djupet kan det ansens behövas 

en konstant återkommande jämförelse av empirins lokaliserade koncept och teori. Validiteten 

i studiens djup, avseende undersökningen av dess fenomen, anses även kunnat vara högre om 

fler respondenter deltagit, vilket också anses gälla för studiens generaliserbarhet. Vidare hade 

validiteten stärkts om datainsamling i form av observationer av respondenterna utförts. Det 

finns på så sätt en antydan till att studien inte uppnått saturation, dvs. att studiens kategorier 

och koncept inte är fullt utvecklade, varierande eller integrerade, vilket Corbin och Strauss 

(2014 s.135) säger att de bör vara.   

7.3 Fortsatt Forskning       

Då studiens urval enbart bestått av fem respondenter finns det ett intresse av att titta närmare 

på studiens fenomen genom att involvera fler respondenter som aktivt arbetar med utformning 

av interaktiva system. Detta för att få ett bredare perspektiv på fenomenet och en mer 

sannhetsenlig bild av hur interaktionsdesigners arbetar med genus under designprocessen. 

 

Vidare skulle det kunna forskas kring hur andra designdiscipliner väljer att arbeta med genus i 

syfte att skapa genusneutrala system. Om bara för att belysa genus och den problematik det 

för med sig om variabeln inte beaktas. Vidare kan olika disciplinerna komma att vävas 

samman i stora systemutvecklingsprojekt. Om inte hela kedjan tar sitt ansvar är frågan om 

genusneutrala system kan skapas?   

 

Ett annat område som kan vara av intresse att titta närmare på är hur riktlinjer för att beakta 

genus inom interaktionsdesignprocessen skulle kunna se ut. dvs. hur sådana övergripande och 

enkla riktlinjer skulle kunna formuleras för att bli användbara och vedertagna, och på så sätt 

kunna göra skillnad inom branschen. 

 

Vidare finns det ett intresse i att titta närmare på vilka effekter och skillnader 

interaktionsdesign utifrån ett digitalfeministiskt perspektiv skulle kunna ha. Detta skulle 

kunna ske genom att föra två separata men parallella interaktionsdesignprojekt. Det ena 

projektet utgår ifrån ett digitalfeministiskt perspektiv på design medan det andra inte gör det. 

Resultaten ifrån de båda projekten kan sedan utvärderas, testas och ställas emot varandra 

genom användning av användbarhetstester. Testgruppen bör då bestå av hälften feminina och 

hälften maskulina genus.  På så sätt skulle forskare kunna se om designperspektivet leder till 
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genusneutral design, dvs. design som tillhandahåller feminina och maskulina genus med 

samma förutsättningar vid systeminteraktion.              
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9 Bilagor 

9.1  Bilaga 1 - Formulär för Samtycke  

 

Formulär för samtycke om medverkan i studie  

som adresserar genusmedvetenhet och interaktionsdesign  
 

Vilka är vi som utför studien 
Vi är en grupp på två studenter som studerar till systemvetare vid Högskolan i Borås. Just nu 

är vi inne på sluttampen av vår treåriga utbildning och skall därmed skriva en kandidatuppsats 

inom informatik. Under åren som studenter har vi båda funnit intresse i interaktionsdesign och 

har därför valt att skriva om ämnet i vår uppsats. Vår grupp består av Helena Tollén som är 29 

år gammal och Robert Ronélius som är 31 år gammal.  

 

Syftet med studien 
Studien syftar till att undersöka hur designer av interaktiva system, i praktiken, går tillväga 

under designprocessen för att beakta såväl kvinnliga som manliga behov och intressen. Vidare 

syftar studien till att titta närmare på hur designer och designteam tacklar genusmedvetenhet 

inom designprocessen.  

 

Din roll i studien 
Genom att vi får lov att utför en intervju med dig så bistår du med både viktigt och värdefull 

information till vår studie och de ämnen som den adresserar. Din kunskap och dina 

erfarenheter bidrar därmed till fortsatt forskning och fördjupning inom områdena 

genusmedvetenhet och interaktionsdesign. Vi är därför väldigt tacksamma för att du väljer att 

ställa upp på denna intervju.                                                                       

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke för följande punkter 

 Jag har läst och förstått syftet med studien. 

 Jag har möjlighet att när som helst fråga forskarna om studien samt min roll i studien. 

 Jag ställer upp på intervjun helt frivilligt. 

 Jag kommer vara anonym i studien och ingen information som kan binda mig till 

studien kommer publiceras. 

 Jag har möjlighet att avbryta min medverkan i studien när som helst fram tills dess att 

studien lämnas in för examination den 5'e juni 2015. 
 

 
Respondentens underskrift                                      Forskarnas underskrifter 

 

_________________________________               _________________            __________________ 

Namnförtydligande                                                    Forskarnas namnförtydligande 

 

_________________________________             __________________            __________________ 

Ort och datum                                                             Ort och datum 

 

_________________________________               _________________________________________ 
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9.2  Bilaga 2 - Intervjuschema 

 
Interaktionsdesign 

 Vad handlar/innebär IxD om för dig? 

 Vilka riktlinjer inom IxD anser du är viktigast att vara medveten om och ta hänsyn 

till? 

 Utveckla 

Designprocessen för interaktionsdesign 

 Skulle du kort och koncist kunna guide oss igenom en designprocess? Du får gärna 

utgå ifrån ett tidigare projekt du varit inblandad i. Bara så att vi får en förståelse för 

vilka aktiviteter du ofta utför i en designprocess.  

 Utveckla 

Genusmedvetenhet 

 Koppla genusrelaterade frågor till respondentens svar under ovanstående tema 

 Du säger att ni går till väga på detta sätt, varför det? 

 Varför gör ni inte så här?  

 Hur arbetar ni kring dessa frågor?  

 Utveckla 

 

 Lära känna användaren? 

 Kommunicera användaren? 

 Skillnader i hur män och kvinnor interagerar med datorer? 

 Riktlinjer för genusneutrala digitala system? 

 Stereotyper och normer? 

 Individuella preferenser – Jag-metodiken? 

 Andra demografier? (utöver genus) 

Jämställdhet & feminism 

 Hur ser du på jämställdhet och feminism, vad innebär det för dig? 

 Vilken plats anser du att jämställdhet och feminism har inom interaktionsdesign? 

 Utveckla 

 

 Den digitala världens ansvar i jämställdhets- och feminismfrågan? 

 Eget ansvar? 

 Designteamet? 

 Mansdominans? 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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