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Produkten och dess användningsområden 
Jag har en digital systemkamera, en Canon EOS 7D. Den är min tredje systemkamera sedan 
jag intresserade mig för fotografering 2001. Syftet med mina kameror är dubbelt. Det första är 
att göra vackra bilder och att påverka människor. Jag har en faiblesse för stilrena bilder som är 
renässanslikt välproportionerliga. Mina sociala hämningar gör dock att jag håller mig mest till 
fotografering av djur, natur och föremål. Det andra är att lära mig fotograferandets konst, 
både optiska teorier och bildkomposition.  

Kortfattad beskrivning av sjustegsmodellen 

Sjustegsmodellen är en beskrivning över de grundläggande steg som vi människor går igenom 
när vi vill uppnå ett resultat genom action. Norman beskriver modellen (Norman, 2002:46ff) 
på ett enkelt sätt. Det börjar med ett mål, att vi vill uppnå ett resultat. För att nå målet 
genomför vi aktiviteter. För att se att vi nått fram till målet kontrollerar vi om utfallet är det 
förväntade resultatet. Mer detaljerat delas dessa tre grunder in i sju steg. Steg 1; formulera ditt 
mål – jag vill till exempel ha ett ljust rum. Steg 2; formulera min intention – för att få mer ljus 
så tänker jag slå på lampan. Steg 3; specificera mina aktiviteter – jag tänker fram listan av 
aktiviteter, sträck ut foten mot lampan, vik ut stortån, slå på strömbrytaren med tån. Steg 4; 
genomför mina aktiviteter – jag exekverar aktiviteterna, sträck ut foten mot lampan, vik ut 
stortån, slå på strömbrytaren med tån. Steg 5; iaktta omvärlden – jag ser mig runt i rummet. 
Steg 6; tolka omvärldens iakttagna signaler – jag uppfattar att rummet är ljust med ljus som 
kommer från fönstret, från köket och från lampan i taket. Steg 7; utvärdera resultatet – jag 
konstaterar att målet som var ett ljust rum nåtts eftersom det ljus som fyller rummet nu är 
starkare än när jag formulerade mitt mål och att jag nått den mängd ljus jag ville. 

Sjustegsmodellen är inte statisk och kan användas på många olika sätt, men dess struktur 
kvarstår. Metoden används ofta flexibelt med många intentioner och flera serier av aktiviteter, 
ofta nästlade i varandra och kopplade till en serie av mål. Ofta behöver vi köra flera loopar 
genom stegen för att nå det slutliga målet (Norman, 2002:48f) som inte alltid är det mål som 
vi började med. 

Analys med hjälp av sjustegsmodellen 

Steg 1; formulera målet – jag vill fånga en bild på den vackra månen. Jag vill att resultatet ska 
bli en bild med en stor och gul måne ovanför hotellet på berget. Bilden ska vara väl exponerad 
utan att månljuset blir för starkt eller för svagt.  

Steg 2; intentioner – jag tänker mig att jag behöver använda mitt teleobjektiv för att få 
tillräcklig brännvidd. För att få en stor måne i förhållande till hotellet måste jag flytta mig 
långt bort och zooma in kraftigt så att perspektivet gör månen extra stor.  

Steg 3; formulera aktiviteter – jag behöver packa fotoväskan med kamera, teleobjektiv 
och stativ. Jag ska ta bilen och köra mot Bydalen för att få rätt avstånd och vinkel. Parkera 
ungefär där månen är i rätt storlek och position. Packa upp och montera utrustningen. Hitta 
rätt bildvinkel och zoomavstånd. Ställ in önskad exponering, tid och skärpedjup. Ta bilden 
genom att trycka på avtryckaren.  

Steg 4; genomför aktiviteterna – jag packar fotoväskan med mina grejer. Jag packar in 
mig i bilen och kör till Bydalen, högt upp på Bäckebovägen för att få en bra vy. Jag monterar 
kamera, objektiv och stativ. Bildvinkeln och storleksförhållandet mellan måne och hotell är 
bra. Jag ställer in exponeringen och trycker på avtryckaren.  

Steg 5; uppfatta världens tillstånd – jag tittar på bilden på kamerans skärm. Jag ser en bild 
med en måne och ett hotell. På sidan om fotot syns histogrammet som visar exponeringen och 
fördelningen mellan ljusa och mörka bildpunkter.  
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Steg 6; tolka mina intryck – hotellet och berget som det är placerat på är väldigt mörkt i 
bilden, medan månen ser bra ut i ljus och placering. Histogrammet visar också att 
exponeringen är för mörk, bildpunkterna i bilden är överrepresenterade i det mörka området.  

Steg 7; utvärdera mina tolkningar – bilden skulle vara väl exponerad och visa månen 
placerad över hotellet. Den här bilden är underexponerad och målet är således inte uppnått. 
Eftersom målet inte är uppnått så är jag inte klar. Jag vill fortfarande ha en väl exponerad bild 
av månen ovanför hotellet, men jag behöver inte gå tillbaka till mitt steg 1 eftersom mitt 
grundläggande mål ju är detsamma. Jag behöver gå igenom steg för att justera exponeringen, 
och med samma mål som tidigare behövs en ny intention. 

Steg 2; intentioner – min nya intention är att förlänga slutartiden för att få mer ljus in i 
bilden och ta en ny bild med nya inställningar. Steg 3; formulera aktiviteter – jag vrider på 
vredet för slutartid tre knäpp för att nå rätt slutartid. Ta bilden genom att trycka på 
avtryckaren. Steg 4; genomför aktiviteterna – Jag vrider på slutartidsvredet tre steg och 
trycker sedan på avtryckaren. Steg 5; uppfatta världens tillstånd – titta på skärmen och se både 
på den nyss tagna bilden och på histogrammet. Steg 6; tolka mina intryck – hotellet är väl 
belyst och dess lampor sticker ut som ljusa stjärnor. Månen är ljus och stark. Histogrammet 
visar en bra balans mellan mörka och ljusa partier och ingenting ser överexponerat och utfrätt 
ut, inte ens månen. Steg 7; utvärdera mina tolkningar - bilden skulle visa en vacker måne 
placerad över hotellet och den skulle vara väl exponerad. Det är den och målet är uppnått. 

Upplevelser av sjustegsmodellen 

Jag upplevde att mitt tänkande inte var så enkelt och strukturerat som modellen beskriver i sin 
enklaste form. Även om Norman kommenterar att modellen kan användas på många olika sätt 
i praktiken (Norman, 2002:48f) så kändes det ännu mer komplext i verkligheten. 

Ordningen på aktiviteterna var svåra att planera. För att veta om jag kommit fram till en 
bra plats kanske jag behöver kamera och objektiv för att med hjälp av kameran kunna se hur 
bilden kommer att se ut med rätt bildvinkel. Det var inget som jag tänkte på när jag planerade 
aktiviteterna, och det fungerade ju ändå. Men som i vilket projekt eller vilken verksamhet som 
helst så kommer planerna sannolikt att ändras. Det går inte att planera allt i förväg, och som 
Norman följaktligen konstaterar så startar ofta sjustegsmodellen i andra steg än i målsteget för 
att vi får yttre intryck som påverkar vårt agerande. 

Två upptäckta aspekter 

Jag fick flera insikter om människors agerande, men har valt ut två. Den första insikten var att 
aktiviteterna inte är så enkla som de ser ut. En aktivitet kan se enkel ut när den formuleras 
men om man tittar närmre så är den ofta uppbyggd av delmål och delaktiviteter som alla ska 
utföras med egna sju-stegs-modeller. Det jag uppfattar om världens tillstånd under tiden som 
jag genomför aktiviteterna påverkar dessutom utförandet och kan framkalla andra eller nya 
intentioner, och andra eller nya aktiviteter. Planeringen är rekursiv i flera steg, och påverkas 
på alla nivåer av intryck utifrån vilket ger en komplex struktur som vi agerar inom. 

Den andra insikten var att aktiviteterna i verkligheten inte sker så linjärt som det verkar i 
den enkla modellen. Flera mål-handling-utvärderings-steg sker parallellt och påverkar 
varandra. Några sådana sekvenser kan dessutom vara i konflikt med varandra. Jag vill till 
exempel ta en fin bild och hitta en fin plats, men jag kommer inte att köra utanför vägen för 
att nå dit eftersom målen att behålla mitt körkort och att ha en hel bil är viktigare. Vi drivs av 
väldigt många processer med olika mål, och en stor del av dem är sannolikt omedvetna.  

När jag tänker vidare och lägger ihop rekursiviteten och påverkan från yttre signaler med 
den stora mängden parallella processer upplever jag att mitt agerande blir väldigt komplicerat, 
och det känns viktigt att tänka på när jag studerar den mänskliga kognitionen. 
 



Kognition i praktiken G1N Deluppgift 1a. Sjustegsmodellen Peter Axelsson 

2010-09-19 RevA a10petax_KIP_1A Sid 4 (4) 

Referenser 

Norman, D., (2002), The design of everyday things, New York: Basic Books 

 


