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Sammanfattning	
Denna	studie	har	undersökt	hur	kunskapsöverföringen	i	ett	samarbete	mellan	en	UX-

designbyrå	och	en	startup	som	använder	Lean	UX	som	ansats	kan	utformas	utan	att	använda	

en	omfattande	dokumentation.	För	att	göra	detta	har	en	kvalitativt	fallstudie	i	formen	av	ett	

aktionsforskningsprojekt	genomförts.		

 

Författaren	till	studien	tog	rollen	som	UX-designer	hos	en	UX-	och	tjänstedesignbyrå	där	

denne	genomförde	ett	designuppdrag	åt	en	startup	inom	social	innovation	under	tio	veckor.	

Inom	denna	kontext	planerades	och	genomfördes	en	kunskapsöverföring	som	

strukturerades	kring	löpande	avstämningar	där	UX-designern	och	produktägaren	

tillsammans	kunde	diskutera	och	reflektera	kring	den	design	som	tagits	fram.	Utöver	dessa	

togs	även	visualiseringar	av	kunskaps	fram	i	form	av	en	interaktiv	prototyp,	fem	stycken	

screencasts	och	viss	textuell	stöddokumentation	fram. Utifrån	detta	har	sju	stycken	

lärdomar	kunnat	identifierats	som	reflekterar	över	kunskapsöverföringens	och	dess	

beståndsdelars	kvalitet,	vad	som	fungerade	bra	och	vad	som	bättre	skulle	kunna	stödja	

kunskapsöverföringen.	Lärdomarna	som	har	producerats	i	denna	studie	bör	användas	som	

ett	inspiration	och	som	ett	diskussionsunderlag	för	hur	kunskapsöverföringen	kan	gå	till	i	

denna	typ	av	samarbete.	

	

Abstract	
In	this	study	the	knowledge	transfers	between	a	UX	design	studio	and	a	start	up	that	utilizes	

Lean	UX	have	been	investigated	to	understand	how	it	can	be	developed	without	the	use	of	

extensive	documentation.	To	do	this	a	case	study	have	been	performed	as	a	action	research	

project.	

	

The	author	took	the	role	as	a	UX	designer	at	a	UX	and	Service	design	agency	and	performed	

a	design	project	for	a	social	innovation	start	up	during	10	weeks.	Within	this	context	the	

knowledge	transfers	of	design	knowledge	from	the	process	where	planned	and	executed.	It	

was	structured	through	ongoing	reconciliations	between	the	product	owner	and	the	UX	

designer	in	which	they	could	discuss	and	reflect	on	the	developed	design.	In	addition	to	this	
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visualizations	of	the	knowledge	where	developed	in	the	form	a	an	interactive	prototype,	5	

screencasts	and	supporting	textual	documentation.	

	

Based	on	this	7	lessons	learned	could	be	identified	that	reflects	on	the	knowledge	transfer	

and	the	quality	of	its	components,	stating	what	worked	well	and	what	didn’t.	The	lessons	

learned	that	where	identified	through	this	study	should	be	used	as	inspiration	and	to	

facilitate	a	discussion	on	how	the	knowledge	transfer	could	be	conducted	within	this	kind	of	

collaboration.	
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1 Inledning	
Inom	startup	sfären	har	en	ny	lovande	ansats,	Lean	UX,	vuxit	fram	på	senare	år	(Liikkanen,		

Kilpiö,	Svan	&	Hiltunen,	2014).	Den	är	sprungen	ur	den	väl	sprida	Lean	startup	ansatsen	men	

fokuserar	på	designprocessen	och	att	låta	produktteam	med	begränsade	resurser	skapa	

framgångsrika	produkter	och	tjänster	som	har	en	mycket	god	användarupplevelse	(Gothelf	

&	Seiden,	2016).	En	nyckel	till	att	åstadkomma	detta	är	multifunktionella	team	som	äger	

hela	designprocessen	från	ax	till	limpa.	Ansatsen	låter	nämligen	teamen	lära	känna	

produktens	alla	olika	delar	och	leder	i	förlängningen	till	en	bättre	förståelse	för	produkten	

eller	tjänstens	helhet	samt	djupare	kunskap	om	användarnas	behov	(Gothelf	&	Seiden,	

2016).	Detta	kan	dock	vara	svårt	för	produktteamen	på	startups	att	åstadkomma,	speciellt	

när	de	är	nystartade	och	inte	har	resurser	att	anställa	all	den	kompetens	som	krävs.	För	att	

lösa	detta	problem	samarbetar	dessa	ofta	med	externa	partners	så	som	designbyråer	eller	

konsulter.	

	

Samarbeten	mellan	start-ups	och	designbyråer	är	ofta	lovande,	men	inte	sällan	utan	

problem.	När	två	olika	världar	med	olika	metodik	och	filosofi	möts	uppstår	problem	som	

behöver	lösas	för	att	samarbetena	ska	kunna	uppnå	sin	fulla	potential.	I	en	ideal	värld	skulle	

konsulterna	från	designbyrån	bli	del	av	startupens	team	men	av	bland	annat	resursbrist	är	

detta	inte	alltid	möjligt.	Då	måste	designbyrån	genomföra	designarbetet	utanför	startupens	

team	och	sedan	leverera	den	design	och	kunskap	som	har	genererats	till	produktägaren	och	

startupen.	

	

Ett	stort	problem	som	uppstår	då	är	att	mycket	av	den	kunskap	som	genereras	i	

designprocessen	går	förlorad	för	startupen	eftersom	de	inte	är	de	själva	som	genomför	

arbetet	och	kan	dra	lärdomar	från	det.	Något	som	ytterligare	försvårar	och	hindrar	en	

lösning	till	detta	problem	är	att	agila	ansatser,	så	som	Lean	UX,	motsätter	sig	dokumentation	

och	istället	föredrar	muntlig	kommunikation	ansikte	mot	ansikte	(Gothelf	&	Seiden,	2016).		

Ifall	denna	möjlighet	till	personlig	kommunikation	saknas	i	ett	projekt	uppstår	allvarliga	

brister	i	kommunikationen	och	värdefull	kunskap	riskerar	att	gå	förlorad.	Den	agila	

metodikens	förhållningssätt	till	dokumentation	och	de	problem	som	blir	ett	resultat	av	detta	

har	lyfts	fram	vid	flera	tillfällen	(Modi,	Abbott,	&	Counsell,	2013;	Memmel,	Gundelsweiler	&	
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Reiterer,	2007;	Abrahamsson,	Warsta,	Siponen		&	Ronkainen,	2003;	Blomkvist,	Persson	&	

Åberg,	2015).	En	annan	aspekt	av	detta	problem	är	att	designbyråer,	som	ofta	jobbar	med	

mer	traditionella	arbetsmetoder	än	vad	startups	gör,	har	en	tradition	av	att	producera	olika	

sorters	omfattande	rapporter	som	dokumenterar	lärdomar,	insikter	och	annan	kunskap.	

Dessa	är	ofta	kostsamma	att	producera	och	de	tar	dessutom	lång	tid	att	färdigställa	(Sy,	

2007).	Lean	UX	å	andra	sidan,	arbetar	i	ständig	förändring	och	vill	helst,	som	andra	agila	

ansatser,	inte	ha	någon	dokumentation	alls.	De	har	ofta	även	begränsade	resurser	att	

spendera	på	dokumentation	då	de	prioriterar	att	producera	värde	för	slutkunden	framför	

interna	processer	(Blomkvist,	Persson	&	Åberg,	2015).		

	

Det	behövs	sätt	för	dessa	två	parter	att	överföra	kunskapen	som	skapas	av	den	ena	parten	

till	den	andra,	utan	att	detta	tar	upp	onödigt	mycket	resurser.	Att	ta	fram	olika	artefakter	

som	kan	fungera	som	kunskapsbärare	inom	agila	arbetsmetoder	har	tidigare	efterfrågats	av	

bland	andra	Blomkvist,	Persson	&	Åberg	(2015).	Selic	(2008)	har	även	lyft	fram	att	det	

behövs	mer	kunskap	kring	vilken	sorts	kunskap	som	bör	dokumenteras,	hur	och	till	vilket	

syfte.	Denna	kunskapsöverföring	behöver	även	passa	in	i	det	kommunikationslandkap	som	

förknippas	med	den	effektiva	och	slimmade	metodik	som	förespråkas	av	agila	ansatser	så	

som	Lean	UX.	

	

1.1 Studien	syfte	

Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	hur	kunskapsöverföringen	i	ett	samarbete	mellan	

en	designbyrå	och	en	startup	som	använder	Lean	UX	som	ansats	kan	utformas	utan	att	

använda	en	omfattande	dokumentation.	

	
1.2 Frågeställningar	

För	att	kunna	uppfylla	studiens	syfte	måste	dessa	frågeställningar	besvaras:	

• Hur	kan	kunskapsöverföringen	utformas	så	startupen,	på	ett	effektivt	sätt	och	med	så	

lite	resurser	som	möjligt,	får	tillgång	till	den	kunskap	som	genererats	genom	

designprocessen?	

• Vilken	kunskap	är	viktig	att	förmedla?	

• Vilka	gränsobjekt	bör	användas	och	hur	bör	de	utformas	för	att	förmedla	denna	
kunskap?	
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2 Teori	
I	detta	kapitel	kommer	relevant	teori	för	denna	studie	att	presenteras.	Först	presenteras	

användarcentrerad	design	för	att	ge	en	bild	av	den	dominanta	filosofin	inom	klassisk	

interaktionsdesign.	Därefter	presenteras	Lean	UX	och	grundläggande	teori	om	agila	metoder	

för	att	ge	en	fördjupad	förståelse.	Därefter	presenteras	problematik	som	tidigare	forskning	

har	identifierat	när	agila	och	användarcentrerade	designmetoder	integrerats.	Slutligen	

presenteras	teori	kring	gränsobjekt	samt	vanliga	gränsobjekt	som	används	inom	

användarcentrerade	och	agila	ansatser.	

	

2.1 Användarcentrerad	design	

Användarcentrerad	design	(UCD)	är	både	en	filosofi	och	en	samling	metoder	som	går	ut	på	

att	designa	användbara	produkter	genom	att	involvera	och	förstå	användarnas	faktiska	

behov.	UCD	är	väl	använt	för	att	designa	och	producera	digitala	produkter	eller	tjänster.	Det	

finns	en	mängd	olika	sätt	som	användarna	kan	vara	involverade	i	designprocessen,	men	det	

viktigaste	är	att	användarna	är	involverade	på	ett	eller	annat	sätt.	Det	är	vanligt	att	

användarna	involveras	vid	specifika	tillfällen	under	designarbetet,	bland	annat	när	

produktens	kravspecifikation	skapas	och	vid	användartester.	Det	här	kan	till	exempel	ske	

genom	intervjuer,	observationer	eller	fokusgrupper.	Användarna	kan	även	vara	djupt	

involverade	i	själva	designprocessen	där	de	till	och	med	kan	utgöra	en	del	av	produktteamet,	

oftast	involveras	de	dock	genom	designworkshops.	(Abras,	Maloney-Krichmar,	Preece,	2004)	

	

Begreppet	UCD	skapades	av	Norman	&	Draper	(1986)	i	deras	bok	User-Centered	System	

Design:	New	Perspectives	on	Human-Computer	Interaction.	Därefter	spred	begreppet	sig	

och	blev	en	vital	del	av	produktdesign	som	det	ser	ut	idag.	För	att	guida	designers	till	

filosofin	och	metodiken	kring	UCD	presenterad	Norman	fyra	förslag	som	designen	av	en	

produkt	bör	eftersträva	(min	översättning):	

• Gör	det	enkelt	att	avgöra	vilka	handlingar	som	är	möjliga	att	utföra	vid	alla	tillfällen.	

• Gör	saker	synliga,	även	den	konceptuella	modellen	av	systemet,	alternativa	

handlingar,	och	resultatet	av	handlingarna.	

• Gör	det	enkelt	att	utvärdera	det	nuvarande	statusen	på	systemet.	
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• Följ	naturliga	mappningar	mellan	interaktioner	och	deras	nödvändiga	handlingar;	

mellan	handlingar	och	dess	resulterande	effekt;	och	mellan	informationen	som	är	

synlig	och	tolkningen	av	systemets	status.	(Norman,	1988)		

	

För	att	ytterligare	underlätta	för	designers	att	ta	till	sig	filosofin	kring	UCD	tog	Norman	även	

fram	sju	principer	som	syftar	till	att	rama	in	dess	viktigaste	delar	(min	översättning):	

1. Använd	både	kunskap	från	världen,	och	ditt	eget	huvud.	Detta	görs	genom	att	bygga	

konceptuella	modeller	och	skriva	lättförstådda	manualer	som	är	skrivna	innan	

designen	är	implementerad.	

2. Förenkla	uppgifternas	struktur.	Se	till	att	inte	överbelasta	användarens	

korttidsminne,	eller	långtidsminne.	Se	till	att	uppgifterna	är	konsekventa	och	förser	

användaren	med	tydliga	mentala	hjälpmedel	som	underlättar	hämtning	av	tidigare	

kunskap	från	långtidsminnet.	Se	till	att	användaren	har	kontroll	över	uppgiften.	

3. Gör	saker	synliga.	Minska	avståndet	mellan	utförande	och	utvärdering	från	

användarens	sida.	Användaren	borde	kunna	lista	ut	ett	visst	objekts	

användningsområde	genom	att	se	rätt	knapp	eller	anordning	bredvid	det.	

4. Få	mappningen	självförklarande.	Ett	sätt	att	göra	saker	lättförstådda	är	genom	att	

använda	grafik.	

5. Nyttja	kraften	i	begränsningar,	både	naturliga	och	artificiella,	för	att	ge	användaren	

intrycket	av	att	det	finns	en	enda	sak	att	göra.	

6. Designa	för	felsteg.	Planera	för	alla	sorter	fel	som	kan	tänkas	hända,	på	så	sätt	blir	de	

möjligt	för	användaren	att	alltid	kunna	återhämta	sig	efter	att	ett	fel	har	inträffat.	

7. När	allt	annat	går	fel,	standardisera.	Skapa	en	internationell	standard	ifall	någonting	

inte	kan	bli	designat	utan	överflödiga	mappningar.	

	

2.2 LEAN	UX	

Lean	UX	är	en	agil	användarcentrerad	mjukvaruutvecklingsmetod	framtagen	av	industrin	och	

har	presenterats	genom	olika	online-publikationer	och	framför	allt	i	en	bok	av	Gothelf	&	

Seiden	(2013).	Gothelf	&	Seiden	(2013)	anser	att	Lean	UX	är	en	uppsättning	principer	som	är	

framtagna	för	att	göra	organisationer	mer	lämpade	att	möta	mjukvaruutvecklingens	agila	

verklighet,	som	ska	göra	dem	flexiblare	och	ge	ett	större	fokus	på	deras	användares	faktiska	

behov.	Liikkanen,	Kilpiö,	Svan	&	Hiltunen	(2014)	menar	att	Lean	UX	som	filosofi	aktivt	
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försöker	röra	sig	bort	från	bort	från	de	traditionella	vattenfallsmetoderna	som	finns	inom	

traditionell	mjukvaruutveckling	där	organisatoriska	silos	och	långsamma	produktionscykler	

är	stora	problem.	Serrador	&	Pinto	(2015)	anser	även	att	det	är	denna	vilja	att	röra	sig	bort	

från	de	traditionella	vattenfallsmetoderna	som	är	bakgrunden	till	att	intresset	för	den	här	

sortens	agila	ansatser	växer	kraftigt,	deras	studie	har	även	visat	att	ansatser	så	som	Lean	UX	

faktiskt	löser	många	av	de	problem	som	traditionella	vattenfallsmetoder	associeras	med.	

Denna	strävan	bort	från	det	traditionella	är	en	anledning	till	att	metoden	är	speciellt	

omtyckt	av	startups	men	det	finns	även	tecken	på	att	metoden	kan	vara	passande	för	andra	

sorters	företag	och	organisationer	(Liikkanen,	Kilpiö,	Svan	&	Hiltunen,	2014;	Gasik	&	Lamas,	

2013).	

	

Trots	att	Lean	UX	ursprungligen	är	framtagen	av	industrin	finns	det	ett	tydligt	stöd	för	

ansatsen	inom	forskningen	(Brhel,	Meth,	Maedche,	&	Werder,	2015).	Den	har	bland	annat	

beskrivits	som	otroligt	effektiv	inom	mjukvaruutveckling	(Liikkanen,	Kilpiö,	Svan	&	Hiltunen	

2014)	och	har	visat	sig	generera	en	positiv	användarupplevelse	(Gasik,	&	Lamas,	2013).	

	

I	Lean	UX	strävar	man	efter	en	effektiv	produktion	som	slösar	på	så	lite	resurser	som	möjligt,	

målet	är	att	så	snabbt	som	möjligt	producera	en	produkt	som	möter	användarnas	krav	och	

behov	(Liikkanen,	Kilpiö,	Svan,	&	Hiltunen,	2014).	Gothelf	&	Seiden	(2013)	beskriver	Lean	UX	

som	en	uppsättning	principer	som	ska	anpassas	efter	den	specifika	organisationen	som	har	

tänkt	implementera	dem.	Principerna	kommer	inte	presenteras	i	detalj	då	de	inte	är	en	

essentiell	del	av	denna	studie.	Den	intresserade	läsaren	finner	en	detaljerad	beskrivning	av	

dessa	i	Gothelf	&	Seiden	(2013).	Syftet	med	principerna	är	att	fungera	som	ett	ramverk	för	

en	effektivare	designprocess	(Gothelf	&	Seiden,	2013).	Det	är	med	andra	ord	inte	ett	

bestämt	regelverk	som	rigoröst	ska	följas	utan	bör	ses	som	en	startpunkt	för	

produktorienterade	organisationer	där	deras	unika	förutsättningar	utgör	en	avgörande	roll	i	

att	forma	arbetsprocessen	(Basu,	2011).		

	
Utifrån	Gothelf	&	Seidens	principer	och	bok	utvecklades	ett	manifest	på	internet-Communits	

rörandes	agil	metodik	för	att	rama	in	vad	filosofin	innefattar	(Viviano,	2017).	Manifestet	

sammanfattar	hur	Lean	UX	har	en	guidande	roll	inför	beslutsfattande	och	inte	är	en	karta	

där	man	kan	följa	en	utstakad	väg.	Manifestet	för	Lean	UX	består	utav	sex	olika	punkter:	



	 17	

• Tidig	validering	med	kunder	framför	att	släppa	produkter	med	ett	okänt	värde	för	

slutanvändaren.	

• Samarbetsorienterad	multifunktionell	design	framför	självständig	”hjälte-designer”.	

• Lösa	användarens	problem	framför	att	addera	coola	funktioner.	

• Mäta	nyckeltal	framför	odefinierade	framgångsmätpunkter.	

• Flexibelt	tillämpa	lämpliga	verktyg	framför	att	följa	en	rigorös	metod.	

• Lättviktig	design	framför	tyngande	wireframes	eller	specifikationer.	

	

2.2.1 En	Agil	ansats	

Lean	UX	har	väldigt	mycket	gemensamt	med	andra	agila	ansatser	och	Gothelf	&	Seidens	

(2016)	lyfter	fram	att	dess	principer	går	mycket	väl	att	kombinera	med	bland	annat	en	av	de	

mest	välanvända	agila	ansatserna,	Scrum.	I	enlighet	med	Beck	et	als	(2007)	manifest	för	agila	

metoder	ligger	tyngdpunkten	inom	Lean	UX	på	att	välja	snabba	lättviktiga	arbetsmetoder,	

konsekventa	leveranser	och	samarbete	mellan	intressenter	framför	att	ha	långa	

planeringsperioder,	omfattande	dokumentation	och	icke-flexibla	utvecklingsperioder.	

	

Agila	arbetsmetoder	är	det	vanligaste	arbetssättet	i	dagens	mjukvaruindustri	och	överlag	får	

dessa	metoder	en	positiv	respons	från	de	team	som	använder	de	(Rodríguez,	Markkula,	Oivo	

&	Turula,	2012).	Rodríguez,	Markkula,	Oivo	&	Turulas	(2012)	studie	har	visat	att	agila	

metoder,	jämfört	med	traditionella	vattenfallsmetoder,	minskar	de	kommunikativa	bristerna	

inom	ett	team;	förhindrar	att	projektets	omfattning	blir	för	stort	eller	att	för	mycket	resurser	

spenderas	på	en	viss	funktionalitet;	samt	minskar	kraven	på	en	omfattande	dokumentation.	

Sys	(2007)	studie	visade	även	att	fler	aspekter	av	en	produkt	blir	designade;	att	

implementationen	blir	mer	överensstämmande	med	designerns	avsikt;	och	att	de	viktigaste	

delarna	av	designen	blir	framtagna	först,	vilket	förhindrar	att	tid	slösas	bort	på	mindre	

relevanta	delar	av	produkten.		

	

Trots	att	både	industrin	och	forskningen	är	positivt	inställda	till	den	agila	metodiken	har	olika	

problemområden	kunnat	pekas	ut.	Det	mest	framträdande	av	dessa	är	den	minimala	

dokumentation	som	förespråkas.	Modi,	Abbott	&	Counsell	(2013)	har	lyft	fram	att	detta	

utgör	ett	problem	speciellt	för	distribuerade	team	som	inte	har	möjlighet	att	träffas	
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personligen.	Inayat,	Salim,	Marczak,	Daneva	&	Shamshirband	(2015)	anser	även	att	den	

minimala	dokumentationen	utgör	ett	problem	för	att	effektivt	kunna	förankra	kunskapen	i	

större	organisationer.	Något	som	även	påvisats	av	Boehm	(2002)	som	noterar	att	mycket	av	

ett	agilt	teams	rörlighet	skapas	genom	att	kunskapen	underförstått	förkroppsligas	av	

teamet,	istället	för	att	den	skrivs	ned.	Det	kan	även	utgöra	ett	problem	när	någon	slutar	eller	

byter	position	inom	företaget	eftersom	kunskapen	då	försvinner	från	teamet	(Bordin	&	

Angeli,	2016).	

	

2.2.2 Teoretiskt	fundament	till	Lean	UX	

Utöver	de	teoretiska	kopplingarna	till	den	agila	metodiken	som	presenterats	i	föregående	

sektion	kan	det	teoretiska	fundamentet	hos	Lean	UX	delas	in	i	fyra	specifika	filosofier.	

	

Lean	Startup:	Denna	metodik	används	av	startups	och	anses	hjälpa	dem	skapa	hållbara	

företag	som	tillgodoser	behov	hos	rätt	målgrupp	(May,	2012).	Det	i	sin	tur	ska	minska	risken	

associerat	med	att	starta	ett	företag	och	minska	risken	att	startups	misslyckas	(Blank,	2013).	

Lean	Start	up	grundas	på	principer	som	togs	fram	under	1980-talet	hos	bilproducenten	

Toyota	för	att	effektivisera	deras	produktionslinje	och	som	sedan	fått	spridning	inom	flera	

olika	branscher	(Liker,	2004;	Gasik	&	Lamas,	2013).	En	essentiell	del	av	Lean	Startup,	som	

även	återfinns	inom	Lean	UX,	är	att	man	använder	en	feedbackcykel	som	kallas	Build,	

Measure,	Learn	(Ries,	2011;	Gothelf	&	Seiden,	2013).	Denna	cykel	ämnar	att	minimera	risken	

i	projekt	samtidigt	som	den	påskyndar	byggande	av	produkten	och	teamets	lärande.	(Ries,	

2011).	

	

Agil	mjukvaruutveckling:	Agil	mjukvaruutveckling	har	flera	gånger	bevisat	sig	vara	en	väldigt	

effektiv	filosofi	och	metodik	som	leder	till	väldesignade	produkter	(Inayat,	Salim,	Marczak,	

Daneva	&	Shamshirband,	2015;	Sy,	2007).	Det	har	bland	annat	visats	att	agil	

mjukvaruutveckling	leder	till	en	högre	kostnadseffektivitet	och	flexibilitet	(Memmel,	

Gundelsweiler	&	Reiterer,	2007)	och	förbättrar	projektens	leveranstider	(Budzier	&	

Flyvbjerg,	2013).	Lean	UX	inkorporerar	fyra	av	kärnvärdena	från	det	agila	manifestet	som	

producerades	av	en	grupp	mjukvaruutvecklare	(Beck	et	al.	2007).	De	fyra	kärnvärdena	är:	

• Individer	och	interaktioner	framför	processer	och	verktyg	

• Fungerande	mjukvara	framför	omfattande	dokumentation	
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• Kundsamarbete	framför	kontraktsförhandling	

• Svara	på	förändring	framför	att	följa	en	plan.	

	

Användarcentrerad	design:	En	metodik	som	framhåller	användarens	behov	och	krav	framför	

funktioner.	Metodiken	strävar	efter	att	ta	fram	produkter	som	faktiskt	tillgodoser	ett	behov	

som	användarna	har	och	därigenom	skapa	ett	reellt	värde	för	denne	samt	en	positiv	

användarupplevelse	(Gothelf	&	Seiden,	2013)	

	

Designtänkande	(Eng.	The	design	thinking	movement):	Denna	filosofi	populariserades	av	

designbyrån	IDEO	under	tidigt	2000	tal	och	den	använder	sig	av	flera	olika	UCD-tekniker	och	

metoder	för	att	lösa	problem	inom	flera,	vitt	skilda,	områden.	Designtänkande	är	ett	

användarcentrerat	angreppssätt	till	innovation	som	bygger	på	verktyg	och	metodik	

anpassade	för	att	identifiera	och	analysera	användares	behov,	mål	och	drivkrafter.	Det	syftar	

även	till	att	upptäcka	möjligheterna	med	teknologi	och	att	vara	en	essentiell	del	av	att	forma	

framgångsrika	affärsverksamheter.	(Brown,	2009)	

	

2.3 Att	integrera	UCD	och	Agile/LEAN	UX	

Då	LEAN	UX	är	en	ung	metodik	finns	endast	en	begränsad	mängd	forskning	tillgänglig	som	

har	integrerat	UCD	och	LEAN	UX.	Desto	mer	finns	dock	tillgänglig	angående	Agila	metoder	i	

allmänhet.	Då	LEAN	UX	delar	så	pass	mycket	av	dessa	metoders	principer	och	karaktäristik	

blir	många	av	dessa	studier	relevanta	även	för	LEAN	UX.	

	

Intresset	för	att	integrera	UCD	och	agila	metoder	har	ökat	på	senare	år	(Muñoz,	Helander,		

Gooijer	&	Ralph,	2016).	Något	som	reflekteras	i	den	växande	mängd	publikationer	som	gjorts	

inom	ämnet	de	senaste	årtiondet	(Jurca,	Hellmann	&	Maurer,	2014).	Intresset	att	brygga	

gapet	mellan	de	två	metodikerna	går	dock	längre	tillbaka	i	litteraturen	(Walenstein,	2003;	

Constantine,	Biddle	&	Noble,	2003).	Anledningen	till	det	ökade	intresset	att	integrera	UCD	

och	Agile	tros	vara	att	metodikerna	delar	relativt	mycket	mycket	praxis,	båda	förespråkar	en	

Iterativ	designprocess,	involvering	av	användare,	samt	löpande	testning	och	prototypning	av	

idéer	(Muñoz,	Helander,		Gooijer	&	Ralph,	2016).	Chamberlain,	Sharp	&	Maiden	(2006)	har	

utöver	dessa	likheter	även	lyft	fram	att	båda	metodikerna	förespråkar	nära	samarbete	och	
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sammanhållning	mellan	teammedlemmarna.	En	majoritet	av	yrkesutövarna	i	team	som	har	

integrerat	UCD	och	Agile	anser	att	det	har	varit	positivt,	det	har	bland	annat	lett	till	att	

produkten	som	tagits	fram	ansetts	ha	en	bättre	användbarhet	och	genererat	en	positivare	

användarupplevelse	(Hussain,	Slany	&	Holzinger,	2009)	

	

2.3.1 Olika	syn	på	dokumentation	

Trots	att	UCD	och	Agile	har	visat	sig	fungera	väl	tillsammans	finns	det	flera	problem	

associerat	med	att	integrera	de	två	metodikerna	(Salah,	Paige	&	Cairns,	2014;	Fox,	Sillito	&	

Maurer,	2008).	Ett	av	de	mest	framträdande	rör	synen	på	dokumentation.	Konflikten	kring	

dokumentation	ligger	i	att	inom	UCD	förespråkar	man	att	dokumentera	delar	av	den	

kunskap	som	genereras	medans	inom	agila	ansatser	föredrar	man	en	minimal,	om	ens	

någon,	dokumentation	(Chamberlain,	Sharp	&	Maiden,	2006;	Brown,	Lindgaard	&	Biddle,	

2011).		

	

Inom	agila	ansatser,	så	som	Lean	UX,	ser	man	avsaknaden	av	dokumentation	som	en	styrka	

som	gör	att	man	blir	flexiblare	och	kan	agera	snabbare	ifall	det	behövs	(Gothelf	&	Seiden,	

2016).	Det	leder	även	till	att	resurser	fokuseras	på	att	producera	värde	för	slutkunden,	inte	

på	interna	processer	(Fox,	Sillito	&	Maurer,	2008).	Bristen	på	dokumentation	blir	dock	ett	

problem	när	kommunikationen	på	något	sätt	brister,	det	kan	till	exempel	vara	när	delar	av	

kravspecifikationerna	ändras,	eller	när	komplexiteten	i	projektet	ändras	(Inayat,	Salim,	

Marczak,	Daneva	&	Shamshirband,	2015).	Denna	brist	ökar	även	risken	för	att	värdefull	

kunskap	går	förlorad,	speciellt	när	professionella	roller	förändras	eller	personer	lämnar	

organisationen	(Bordin	&	Angeli,	2016;	Rubin	&	Rubin,	2011).		

	

Enligt	Selic,	(2009)	finns	det	en	pågående	diskussion	inom	det	agila	samfundet	angående	

dokumentationens	roll	och	att	det	inte	borde	avfärdas	helt	och	hållet,	speciellt	inte	för	

komplex	information	eller	system.	Dokumentationen	bör	istället	anpassas	efter	en	mer	

dynamisk	process	och	mycket	av	diskussionen	går	ut	på	att	avgöra	vad	som	bör	bli	

dokumenterat,	hur	och	till	vilket	syfte.	Bland	andra	Rubin	&	Rubin	(2011)	och	Gothel	&	

Seiden	(2016)	anser	att	dokumentationen	i	sig	inte	är	vad	agila	metoder	motsätter	sig.	De	

ställer	istället	krav	på	att	dokumentationen	ska	vara	flexibel	och	så	avskalad	som	möjligt,	

samtidigt	som	den	viktigaste	kunskapen	förmedlas	vidare.	
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Inom	UCD	råder	det	istället	konsensus	om	dokumentationens	vikt	och	dess	avgörande	

betydelse.	Speciellt	en	designs	rationale,	dess	bakomliggande	tankar	och	insikter,	är	av	stor	

vikt	när	det	kommer	till	att	rättfärdiga	en	designlösning	men	även	för	att	kunna	spåra	vart	

vissa	krav	eller	lösningar	kommer	ifrån	(Salah,	Paige	&	Cairns,	2014).	Detta	brukar	förmedlas	

genom	olika	sorter	artefakter	som	dokumenterar	användaren,	dess	upplevelse	och	

produkten	så	detaljerat	som	situationen	kräver	det	(Blomkvist,	Persson	&	Åberg,	2015).	För	

att	kunna	leverera	en	positiv	användarupplevelse	argumenterar	Hagen	(2012)	för	vikten	av	

att	visualisera	och	kommunicera	nyckelinsikterna	som	är	tänkta	att	forma	denna	upplevelse	

till	teamet.	Han	lyfter	fram	att	det	inte	finns	några	föreskrivna	sätt	att	visualisera	dessa	på	

utan	det	viktigaste	är	att	de	mest	centrala	insikterna	lyckas	förmedlas.		

	
2.4 Gränsobjekt	

Termen	gränsobjekt	(eng.	Boundery	object)	myntades	utav	Star	&	Griesemer	(1989)	och	de	

definierar	det	som:	

	

”Ett	analytiskt	koncept	av	vetenskapliga	objekt	som	bebor	flera	korsande	sociala	

världar	och	som	uppfyller	de	informationsmässiga	krav	som	ställs	av	varje	sociala	

värld.”	(Min	översättning)	

	

Gränsobjekt	fungerar	med	andra	ord	som	ett	medium	att	kommunicera	genom	för	

människor	från	olika	sociala,	kulturella	och	vetenskapliga	bakgrunder	(Star	&	Griesemer,	

1989).	De	menar	att	gränsobjekten	fungerar	som	broar	mellan	dessa	världar	i	vilka	de	är	

menade	att	användas,	de	ger	en	grupp	aktörer	en	delad	uppfattning	av	ett	ämne	samtidigt	

som	de	individuella	aktörerna	kan	använda	gränsobjekten	för	att	passa	deras	eget	

ämnesområde.	Star	&	Griesemer	(1989)	lyfter	fram	att	gränsobjekt	både	kan	vara	abstrakta	

och	konkreta	samt	att	det	är	deras	förmåga	att	ha	olika	betydelser	inom	olika	sociala	

grupperingar	som	är	deras	styrka.	De	beskriver	det	som:	

	

”Gränsobjekt	är	både	anpassningsbara	utefter	olika	perspektiv	men	samtidigt	

tillräckligt	robusta	för	att	bibehålla	sin	identitet	över	genom	dem.”	(Min	

översättning)	
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Henderson	(1991)	beskriver	detta	i	kontexten	mjukvaruutveckling	som	att	gränsobjekten	

tillåter	olika	människor	att	läsa	in	olika	saker	som	är	viktiga	och	relevanta	för	just	deras	del	

av	designprocessen.	Även	John,	Bass,	Kazman	&	Chen	(2004)	lyfter	fram	begreppet	

gränsobjekt	som	relevant	för	mjukvaruutveckling	samt	objektens	förmåga	att	förmedla	

kunskap	mellan	designers	och	utvecklare.	Även	Henderson	(1991)	anser	att	de	visuella	

representationer	som	produceras	inom	mjukvaruutveckling	har	förmågan	att	ha	olika	

innebörd	för	olika	aktörer	samtidigt	som	de	kan	förmedla	en	vision	eller	en	viss	uppsättning	

kunskap,	vilket	gör	att	de	uppfyller	de	krav	som	ställs	på	gränsobjekt.	Vidare	trycker	

Henderson	(1991)	på	vikten	av	att	dessa	visuella	representationer	behöver	vara	flexibla	för	

att	vara	användbara	inom	bland	annat	mjukvaruutveckling.	Bergman,	Lyytinen	&	Mark	

(2007)	kallar	dessa	gränsobjekt	för	designgränsobjekt	(eng.	Design	Boundery	Objects)	och	

lyfter	fram	dess	betydelse	för	projekt	som	har	flera	olika	intressenter.	De	presenterar	i	sin	

studie	fyra	essentiella	kvalitéer	som	denna	sorts	gränsobjekt	bör	äga:	

	

• Förmågan	att	förmedla	en	gemensam	representation	

• Förmågan	att	förvandla	och	förmedla	designkunskap	

• Förmåga	att	mobilisera	till	handling	

• Förmåga	att	legitimera	designkunskap	

	

Blomkvist,	Persson	&	Åberg	(2015)	ser	även	dessa	designrelaterade	gränsobjekt	som	en	

nödvändighet	när	det	kommer	till	att	förankra	och	kommunicera	en	design	i	ett	agilt	team.	

Ett	problem	med	gränsobjekt	som	de	har	identifierat	är	att	de	sällan	är	helt	fristående,	de	

behöver	ofta	en	kompletterande	förklaring	för	att	all	den	kunskap	objektet	representerar	

ska	blir	tydlig	för	mottagaren.	Blomkvist,	Persson	&	Åberg	(2015)	presenterar		två	olika	

tillvägagångssätt	för	producenter	av	gränsobjekt	att	lösa	detta	problem.	Antingen	acceptera	

att	gränsobjekt	är	ett	kommunikationshjälpmedel	och	inte	ska	vara	självförklarande;	eller	

genom	att	utveckla	nya	sorters	gränsobjekt	som	bättre	stödjer	den	sortens	användande	som	

krävs	inom	UCD	och	agila	designprocesser.		
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2.4.1 Vanliga	gränsobjekt	inom	UCD	och	agile	ansatser	

Inom	UCD	och	agila	ansatser	finns	en	stor	mängd	olika	metoder	och	tekniker	som	används	

för	att	visualisera	och	kommunicera	insikter	och	olika	designlösningar.	I	denna	sektion	

kommer	jag	gå	igenom	de	som	är	relevanta	för	denna	studie.	En	mer	komplett	kartläggning	

över	tekniker	och	metoder	som	används	inom	UCD	för	att	förmedla	kunskap	går	att	finna	av	

Roto,	Lee,	Pihkala,	Castro,	Vermeeren,	Law,	Väänänen-Vainio-Mattiala,	Hoonhout,	&	Obrist	

(2012).	

	

Prototyper	

Att	bygga	prototyper	utav	en	produkt	för	att	antingen	förmedla	kunskap	eller	testa	en	

design	är	ett	vanligt	arbetssätt	inom	både	UCD	och	Lean	UX	(Houde	&	Hill,	1997;	Gothelf	&	

Seiden,	2016;	Chamberlain,	Sharp	&	Maiden,	2006).	Vilket	syfte	prototypen	har	varierar	

kraftigt	beroende	på	den	kunskap	som	designern	vill	förmedla	eller	få	djupare	insikter	kring.	

Houde	&	Hill	(1997)	anser	att	en	prototyp	kan	användas	för	att	undersöka	tre	olika	

dimensioner	av	en	design:	

	

• Produktens	roll	för	användaren	–	Denna	sorts	prototyp	syftar	att	ge	svar	på	frågor	

kring	vilken	roll	prototypen	fyller	för	användaren,	hur	den	passar	in	i	dennes	liv	och	

vilka	behov	som	fylls	av	den.	Dessa	kan	ofta	vara	av	en	explorativ	karaktär	där	

prototypen	kan	vara	relativt	abstrakt.	

• Implementation	–	Syftar	att	ge	svar	på	frågor	kring	om	det	är	tekniskt	möjligt	att	

bygga	produkten	på	ett	visst	sätt.	Det	kan	till	exempel	vara	att	undersöka	ifall	en	viss	

plattform	är	kompatibel	med	den	design	som	har	gjorts.	Här	vill	produktteamet	

fördjupa	sina	kunskap	kring	de	tekniska	förutsättningarna	för	att	skapa	en	produkt.	

• ”Look-and-feel”	–	Ger	svar	på	frågor	kring	användarens	upplevelse	av	att	använda	

produkten,	hur	den	känns	och	vad	den	får	personen	att	känna.	Dessa	prototyper	

liknar	oftast	slutprodukten	till	en	relativt	hög	grad.	

	

En	prototyp	kan	fokusera	på	en	av	dessa	dimensioner,	men	den	kan	även	utforska	alla	tre	

eller	just	de	delar	som	är	relevanta	för	designprocessen	(Houde	&	Hill,	1997).	Lim,	

Stolterman	&	Tenenberg	(2008)	anser	att	en	prototyp	bör	sträva	efter	att	representera	de	

delar	av	den	färdiga	produkten	som	är	viktigast	att	få	en	djupare	förståelse	för,	utan	att	det	
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förvränger	uppfattningen	av	konceptet	som	helhet.	Denna	syn	på	prototyper	stämmer	väl	

överens	med	synen	på	prototypning	från	Lean	UX	där	man	fokuserar	på	att	testa	de	

viktigaste	delarna	av	en	design	först	för	att	maximera	nyttan	och	minska	åtgången	av	

resurser	(Gothelf	&	Seiden,	2016).	Lim,	Stolterman	&	Tenenberg	(2008)	anser	även	att	

prototyper	kan	sägas	ha	två	olika	syften:	

	

• Filter	–	Då	används	de	för	att	granska	specifika	delar	av	en	upplevelse,	prototypen	

blir	då	som	ett	filter	genom	vilket	specifika	aspekter	av	en	produkt	eller	upplevelse.	

Dessa	prototyper	är	utforskande	och	syftar	främst	till	att	skapa	ny	kunskap	och	

förståelse	för	en	design	eller	ett	problem.	

• Manifestationer	av	designidéer	–	Då	används	de	för	att	kommunicera	och	förmedla	

delar	av	en	design	eller	hela	designen	till	andra	aktörer.	Dessa	brukar	vara	relativt	

detaljerade	och	har	ett	liknande	fokus	som	det	som	Houde	&	Hill	(1997)	dimension	

”look-and-feel”	beskriver.	

	

Prototyper	kan	ta	flera	olika	former,	inom	mjukvaruutveckling	görs	en	distinktion	mellan	

högupplösta	och	lågupplösta	prototyper	(Sharp,	Rogers	&	Preece,	2007).	

Lågupplösta	prototyper	skiljer	sig	från	den	färdiga	produkten	bland	annat	genom	dess	

visuella	uttryck,	interaktionsförmåga	och	dess	detaljrikedom	(Walker,	Takayama	&	Landay,	

(2002).	Högupplösta	prototyper	förmedlar	en	verkligare	upplevelse	av	den	tänka	produkten,	

både	när	det	kommer	till	det	visuella	uttrycket	och	interaktionerna	den	tillåter	(Walker,	

Takayama	&	Landay,	2002).	Generellt	sätt	brukar	lågupplösta	prototyper	innefatta	olika	

sorters	pappersprototyper	medans	högupplösta	prototyper	är	gjorda	med	dator	och	olika	

prototypningsverktyg.		

	

Vilken	sorts	prototyp	som	bör	produceras	beror	på	flera	faktorer,	lågupplösta	prototyper	är	

generellt	sätt	mindre	resurskrävande	att	producera	än	högupplösta	(Blomkvist,		Persson	&	

Åberg,	2015).	Även	prototypens	tänkta	syfte	spelar	en	avgörande	roll	och	likaså	

organisationens	kultur	och	arbetssätt	(Houde	&	Hill,	1997;	Walker,	Takayama	&	Landay,	

2002).	Det	finns	en	tradition	inom	UCD	när	det	kommer	till	att	visualisera	och	dela	med	sig	

av	tidiga	koncept	och	idéer,	att	rekommendera	pappersprototyper	framför	mer	högupplösta	

prototyper	(Paetsch,	Eberlein	&	Maurer,	2003).	Anledningen	är	att	dessa	gör	det	enklare	att	
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trigga	diskussioner	kring	det	övergripande	konceptet	(Johansson	&	Arvola,	2007).	Dessa	

prototyper	har	dock	ibland	visat	sig	vara	för	abstrakta	för	andra	än	de	närmast	insatta,	vilket	

gör	att	andra	intressenter	eller	testdelatagre	får	svårt	att	ta	till	sig	av	den	visualiserade	

kunskapen	(Memmel,	Gundelsweiler	&	Reiterer,	2007).	Det	har	även	visat	sig	att	människor	

tenderar	att	föredra	lågupplösta	datorprototyper	framför	till	exempel	pappersprototyper	

(Sefelin,	Tscheligi	&	Giller,	2003).	Även	Silva,	Silva,	Silveira	&	Maurers	(2013)	studie	visar	att	

digitala	lågupplösta	prototyper	är	att	föredra	då	de	bland	annat	hjälper	designers	och	

utvecklare	att	kommunicera.	De	lyfter	dock	fram	att	vissa	designbeslut	och	design	rationale	

är	svåra	att	kommunicera	även	med	digitala	lågupplösta	prototyper.	

	

Slutligen	anser	Blomkvist,	Persson	&	Åberg	(2015)	att	prototyper	har	potential	att	ersätta	

klassiska	designspecifikationer	som	ofta	används	inom	UCD.	Detta	eftersom	den	kunskap	

som	ofta	beskrivs	i	text	i	designspecifikationen	kan	vara	enklare	att	visualisera	med	hjälp	av	

en	prototyp.	De	anser	även	att	de	interaktiva	kvalitéerna	hos	prototyper	gör	de	till	kraftfulla	

gränsobjekt	mellan	designers	och	utvecklare.	Även	Sy	(2007)	argumenterar	för	detta	då	

demonstrationer	med	prototyper	till	stor	del	har	ersatt	detaljerad	dokumentation,	så	som	

användartestrapporter	och	UI-specifikationer	för	agila	team.	Speciellt	när	det	kommer	till	att	

kommunicera	med	produktteamet	(Sy,	2007).	

	

Design	Rationale	

Design	rationale	går	ut	på	att	göra	de	bakomliggande	tankarna,	insikterna	och	anledningarna	

till	varför	en	designlösning	är	utformad	som	den	är,	tydliga	(Horner	&	Atwood,	2006;	Arvola,	

2014).	Genom	att	göra	detta	blir	det	lätt	för	designern,	men	även	andra	aktörer,	att	gå	

tillbaka	och	undersöka	vad	det	är	som	har	format	lösningen	(Arvola,	2014).	Det	finns	många	

olika	sätt	att	använda	sig	av	design	rationale	och	exakt	vad	som	bör	ingå	i	en	designs	

rationale	beror	på	det	specifika	projektet.	Arvola	(2014)	anser	att	relevanta	parametrar	för	

att	bedöma	en	designs	kvalitet	inkluderar	olika	krav	som	är	definierade	av	användaren,	

projektets	tidsram,	dess	budget	samt	ifall	idéen	är	tekniskt	genomförbar.			

	

Horner	&	Atwood	presenterar	tre	olika	syften	som	design	rationale	kan	användas	för	inom	

olika	situationer:	
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• Reflekterande	-	Det	kan	användas	för	att	belysa	olika	aspekter	av	en	design,	så	som	

bakomliggande	insikter	eller	specifika	användarscenarion	som	har	format	designen.	

• Kommunikativt	-	Designens	rationale	syftar	då	till	att	skapa	en	struktur	och	en	

tillgänglighet	till	den	designprocess	som	har	format	lösningen	som	ska	

kommuniceras.	Detta	är	av	extra	stor	betydelse	för	att	förmedla	designen	till	externa	

intressenter	som	inte	varit	involverade	i	designprocessen.	

• Analytiskt	-	Genom	att	göra	designbeslut,	och	dess	bakomliggande	anledningar,	

synliga	för	externa	intressenter	blir	det	även	möjligt	för	dem	att	utvärdera	och	

bedöma	designens	kvalitet.	Det	lämnar	även	utrymme	för	kritik	och	skapar	en	yta	för	

samarbete.	

	

Utöver	dessa	olika	syften	med	design	rationale	visar	Horner	&	Atwoods	(2006)	studie	även	

att	det	inte	går,	för	utomstående,	att	få	en	grundläggande	och	komplett	förståelse	för	alla	

beslut	som	har	format	designen.	De	argumenterar	även	för	att	om	designern	fokuserar	allt	

för	mycket	på	att	dokumentera	hela	sin	process	kan	det	hämma	skapandet	av	nya	lösningar	

och	idéer.	Blomkvist,	Persson	&	Åberg	(2015)	lyfter	även	fram	design	rationale	som	ett	

passande	gränsobjekt	inom	agila	metoder.	Även	Schön,	Thomaschewski	&	Escalona	(2017)	

lyfter	fram	behovet	att	utveckla	bakomliggande	resonemang	vid	leveranser,	validering	och	

kommunikation	i	agila	team.	

	
Scenarios	&	Användarberättelser	

Scenarios	är	ett	vanligt	gränsobjekt	inom	UCD	(Bødker,	2000).	De	kan	beskrivas	som	ett	

narrativ	vilket	berättar	om	vad	en	användare	gör	när	de	ägnar	sig	åt	olika	aktiviteter	i	

systemet	(Carroll,	1995).	Hur	scenarios	utformas	i	praktiken	varierar	kraftigt	men	kan	sägas		

representera	olika	framtida	användarsituationer	vilket	baseras	på	tidigare	research;	

Blomkvist,	Persson	&	Åberg,	2015).		

	

En	användarberättelse	(eng.	User	stories)	är	ett	vanligt	förekommande	scenario	som	är	

starkt	förknippat	med	agila	metoder	(Benyon,		&	Macaulay,	2002).	Användarberättelser	

beskriver	funktionalitet	i	en	produkt	som	kommer	vara	användbar	för	en	användare	eller	

beställare	utav	en	produkt	(Cohn,	2004).	O’hEocha,	&	Conboy,	(2010)	beskriver	det	som	att	

användarberättelser	har	användarcentrerat	fokus	och	ramar	in	vad	användaren	skulle	vilja	
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att	systemet	kunde	göra,	snarare	än	hur	systemet	skulle	göra	det	(O’hEocha,	&	Conboy,	

2010).	Cohn	(2004)	beskriver	användarberättelser	som	ett	sätt	inom	agil	utveckling	att	

undvika	de	kommunikationsproblem	som	förknippas	med	att	utveckla	ny	mjukvara.	

Användarberättelser	hjälper	även	projektgruppen	att	balansera	användarnas	behov	med	

företagets	vilja	att	generera	inkomst	(Cohn,	2004).	De	används	för	att	bryta	ned	stora	

produktkrav	till	mindre	beståndsdelar	och	det	är	dessa	mindre	beståndsdelar	som	kallas	

användarberättelser	(Patton	&	Economy,	2014).	Användarberättelserna	blir	även	lättare	att	

implementera	för	utvecklingsteamet	eftersom	de	blir	mindre	omfattande	och	därför	mer	

tillgängliga	(O’hEocha,	&	Conboy,	2010).	Fördelar	med	användarhistorier	jämfört	med	

traditionella	dokumenteringstekniker	är	att	de	inte	kräver	en	omfattande	specifikation	av	

lösningen	från	början,	istället	uppmuntrar	de	till	en	rik	dialog	mellan	projektets	intressenter	

och	produktens	slutanvändare	(O’hEocha,	&	Conboy,	2010).	

	

2.4.2 Gränsobjekt	inom	andra	fält	

I	denna	sektion	kommer	jag	presentera	en	sorts	gränsobjekt	som	används	inom	andra	fält	

för	att	förmedla	kunskap	mellan	två	olika	sociala	grupper.		

	

Screencast	

Screencasts	är	ett	effektivt	verktyg	för	att	dela	med	sig	av	komplex	kunskap	som	innehåller	

längre	resonemang	(Lloyd	&	Robertson,	2012).	Det	är	en	digital	inspelning	av	en	datorskärm	

som	ofta	innehåller	ett	audiativt	narrativ,	i	inspelningen	presenteras	alla	de	handlingar,	

tankar	och	andra	komplexa	koncept	som	kan	tänkas	krävas	för	att	förstå	hur	ett	visst	system	

fungerar	och	ska	användas	(Sugar,	Brown	&	Luterbach,	2010).	De	kan	ses	som	en	modern	

ättling	till	instruktionsfilmer	och	video.	Fenomenet	har	även	blivit	kallat	”Streaming	desktop	

video	capture”,	Online	tutorials”	och	”Screen	captures”	(Betty,	2008).	Enligt	Sugar,	Brown	&	

Luterbach	(2010)	råder	det	inget	tvivel	om	att	denna	sorts	teknik	håller	på	att	bli	ett	allt	

viktigare	sätt	att	dela	med	sig	av	och	lära	ut	kunskap.	Inom	forskningen	har	screencasts	

framförallt	undersökts	som	ett	pedagogiskt	verktyg	som	ersätter	olika	sorters	föreläsningar.	

Bland	annat	hur	de	har	visat	sig	effektiva	för	att	lära	ut	statistik	(Lloyd	&	Robertson,	2012)	

och	de	har	även	använts	för	att	lära	ut	hur	olika	delar	av	ett	biblioteks	datorsystem	fungerar	

(Oehrli,	Piacentine,	Peter	&	Nanamaker,	2011).		
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Att	använda	screencasts	som	utlärningsverktyg	har	visat	sig	positivt,	både	sett	från	dess	

skapares	sida,	men	även	från	dess	mottagare	(Mullamphy,	Higgins,	Belward	&	Ward,	2010).	

Mullamphy,	Higgins,	Belward	&	Ward	(2010)	anser	att	den	största	fördelen	är	ökad	

flexibilitet,	att	kunna	ta	till	sig	av	innehållet	vart	som	helst,	när	som	helst.	Detta	får	även	stöd	

av	Sugar,	Brown	&	Luterbach	(2010)	som	även	lyfter	fram	att	möjligheten	att	titta	på	

innehållet	flera	gånger	är	en	av	styrkorna	hos	screencasts.	Hartsell	&	Yuen	(2006)	anser	att	

screencasts	är	ett	bra	verktyg	för	att	lära	ut	komplexa	procedurer	och	tankegångar	och	Pang	

(2009)	hävdar	att	människor	lär	sig	lika	mycket	av	screencast	som	de	gör	face-to-face.	En	

annan	styrka	hos	screencasts	är	att	de	går	att		distribuera	på	många	olika	sätt	utifrån	vad	

som	passar	situationen	och	målgruppen	bäst	(Brown-Sica,	Sobel	&	Pan,	2009).	

	

För	att	utforma	en	effektiv	screencast	bör	dess	skapare	prioritera	snabbhet	och	effektivitet	

framför	perfektion	(Brown-Sica,	Sobel	&	Pan,	2009).	Varje	video	som	produceras	bör	

fokusera	på	ett	och	samma	koncept,	samt	vara	mellan	2-4	minuter	lång	(Oehrli,	Piacentine,	

Peter	&	Nanamaker,	2011).	I	Brown-Sica,	Sobel	&	Pans	(2009)	studie	använder	skaparna	av	

screencasts	informella	kommentarer	från	sina	användare	för	att	kontinuerligt	och	iterativt	

förbättra	sina	screencasts	över	tid.	
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3 Metod	
I	detta	kapitel	beskrivs	studiens	ansats,	den	kontext	som	den	är	utförd	i,	den	initiala	

arbetshypotes	som	användes	för	att	guida	studien	och	slutligen	de	datainsamlingsmetoder	

som	använts	samt	den	analysmetod	som	brukades	för	att	analysera	den	insamlade	data.	

	

3.1 Ansats	

Detta	är	en	kvalitativ	studie	och	har	genomförts	som	en	fallstudie	och	ett	

aktionsforskningsprojekt.	Aktionsforskning	är	en	metodologi	från	socialvetenskapen	som	är	

utformad	för	att	lösa	problem	inom	en	organisation	samtidigt	som	det	skapar	vetenskaplig	

kunskap	angående	det	specifika	problemet	och	dess	lösning	(Muñoz,	Helander,	Gooijer	&	

Ralph,	2016).	Aktionsforskning	kombinerar	teori	och	praktik,	och	därigenom	forskare	och	

yrkesutövare,	för	att	skapa	en		djupare	förståelse	för	ett	visst	komplext	problem.	Ett	klassiskt	

syfte	med	aktionsforskning	är:	

	

”Att	testa	en	teori	med	yrkesutövare	i	en	riktig	situation,	få	feedback	från	

denna	erfarenhet,	modifiera	teorin	utifrån	denna	feedback,	och	testa	den	

igen.”	(Avison,	Lau,	Myers	&	Nielsen,	1999.	Min	översättning)	

	

Inom	aktionsforskning	tar	forskaren	en	aktiv	roll	i	det	team	som	ska	studeras,	det	här	leder	

till	en	ökad	förståelse	för	den	unika	problematik	som	finns	i	just	denna	specifika	situation	

och	ger	insikter	som	är	svåra	att	generera	utan	den	formen	av	tätt	samarbete	mellan	

forskare	och	yrkesutövare	som	aktionsforskning	leder	till	(Ardito,	Buono,	Caivano,	Costabile	

&	Lanzilotti,	2014;	Lethbridge,	Sim	&	Singer,	2005).	Aktionsforskning	är	iterativt	och	varje	

iteration	ämnar	att	addera	ny	kunskap	och	tillslut	generera	lösningar	eller	

rekommendationer	som	är	lämpliga	för	flera	olika	situationer	(Avison,	Lau,	Myers	&	Nielsen,	

1999).	

	

Fördelarna	med	aktionsforskning	är	bland	annat	att	teammedlemmarna	känner	sig	

bekvämare	runt	forskaren	och	inte	har	en	känsla	av	att	de	blir	iakttagna	samt	att	forskaren	

blir	mer	bekant	med	de	uppgifter	och	den	produkt	som	utformas.	Nackdelarna	inkluderar	att	
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det	tar	mycket	tid,	det	finns	även	en	risk	för	att	forskaren	tappar	perspektivet	på	det	

fenomen	som	undersöks	i	studien.	(Lethbridge,	Sim	&	Singer,	2005)		

	

3.2 Kontext	för	studien	

Då	syftet	med	studien	har	varit	att	undersöka	hur	kunskapsöverföringen	kan	utformas	

mellan	en	designbyrå	och	en	startup	som	använder	sig	av	Lean	UX	som	arbetsmetodik,	har	

den	gjorts	i	samarbete	med	en	designbyrå	och	en	startup.	

	

Forskaren	tog	under	10	veckor	rollen	som	UX-designer	på	en	UX	och	tjänstedesignbyrå	i	

Stockholm.	Denne	arbetade	sedan	som	designkonsult	åt	en	av	byråns	pro-bono	kunder,	en	

startup	inom	social	innovation	som	arbetar	för	att	koppla	samman	nyanlända	invandrare	

med	svenska	företag.	Startupen	har	utvecklat	en	digital	jobbportal	där	företag	kan	publicera	

jobbtillfällen	specifikt	riktade	till	nyanlända	och	där	de	nyanlända	kan	söka	dessa	jobb.	Detta	

resulterar	i	att	de	nyanlända	får	en	möjlighet	att	komma	in	på	den	svenska	arbetsmarknaden	

snabbare	än	vad	annars	vore	möjligt.	Som	stöd	fick	forskaren	en	handledare	från	UX	och	

tjänstedesignbyrån	Denne	arbetade	som	UX-designer	och	hade	tidigare	varit	involverad	i	

arbetet	med	startupen.	Handledaren	hade	en	guidade	roll,	gav	feedback	och	fungerade	som	

ett	bollplank	i	designarbetet	och	utformningen	av	kunskapsöverföringen.	

	

Uppdraget	som	utfördes	åt	startupen	gick	ut	på	att	ta	fram	den	nya	designen	till	deras	

administrationssystem.	Detta	system	tillåter	deras	rekryterare	att	koppla	samman	nyanlända	

med	företag.	Systemet	behövde	designas	om	från	grunden	för	att	bättre	passa	de	krav	som	

ställdes	och	den	ökade	mängden	ansökningar	och	jobbtillfällen	som	förmedlades.		

	

På	startupen	arbetar	man	efter	Lean	UX	principer	vilket	bland	annat	innebar	att	arbetet	

strukturerades	efter	Build,	Measure,	Learn	cykler	och	ett	nära	samarbete	mellan	aktörer.	På	

grund	av	resursbrist	på	startupen	var	det	dock	inte	möjligt	att	allokera	tillräckligt	med	

resurser	för	dem	att	vara	djupt	involverade	i	designprocessen.	Därför	behövde	samarbetet	

mer	likna	ett	klassiskt	konsultuppdrag,	där	en	extern	designer	tar	fram	en	färdig	

designlösning.		
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3.2.1 Arbetet	som	UX-designer	

Arbetet	med	designen	av	administrationssystemet	strukturerades	kring	de	

rekommendationer	som	Gothelf	&	Seiden	(2016)	ger	för	projekt	som	nyttjar	Lean	UX,	det	vill	

säga	Build,	Measure,	Learn	cykler.	Varje	cykel	hade	ett	specifikt	syfte	med	ett	avgränsat	

problemområde	som	UX-designern	och	produktägare	hade	kommit	överens	om.	Dessa	

utforskades	och	testades	för	att	sedan	ligga	till	grund	för	ny	kunskap	och	förståelse.	Under	

varje	cykel	utvecklades	designen	ytterligare	och	användartester	genomfördes	med	

administrationssystemets	användare.	Den	kunskapen	som	genererades	togs	med	in	i	nästa	

cykel	där	den	låg	till	grund	för	nästa	iteration	av	designen.	

	

Inom	Lean	UX	förespråkas	ett	nära	samarbete	mellan	ett	projekts	olika	aktörer,	helst	genom	

direkt	involvering	i	designprocessen	(Gothelf	&	Seiden,	2016).	Detta	var	dock	inte	möjligt	att	

genomföra	i	det	aktuella	projektet	på	grund	av	tids-	och	resursbrist	hos	startupen.	Därför	

kunde	inte	produktägaren	och	utvecklingsteamet	vara	direkt	inblandade	i	arbetet.	Gothelf	&	

Seiden	(2016)	poängterar	dock	att	Lean	UX	principerna	ska	anpassas	för	att	passa	den	

rådande	situationen.	För	att	kompensera	för	denna	brist	på	involvering	bestämdes	det	att	

UX-designern	och	produktägaren	skulle	hålla	löpande	avstämningar	där	de	kunde	diskutera,	

reflektera	och	problematisera	kring	den	design	som	tagits	fram	i	den	senaste	Build,	Measure,	

Learn	cykleln.	Detta	visade	sig	även	ge	tillfälle	för	UX-designern	att	presentera	och	sedan	

tillsammans	med	produktägaren	diskutera	kring	de	insikter	som	kommit	fram	under	den	

gångna	cykeln	och	vilken	del	av	administrationssystemet	designarbetet	för	den	kommande	

cykeln	skulle	fokusera	på.	Under	avstämningarna	implementerade	även	produktägaren	delar	

av	designen	i	deras	nuvarande	system,	både	för	att	testa	koncepten	men	även	för	att	

förbättra	startupens	befintliga	administrationssystem.	

	
3.3 Arbetshypotes	för	överlämning	

I	denna	sektion	kommer	arbetshypotesen	som	togs	fram	inför	projektet	presenteras.	Den	

syftar	till	att	ge	en	bild	av	forskarens	intention	och	vision	för	kunskapsöverföringen	vid	

projektets	början.	Hur	överlämningen	faktiskt	genomfördes	beskrivs	i	4	Resultat.	
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3.3.1 Kunskapsöverföringen	syfte	

Syftet	med	kunskapsöverföringen	bottnade	i	en	strävan	att	gradvis	öka	produktägarens	och	

teamets	förståelse	för	designen	så	att	de	vid	projektets	slut	kände	ägandeskap	och	kontroll	

över	det	som	hade	producerats.	Tanken	var	att	de	vid	slutet	av	projektet	skulle	ha	diskuterat	

och	reflekterat	över	designen	så	pass	mycket	att	de	skulle	ha	full	förståelse	för	designen	och	

kunna	ta	över	samt	förvalta	designen	utan	UX-designerns	involvering.		

	

3.3.2 Hur	det	skulle	åstadkommas	

Kunskapsöverföringen	skulle	åstadkommas	genom	att	gradvis	öka	deras	involvering	under	

andra	halvan	av	projektet.	Halvvägs	in	i	projektet	var	tanken	att	delar	av	systemet	skulle	

börja	implementeras	och	testas	i	kod	tillsammans	med	utvecklarna.	Tanken	var	att	det	skulle	

få	teamet	från	startupen	att	öka	sitt	ägandeskap	och	sin	förståelse	utav	designen.		

	

Designworkshops	skulle	även	hållas	tillsammans	med	teamet	från	startupen	där	UX-

designern	och	teamet	tillsammans	genererade	idéer	och	tog	fram	designen.	Dessutom	var	

tanken	att	utvecklarna	skulle	vara	involverade	i	användartesterna	som	skulle	göras	under	

build,	measure,	learn	cyklerna	i	den	andra	halvan	av	projektet.	När	projektet	skulle	avslutas	

var	tanken	att	UX-designern	skulle	hålla	en	avslutande	presentation	av	designen	för	teamet	

för	att	sammanfatta	den	viktigaste	kunskapen	som	producerats.	Tanken	var	att	lyfta	fram	de	

viktigaste	insikterna	som	producerats	under	projektet	och	visa	på	hur	de	hade	gestaltat	sig	i	

designen	av	de	nya	systemet.		

	

3.3.3 Vilka	gränsobjekt	ska	stödja	kunskapsöverföringen	

En	interaktiv	högupplöst	prototyp	planerades	att	tas	fram	för	att	stödja	

kunskapsöverföringen.	Syftet	med	prototypen	planerades	att	vara:	

• Visualisera	och	tillgängliggöra	designen	för	intressenterna.	Därför	var	det	viktigt	att	

prototypen	skulle	vara	interaktiv	och	högupplöst,	eftersom	detta	skulle	göra	det	

enklare	för	alla	intressenter	att	förstå	designen	och	konceptet.	

• Uppmana	till	diskussion	med	intressenterna.	Prototypen	var	tänkt	att	fungera	som	en	

katalysator	för	samtal	mellan	olika	intressenter.	
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• Löpande	bygga	upp	ett	gränsobjekt	som	sedan	innehöll	alla	relevanta	insikter	och	

designlöningar.	Tanken	var	att	prototypen	skulle	byggas	upp	under	projektets	gång,	

detta	skulle	resultera	i	att	det	fanns	en	relativt	komplett	prototyp	som	

representerade	all	den	kunskap	som	producerats	under	projektet,	utan	att	det	

krävde	en	stor	mängd	extra	arbete	att	producera.	

	

3.4 Datainsamlingsmetoder	

I	denna	sektion	beskrivs	de	metoder	som	har	använts	för	datainsamling.	

	

3.4.1 Fältanteckningar		

Enligt	Emerson,	Fretz	&	Shaw	(2011)	är	fältanteckningar	en	en	väldigt	vanlig	metod	inom	

etnografiska	studier,	de	används	för	att	ge	forskaren	en	möjlighet	att	skriva	ned	sina	egna	

tankar	och	reflektera	över	det	som	denne	observerar	och	upplever.	Att	ta	fältanteckningar	

är	ett	systematisk	sätt	för	forskaren	att	beskriva	det	som	denne	anser	viktigt	för	studiens	

syfte	just	där	och	då	(Emerson,	Fretz	&	Shaw,	2011).	Fältanteckningarna	i	denna	studie	har	

strävat	efter	att	följa	de	rekommenderade	karaktärsdragen	som	presenteras	av	Emerson,	

Fretz	&	Shaw	(2011).	Enligt	dem	bör	bra	fältanteckningar	fokusera	på	forskningsfrågan	som	

undersöks,	fånga	insikter	och	tankar,	vara	exakta	samt	vara	väl	organiserade.	

	

Under	projektets	gång	togs	fältanteckningar	som	var	kopplade	till	studiens	syfte.	Dessa	

syftade	till	att	fånga	tankar,	problem	och	idéer	som	framkommit	kring	överlämningen	och	

kunskapsutbytet.	De	syftade	även	till	att	fånga	UX-designerns	insikter	och	tankar	kring	det	

som	diskuterades	under	avstämningar	och	dennes	uppfattning	om	vad	som	var	viktigt	att	

förmedla	i	överlämningen.	

	

3.4.2 Löpande	avstämningar	

De	löpande	avstämningarna	genomfördes	som	samtal	mellan	produktägaren	och	UX-

designern.	Dessa	hade	alltid	som	syftet	att	diskutera	och	undersöka	den	design	som	hade	

tagits	fram,	de	gick	därför	till	så	att	UX-designern	började	med	att	visa	upp	vad	som	hade	

gjorts	sen	det	senaste	mötet.		Avstämningarna	som	gjordes	spelades	in	och	transkriberades	

för	att	kunna	identifiera	frågor	och	insikter	om	överlämningen.		
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3.4.3 Intervju	med	projektägare	efter	avslutat	projekt.	

En	månad	efter	att	överlämningen	ägt	rum	träffades	forskaren	och	produktägaren	igen	för	

att	diskutera	hur	kunskapsöverföringen	hade	upplevts	och	hur	den	hade	passat	in	i	det	

efterföljande	arbetet	med	att	börja	implementera	delar	av	den	nya	designen.	Syftet	var	att	

ta	reda	på	vilka	delar	av	överlämningen	som	hade	upplevts	positiva	och	vilka	som	hade	

upplevts	mindre	positiva.	Detta	samtal	strukturerades	som	en	öppen	intervju.	Inför	intervjun	

togs	en	intervjuguide	fram	som	kretsade	kring	fyra	ämnesområden:	

	

• Vad	hade	upplevts	positivt?	

• Vad	kunde	förbättras?	

• Överlämningens	olika	beståndsdelar.	

• Saknade	produktägare	någonting	i	kunskapsöverföringen	

	

Öppna	frågor	har	visat	sig	generera	mer	kompletta	svar	och	ger	generellt	en	bättre	bild	av	en	

intervjupersons	upplevelse	(Hackos	&	Redish,	1998).	Dessa	ger	även	den	som	intervjuar	

möjligheten	att	bestämma	ett	ämnesområde	men	låter	intervjupersonen	ta	svaret	i	den	

riktning	som	denne	vill	(Seidman,	1991).	Då	frågorna	var	av	en	öppen	karaktär	var	forskaren	

fri	att	frångå	intervjuguiden	både	i	innehåll	och	i	ordning	som	ämnena	skulle	behandlas.	

Detta	är	i	enlighet	med	Kvale	(2014)	som	anser	att	kunskapen	i	en	intervjusituation	skapas	i	

samspelet	mellan	de	personer	som	träffas.	Han	anser	att	relevant	information	från	

intervjutillfället	bygger	mer	på	intervjuarens	färdigheter	och	personliga	omdöme	när	det	

gäller	vilka	frågor	som	ställs	och	när,	än	att	pedantiskt	följa	regler	eller	metoder.	

		

	
3.5 Analysmetod	

I	denna	sektion	presenteras	den	analysmetod	som	användes	för	att	bearbeta	den	textuella	

data	som	samlades	in	genom	fältanteckningar,	inspelningarna	av	avstämningarna	och	

intervjun.	Denna	analyserades	med	hjälp	av	kvalitativ	innehållsanalys.	

	

Elo	&	Kyngäs	(2008)	anser	att	Kvalitativ	innehållsanalys	är	en	välanvänd	analysmetod	inom	

kvalitativ	forskning.	Den	går	att	applicera	på	skriftlig	dokumentation	för	att	skapa	en	
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uppfattning	av	dess	innehåll	och	kan	användas	för	både	kvalitativ	och	kvantitativ	data	

(Graneheim	&	Lundman,	2004).	Graneheim	&	Lundman	(2004)	anser	även	att	metoden	är	

passande	att	använda	på	bland	annat	intervjuer	och	andra	sorters	protokoll.	De	lyfter	även	

fram	att	den	Kvalitativa	innehållsanalysen	kan	innehålla	olika	grader	av	tolkning	beroende	på	

vad	som	passar	situationen.	Analysen	kan	göras	på	manifesterad	(uttryckt	i	ord)	mening	i	

texten	och	på	latent	(pauser	m.m.)	mening	.	Det	är	viktigt	att	i	förhand	bestämma	vad	det	är	

som	kommer	inkluderas	i	analysen	(Graneheim	&	Lundman,	2004).		

	

Blomkvist	(2015)	har	använt	Kvalitativ	innehållsanalys	för	att	förstå	yrkesverksamma	

designers	uppfattning	och	åsikter	kring	tjänstedesign.	Han	argumenterar	för	att	styrkan	i	

kvalitativ	innehållsanalys	ligger	i	att	den	analystiska	processen	och	data	synliggörs,	inte	i	att	

slutresultatet	blir	mer	objektivt.	Den	analytiska	processen	innebär	inte	att	resultatet	är	en	

konsekvens	av	materialet.	Vad	som	sker	är	dock	att	valen	som	format	resultatet	blir	synligt.	

Den	kvalitativa	innehållsanalysen	fungerar	på	så	sätt	som	en	rationale	för	analysen.	Dess	

resultat	bör	dock	fortfarande	ses	som	konsekvensen	av	subjektiva	val,	förståelse	och	

uppfattning.	(Blomkvist,	2015)	

	

Det	finns	många	olika	sätt	att	genomföra	kvalitativ	innehållsanalys	på,	Elo	&	Kyngäs	(2008)	

har	identifierat	att	den	går	att	göra	både	deduktivt	och	induktivt,	vilken	som	är	passande	

bestäms	av	studien	syfte.	Det	induktiva	tillvägagångssätt	är	passande	när	det	saknas	tidigare	

kunskap,	eller	när	denna	kunskap	är	fragmenterad,	och	syftet	är	att	förutsättningslöst	

upptäcka	delar	av	ett	visst	fenomen.	Det	deduktiva	tillvägagångssättet	är	passande	när	det	

finns	tidigare	kunskap	som	kan	forma	en	ram	för	ens	analys.	Detta	är	användbart	ifall	man	

vill	bekräfta	kunskap	eller	på	något	sätt	se	hur	ens	analys	passar	in	i	och	relaterar	till	den	

givna	kunskapen.	Hur	kvalitativ	innehållsanalys	genomförs,	dess	olika	steg,	är	desamma	

oavsett	ifall	ett	induktivt	eller	deduktivt	tillvägagångssätt	används.(Elo	&	Kyngäs,	2008)	

	

Den	kvalitativa	innehållsanalysen	i	denna	studie	har	formats	efter	en	välrenommerad	studie	

av	Graneheim	&	Lundman	(2004).	De	delar	in	den	analytiska	processen	i	sex	olika	steg,	dessa	

steg	och	deras	tillvägagångssätt	har	applicerats	på	denna	studie.	De	sex	steg	som	Graneheim	

&	Lundman	(2004)	presenterade	och	som	har	använts	i	denna	studie	är:	

• Identifiera	meningsenheter	(Eng.	Meaning	units).	Hitta	den	text	som	ska	analyseras.	
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• Koncentrera	innebörden	i	meningsenheterna.	Koka	ned	innebörden	i	

meningsenheten	till	färre	ord	som	ökar	koncentrationen	av	innebörden.	Korta	ned	

men	se	till	att	behålla	meningsenhetens	kärna.	

• Koda.	Kan	beskrivas	som	att	sätta	en	etikett	på	en	meningsenhet.	Abstrahera	

meningsenheten	till	ett	väldigt	kort	utlåtande	eller	en	kod.	Detta	flyttar	upp	

tolkningen	till	en	högre	logisk	nivå	vilken	tillåter	tidigare	dolda	kopplingar	mellan	

meningsenheter	att	bli	synliga	eller	träda	fram.	

• Konstruera	underkategorier.	Detta	steg	är	essentiellt	för	kvalitativ	innehållsanalys.	En	

kategori	är	en	gruppering	av	innehåll	som	delar	olika	karaktärsdrag	(Krippendorff,	

1980). Genom	att	dela	in	innehållet	i	kategorier	ser	man	hur	det	förhåller	sig	till	

varandra,	vilka	kopplingar	som	går	att	göra	och	vilken	ny	helhet	som	bildas.	 

• Hitta	potentiella	övergripande	kategorier	åt	underkategorierna.	Kategorier	kan	bilda	

grupper	ifall	det	finns	relevanta	kopplingar	mellan	de	olika	kategorierna.	Detta	är	

dock	inte	nödvändigt.	

• Generalisera	kategorierna	till	teman.	Hitta	övergripande	teman	som	kopplar	samman	

de	olika	kategorierna.	

	

Denna	studie	har	använt	kvalitativ	data	i	form	av	fältanteckningar	och	transkriptioner	från	

avstämningar	samt	intervjuer.	Datatyperna	hölls	separerade	genom	hela	analysen	och	

presenteras	separat	för	ökad	transparens	och	tydlighet,	detta	bör	göra	det	möjligt	att	

urskilja	vilken	eller	vilka	datatyper	resultatet	av	studien	grundar	sig	på.	Analysen	av	den	

kvalitativa	data	har	gjorts	på	den	manifesterade	mening	i	texterna.	Mallen	som	användes	för	

den	kvalitativa	innehållsanalysen	kan	ses	i	tabell	1.	

	
Tabell	1	Mallen	som	användes	för	den	kvalitativa	innehållsanalysen.	
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4 Resultat	
Detta	kapitel	kommer	presentera	resultatet	från	studien	som	har	legat	till	grund	för	den	

analys	som	har	gjorts.	Först	presenteras	hur	kunskapsöverföringen	strukturerades,	hur	de	

löpande	avstämningarna	genomfördes	samt	de	gränsobjekt	som	producerades	för	att	stödja	

dessa	processer.	Därefter	kommer	den	kvalitativa	innehållsanalysen	som	används	för	att	

utvärdera	kunskapsöverföringen	presenteras.	

	

4.1 Kunskapsöverföringen	

I	denna	sektion	kommer	kunskapsöverföringens	olika	element	presenteras.	Först	redogörs	

hur	de	löpande	avstämningarna	strukturerades.	Sedan	presenteras	hur	den	avslutande	

presentationen	gick	till	och	slutligen	presenteras	de	olika	gränsobjekt	som	producerades	för	

att	stödja	kunskapsöverföringen.	En	visualisering	av	kunskapsöverföringens	delar	kan	ses	i	

figur	1.	

	
Figur	1	Vislualisering	av	kunskapsöverföringen	

	

4.1.1 Löpande	avstämningar		

Under	projektets	gång	hölls	fyra	avstämningar,	oftast	i	anslutning	till	att	en	build,	measure,	

learn	cykel	hade	avslutats	och	en	ny	skulle	börja.	Den	första	löpande	avstämningen	hölls	

under	den	5:e	veckan	i	projektet.	Därefter	hölls	1	under	vecka	v.6,	1	under	vecka	v.8		och	1	

under	vecka	v.9.	Närvarande	på	dessa	var	UX-designern	och	produktägaren	från	startupen,	

de	hölls	under	informella	omständigheter	i	konferensrum	eller	stående	vid	ett	skrivbord	

beroende	på	vad	som	passade	vid	tillfället.	Informella	innebär	i	detta	sammanhang	att	de	

inte	hade	en	uttalad	agenda	eller	formell	struktur,	istället	var	deras	utgångspunkt	alltid	den	

interaktiva	prototyp	som	kontinuerligt	utvecklades	under	projektet	och	beskrivs	i	4.1.3	
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Gränsobjekt.	De	löpande	avstämningarna	varierade	i	tid	mellan	1-2	timmar.	Vad	som	

diskuterades	under	dessa	tillfällen	presentera	i	4.2.2	Löpande	avstämningar.	

	

4.1.2 Avslutande	presentation	

I	slutet	av	projektet	hölls	en	avslutande	presentation	och	diskussion	mellan	forskaren,	i	

rollen	som	UX-designer,	handledaren	från	designbyrån	samt	produktägaren.	Syftet	med	

denna	presentation	var	framförallt	att	spela	in	den	screencast	som	presenteras	i	4.1.3	

Gränsobjekt.	Presentationen	hölls	som	ett	samtal	vilket	styrdes	av	UX-designern	men	där	

handledaren	och	produktägaren	kunde	avbryta,	ställa	frågor	eller	komma	med	egna	analyser	

och	insikter	kring	designen.	Samtalet	grundades	i	att	UX-designern	presenterade	de	

huvudsakliga	flödena	som	fanns	i	prototypen,	dess	interaktioner	och	de	insikterna	som	

format	designen	av	det	nya	administrationssystemet.	

	

4.1.3 Gränsobjekt	

Här	presenteras	de	olika	gränsobjekt	som	togs	fram	för	att	förmedla	kunskapen	till	teamet	

hos	startupen.		

	

Prototypen	

Protypen	som	togs	fram	var	en	interaktiv	högupplöst	prototyp	som	var	gjord	med	

onlineverktyget	Invision	där	systemets	olika	skärmar	var	sammanlänkade	för	att	skapa	

intrycket	av	ett	verkligt	system.	Prototypen	visualiserade	alla	de	skärmar	och	flöden	som	

ansetts	nödvändiga	att	ta	fram	för	det	nya	administrationsgränssnittet.	Med	prototypen	

kunde	man	navigera	till	alla	olika	sidorna	i	systemet	och	även	interagera	med	menyer	samt	

andra	interaktiva	element.	Delar	av	prototypen	visas	upp	i	figur	2	och	3.	
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Figur	2	Ett	exempel	från	den	interaktiva	prototyp	som	togs	fram.	
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Figur	3	Ett	exempel	på	den	interaktiva	prototyp	som	togs	fram.	

	

Screen	cast	

Totalt	producerades	fem	olika	screencast,	alla	inspelade	vid	den	avslutande	överlämningen.	

Varje	screencast	fokuserade	på	ett	ämnesområde,	eller	flöde	i	det	designade	

administrationsgränssnittet.	Filmerna	var	mellan	15-20	minuter	långa	och	bestod	utav	en	

videoinspelning	av	datorns	skärm	samt	av	en	ljudupptagning	utav	diskussionen	som	fördes	

under	den	avslutande	överlämningen.	Skärmavbildningar	från	filmen	kan	ses	i	figur	4	och	5.	
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Figur	4	Skärmavbildning	från	en	av	de	screencasts	som	presenterades.	

	
Figur	5	Skärmavbildning	från	en	av	de	screencasts	som	producerades.	

	

Stöddokumentation	

Två	olika	typer	av	stöddokument	togs	fram	för	att	förmedla	eller	förtydliga	viss	kunskap	som	

inte	tydligt	förmedlades	via	prototypen.	Denna	kunskap	är	lik	den	som	även	förmedlades	

genom	screencasten	men	beskrivs	i	dessa	dokument	i	text.	Ett	av	stöddokumenten	som	togs	



	 42	

fram	var	ett	flödesschema	som	visar	hur	prototypens	olika	delar	hänger	ihop,	se	figur	6.	Det	

andra		dokumentet	som	togs	fram	var	en	nedbrytning	av	de	mer	komplexa	elementen	som	

finns	i	prototypen,	med	fokus	på	dess	interaktioner	och	samband	till	andra	element.	Detta	

kan	ses	i	tabell	2.	

	
Figur	6	Flödesschemat	som	togs	fram	som	stöddokumentation.	
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Tabell	2	Ett	exempel	från	dokumentet	som	textuellt	bröt	ned	prototypens	olika	beståndsdelar	

	
	
4.2 Den	kvalitativa	innehållsanalysen	

I	denna	sektion	presenteras	exempel	från	den	kvalitativa	innehållsanalysen	som	belyser	de	

teman	och	kategorier	som	togs	upp	i	de	olika	data	som	samlats	in.	En	komplett	

sammanställning	finns	i	Bilaga	1	-	3.	Detta	på	grund	av	platsbrist	i	denna	rapport.	

	

4.2.1 Fältanteckningar	

Här	presenteras		exempel	på	de	kategorier	som	identifierades	i	forskaren	egna	

fältanteckningar	med	kvalitativ	innehållsanalys.	Dessa	kan	ses	i	tabell	2.	

	

De	kategorier	som	identifierade	i	fältanteckningarna	var:	Löpande	överlämning	(11	

meningsenheter);	Internalisering	av	kunskap	(2	meningsenheter);	Löpande	överlämning	&	

interaktiv	prototypen	(1	meningsenhet);	Design	rationale	(1meningsenhet);	Den	interaktiva	

prototypen	(1	meningsenhet).	
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4.2.2 Löpande	avstämning	

Här	presenteras	de	kategorier	som	identifierades	under	de	löpande	avstämningarna	med	

kvalitativ	innehållsanalys.	Meningsenheterna	är	tagna	från	transkriptionen	av	de	löpande	

avstämningarna.	Den	kvalitativa	innehållsanalysen	kan	ses	i	tabell	3.	

	

De	kategorier	av	ämnen	som	behandlades	under	de	löpande	avstämningarna	var:	Eventuella	

problematiska	scenarion	(8	meningsenheter);	Viktigt	för	produktägaren	att	få	veta	(7	

meningsenheter);	Designens	rationale	(6	meningsenheter);	Fördjupa	UX-designerns	

förståelse	för	problematiken	(5	meningsenheter);	Designens	kvalitet	(5	meningsenheter);	

Internalisering	av	kunskapen	(4	meningsenheter);	Syftet	med	löpande	avstämningar	(3	

meningsenheter);	Designens	begränsningar	(1	meningsenhet).	

	

4.2.3 Intervju	med	projektägare	

Här	presenteras	de	kategorier	som	identifierades	i	intervjun	med	produktägaren	med	

kvalitativ	innehållsanalys.	Meningsenheterna	är	tagna	från	transkriptionen	av	intervjun.	Den	

kvalitativa	innehållsanalysen	kan	ses	i	tabell	3.	

	

De	olika	kategorier	som	identifierades	i	intervjun	behandlade	följande	kategorier	av	ämnen:	

Screencast	(11	meningsenheter);	Generellt	om	kunskapsöverföringen	(9	meningsenheter);	

Löpande	avstämningar	(6	meningsenheter);	Den	interaktiva	prototypen	(6	meningsenheter);	

Stöddokumentation	(3	meningsenheter);	och	Avslutande	presentationen	(1	meningsenhet).	

	 	



	 45	

Tabell	3	Exempel	på	den	kvalitativa	innehållsanalysen	från	fältanteckningarna	
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Tabell	4	Exempel	på	den	kvalitativa	innehållsanalysen	från	de	löpande	avstämningarna.	
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Tabell	5		Exempel	från	den	kvalitativa	innehållsanalysen	från	intervjun	med	produktägaren.	
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5 Analys	
I	detta	kapitel	kommer	lärdomar	från	studien	presenteras	med	tydliga	kopplingar	till	den	

data	som	presenterades	i	resultatkapitlet	samt	dess	teoretiska	kopplingar.	

	

5.1 Fokusera	på	att	förmedla	designens	rationale	

Vikten	av	designens	rationale	gjorde	sig	väldigt	tydlig	under	de	löpande	avstämningarna	

genom	att	produktägaren	och	UX-designern	ofta	diskuterade	vilka	insikter	som	hade	format	

designen,	hur	designen	passade	in	i	olika	alternativa	scenarios	samt	reflekterade	över	varför	

valen	som	format	designen	hade	gjorts.	Ett	exempel	på	detta	var:	

	

”Anledningen	[till	att	detta	element	ser	ut	som	det	gör]	är	att	dem	pratade	om	

dashboarden	som	nånting	väldigt	bra,	”då	skulle	jag	bara	klicka	på	det	jobbet	

här”	så	i	alla	testerna	som	jag	gjorde	ville	dem	egentligen	gå	in	på	jobbet	

härifrån	istället	för	att	gå	via	jobbsidan.	Och	Lova	pratade	om	det	här	som	

hennes	to-do	list,	unfilled	jobs	det	är	det	som	är	hennes	fokus	liksom.”	

	

Detta	var	även	framträdande	i	forskarens	fältanteckningar	där	denne	belyste	att	

produktägaren	lättare	kunde	börja	modifiera	och	anpassa	designen	mentalt	när	denne	

förstod	vad	det	var	som	hade	format	designen.	Det	är	även	viktigt	att	produktägaren	

internaliserar	de	bakomliggande	tankarna	och	insikterna,	annars	ökar	risken	för	att	denne	

inte	anammar	de	nya	tankesätten	kring	designen	och	som	ett	resultat	försätter	startupen	att	

arbeta	efter	deras	gamla	insikter.		

	

Vikten	av	att	skapa	förståelse	för	designens	rationale	lyftes	fram	i	intervjun	som	en	av	de	

främsta	anledningarna	till	att	kunskapsöverföringen	ansetts	lyckad.	Produktägaren	uttryckte	

att	denne	kände	sig	trygg	att	använda	insikterna	som	format	designen	till	att	lösa	andra	

problem	som	dykt	upp	i	produkten	sen	projektet	avslutades:	

	

”jag	känner	mig	fortfarande	ganska	trygg	med	att	med	hjälp	av	ditt	arbete	

förstå	och	liksom,	hur	kan	jag	anpassa	till	det	här	uncharted	territory	i	det	här	

läget,	varför	togs	vissa	beslut.	För	då	skulle	jag	kunna	överföra	dem	till	det	nya	



	 49	

även	om	det	inte	var	en	del	av	det	arbete	som	du	explicit	tittade	på,	eller	som	

explicit	finns	i	prototypen.”	

	

I	intervjun	lyfte	även	produktägaren	att	de	bakomliggande	insikterna	och	tankesätten	är	

viktiga	att	förstå	för	att	kunna	hantera	den	föränderliga	verklighet	som	en	startup	befinner	

sig	i:		

	

”Givet	att	krav	och	allt	som	efter	hand	man	bygger	det	förändras	är	det	också	

viktigt	att	det	inte	bara	finns	en	blueprint,	och	förändras	nånting	i	blueprinten	

så	får	man	panik	och	man	har	ingen	aning	för	då	är	det	också	uncharted	

territory.”	

	

Dessa	upplevelser	har	även	stöd	i	litteraturen.	Inom	UCD	anses	en	designs	Rationle	vara	en	

vital	del	för	att	förstå	en	designs	ursprung	(Salah,	Paige	&	Cairns,	2014).	Det	anses	även	

viktigt	att	inom	agila	team	lyckas	förmedla	en	designs	bakomliggande	tankar	och	insikter	

(Schön,	Thomaschewski	&	Escalona,	2017).	Detta	får	även	stöd	av	Blomkvist,	Persson	&	

Åberg	(2015)	som	anser	att	design	rationale	är	ett	passande	gränsobjekt	inom	agila	team.	

	

Under	projektets	gång	blev	det	väldigt	tydligt	att	den	viktigaste	kunskapen	att	förmedla	var	

designens	bakomliggande	tankar	och	insikter,	dess	design	rationale.	Alltså	den	kunskap	som	

hade	format	designprocessen	men	som	inte	nödvändigtvis	syntes	i	gränsobjekten	som	hade	

producerats.	Genom	att	förmedla	denna	kunskap	tillåts	produktägaren	att	själv	reflektera	

och	mentalt	undersöka	designen	för	att	skapa	en	förståelse	kring	hur	den	nya	designen,	och	

hur	specifika	funktioner,	fungerar.	Det	gör	det	även	möjligt	för	UX-designern	och	

produktägaren	att	tillsammans	diskutera	och	även	kritisera	designen.	Som	ett	resultat	av	att	

produktägaren	får	en	djupare	förståelse	för	designens	rationale	blir	designen	även	flexiblare,	

vilket	innebär	att	produktägaren	kan	använda	kunskapen	i	situationer	som	inte	

nödvändigtvis	var	påtänkta	från	projektets	början.		

	

5.2 Planera	kunskapsöverföringen	tillsammans	

Under	de	löpande	avstämningarna	uttryckte	produktägaren	bland	annat	att	denne	föredrog	

interaktiva	prototyper	framför	mindre	utvecklade,	statiska	prototyper:	
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”Det	jag	tycker	är	soft	med	det	är	att	det	ger	en	känsla	för	hur	saker	hänger	

ihop.	För	problemet	är	att	om		man	tar	Invisions	andra	grej	där	man	ser	alla	

skärmar	bredvid	varandra.	Är	att	man	ser	flera	screens	samtidigt	vilket	gör	att	

du	upplever	ju	aldrig	ifall	det	är	lätt,	svårt	eller	naturligt	att	röra	sig	emellan,	

och	det	här	är	ännu	vanligare	på	mobilbilder,	att	man	ser	att	det	är	tre	screens	

här	emellan,	men	när	man	ser	alla	tre	så	är	det	svårt	att	förstå	hur	dem	sitter	

ihop,	så	när	du	väl	testar	eller	bygger	det	så	upptäcker	du	att	fan	det	var	ju	5	

jävla	klick	för	att	komma	hit	och	så	var	det	tre	klick	för	att	komma	tillbaka	igen	

liksom.	Den	typen	av	grejer	tycker	jag	är	soft	med	en	sån	här	prototyp.”	

	

Det	gav	även	produktägaren	möjlighet	att	ge	uttryck	för	vilken	form	av	kunskap	som	var	

viktig	för	denne	att	veta:		

	

”Ifall	det	har	vart	nånstans	där	du	har	trott	att	du	var	någonstans	på	vägen	men	

har	tvingats	backa	och	varför.	Det	är	så	jävla	värdefullt.”	

	
Fältanteckningarna	visar	också	att	UX-designern	ansåg	att	möjligheten	att	tillsammans	

diskutera	överlämningen	gav	denne	en	större	trygghet	och	en	bättre	förståelse	för	vad	som	

var	passande	att	inkludera	i	kunskapsöverföringen.	Produktägaren	uttryckte	även	under	

intervjun	att	detta	samarbete	var	en	av	anledningarna	till	att	kunskapsöverföringen	hade	

upplevts	så	pass	lyckad:		

	

”jag	tror	också	att	det	som	gjorde	det	nice	var	också	att	vi	pratade	ju	om	hur	vi	

skulle	göra	det	här,	eller	du	drev	den	frågan	från	början,	med	hur	ser	vi	till	att	

det	här	blir	bra?	Hur	får	vi		det	här	att	bli	just	kunskapsöverfört.”	

	

Det	gjorde	även	att	kunskapsöverföringen	inte	blev	en	efterkonstruktion	utan	istället	blev	

något	som	arbetet	kretsade	kring:	

	

”För	många	andra	sådana	här	grejer	blir	lätt,	med	konsulter	över	huvud	taget,	i	

design,	utveckling	whatever	så	gör	man	sitt	arbete	tre	månader	och	sen	pratar	
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man	hand-over	i	två	veckor,	sista	två	veckorna	är	liksom,	”Nu	ska	vi	göra	hand-

over”	och	man	gör	det	till	en	separat	aktivitet	med	liksom	en	

efterkonstruktion.”		

	

Att	tillsammans	planera	kunskapsöverföringen	har	även	visst	stöd	i	litteraturen	i	form	av	att	

agila	metoder	förespråkar	en	så	minimal	process	som	möjligt,	speciellt	inom	Lean	UX	

(Rodríguez,	Markkula,	Oivo	&	Turulas,	2012;	Liikkanen,	Kilpiö,	Svan,	&	Hiltunen,	2014).	

Genom	att	tillsammans	planera	överlämningen	bör	även	risken	för	att	producera	onödig	

dokumentation	minimeras,	något	som	förespråkas	av	bland	andra	Rubin	&	Rubin	(2011)	och	

Gothel	&	Seiden	(2016).	

	

En	styrka	som	visade	sig	i	projektet	var	att	produktägaren	och	UX-designerns	från	början	

diskuterade	och	började	planera	hur	kunskapsöverföringen	skulle	gå	till.	Det	gjorde	att	UX-

designerns	och	produktägaren	tillsammans	bestämde	vilka	gränsobjekt	som	var	passande	att	

använda	i	just	detta	projekt.	Det	gjorde	det	även	möjligt	för	UX-designern	att	fokusera	sin	

arbetsinsats	på	de	delar	av	gränsobjekten	som	de	tillsammans	hade	kommit	överens	om	var	

viktigast.	Detta	resulterade	i	att,	trots	begränsade	resurser,	så	kunde	kunskapsöverföringen	

utformas	så	att	produktägaren	ansåg	sig	få	en	väldigt	god	förståelse	för	designen.	

	

5.3 Löpande	avstämningar	främjar	samarbete	&	diskussion	

Under	de	löpande	avstämningarna	kunde	produktägaren	bland	annat	diskutera	hur	designen	

skulle	kunna	användas	för	ett	eventuellt	framtida	scenario,	och	därigenom	höra	UX-

designerns	tankegångar	kring	hur	detta	skulle	kunna	uppnås.	Produktägaren	kunde	även	

lyfta	fram	olika	tekniska	begränsningar	som	antingen	behövde	förändras	eller	som	designen	

behövde	befinna	sig	inom:	

	

”Nej	men	jag	gillar	det,	för	det	som	jag	eventuellt	har	funderat	på	är	att	lägga	

om	lite	i	data	och	det	är	att	just	nu	har	vi	ju	att	relationen	till	ett	jobb	tillhör	

många	såna	här	job	users	som	i	slutändan	pekar	på	en	user	[…]	det	vi	visar	är	

detsamma,	så	informationsmässigt	här	[i	prototypen]	är	det	ingenting	som	

behöver	förändras	egentligen	förutom	då	att	på	ett	jobb	så	kommer	du	kunna	

ha	flera,	en	lista	utav	anställda	på	sikt.”	
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Dessa	diskussioner	gjorde	även	att	UX-designern	fick	en	djupare	förståelse	för	både	de	

tekniska	begränsningarna	och	den	komplexitet	som	designen	behövde	hantera:	

	

”Jo	det	är	nämligen	så	att	vi	har	en	chat.	Varje	chat	har	ett	antal	deltagare.	

Varje	chat	har	många	meddelanden.	Varje	meddelanden	har	en	from	och	en	to.	

Sedan	har	vi	kommunikationtemplates	som	också	skickas	som	meddelanden.	

Så	en	kommunikationstemplate	är	det	ett	sätt	att	bygga	ett	meddelande.	Och	

så	kan	man	koppla	på	user	data	med	en	first	name	och	så	vidare.	Sen	har	vi	

mail,	där	har	vi	mail,	där	vi	har	en	användare	som	utför	reply	job	på	

plattformen.”	

	

I	fältanteckningarna	noterar	forskaren	att	de	löpande	avstämningarna	även	gör	det	möjligt	

att	diskutera	andra	projekt	som	startupen	driver	för	tillfället	vilket	möjliggör	att	dessa	olika	

projekt	kan	influera	varandra.	Forskaren	noterar	även	att	produktägaren	internaliserade	

kunskapen	som	genererades	mer	och	mer	allt	eftersom	de	löpande	avstämningarna	

fortsatte.	Detta	resulterade	i	att	avstämningarna	till	slut	kändes	mättade	och	

kunskapsutbytet	blev	inte	lika	stort	då	produktägaren	hade	så	pass	bra	förståelse	för	den	

interaktiva	protototypen	och	dess	design.	Detta	sågs	som	något	positivt.	

	

Under	intervjun	uttryckte	produktägaren	ett	värde	i	att	ha	kunnat	följa	med	i	

designprocessen	och	därigenom	fått	en	djupare	förståelse:	

	

”Nej	men	just	att	jag	har	fått	följa	med	till	viss	mån	på	din	tankeresa	också,	att	

vi	under	dem	timmarna	när	vi	kontinuerligt	stämde	av	så	var	det	också	att	”det	

här	är	det	som	jag	just	nu	funderar	på,	det	här	är	det	vägskäl	som	jag	just	nu	

står	inför,	det	här	är	den	utmaningen	jag	ser	just	nu”.	Sådana	saker	syns	ju	inte	

i	en	färdig	prototyp.”	

	

Det	möjliggjorde	även	för	produktägaren	att	förstå	designens	rationale	och	varför	vissa	val	

var	gjorda:	
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”För	min	del	i	alla	fall	i	produkttermer	överhuvudtaget,	är	det	väldigt	viktigt	att	

inte	bara	förstå	det	som	finns	utan	även	det	som	inte	finns	och	varför	det	inte	

finns.	Så	det	tror	jag	är	en	sak	som	naturligt	dök	upp	under	de	här	

avstämningarna.	Och	även	det	här	med	att	en	sak	fanns	ena	vecka	i	prototypen	

och	nästa	vecka	fanns	den	inte	där	längre.	Och	det	var	också	en	sån	sak	att	följa	

liksom	vart	saker	och	ting	tog	sig	nånstans.”	

	

Inom	Lean	UX	anses	samarbete	som	en	vital	del	för	att	projektet	ska	blir	lyckat	och	ett	nära	

samarbete	förespråkas	(Gothelf	&	Seiden,	2016).	Detta	anses	leda	till	en	ökad	förståelse	för	

produkten	som	designas	och	speciellt	genom	att	projektets	aktörer	löpande	diskuterar	och	

formulerar	det	arbete	som	ska	utföras	(Ferreira,	Sharp	&	Robinson,	2011).	Även	Memmel,	

Gundelsweiler	&	Reiterer	(2007)	rekommenderar	att	aktörer	bör	arbeta	i	par	för	att	minska	

kommunikationsproblemen	som	annars	kan	uppstå.	

	

De	löpande	avstämningarna	fungerade	väldigt	bra	för	att	främja	samarbete	och	diskussion	

mellan	produktägaren	och	UX-designern.	Det	blev	till	ett	kontinuerlig	tillfälle	att	föra	över	

kunskap	till	produktägaren	samtidigt	som	det	tillät	för	de	två	aktörerna	att	tillsammans	

reflektera,	utforska	och	granska	designen.	De	ledde	till	att	produktägarens	kunskap	kring	

den	nya	designen	ökade	allt	eftersom	projektet	fortskred	och	när	det	skulle	avslutas	hade	

produktägaren	en	så	pass	god	förståelse	för	designen	att	kunskapsutbytet	började	kännas	

mättat.	Detta	upplevdes	av	de	inblandad	aktörerna	som	något	positivt.	

	

5.4 Löpande	avstämningar	är	enkelt,	tidseffektivt	&	värdeskapande	

Under	de	löpande	avstämningarna	uttryckte	produktägaren	att	en	av	anledningarna	till	att	

de	löpande	avstämningarna	fungerade	så	pass	väl	var	att	de	var	tidseffektiva:	

	

”Jag	gillar	dem	här	sessionerna.	Det	jag	gillar	är	att	man	skapar	jävligt	mycket	

värde	på	kort	tid”	

	

Att	de	uppfattades	som	effektiva	tog	även	forskaren	upp	i	sina	fältanteckningar,	där	

noterade	denne	även	att	diskussionerna	och	samarbetet	under	de	löpande	avstämningarna	
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skapade	värde	i	formen	av	att	de	höjde	produktägarens	förtroende	på	designen	och	att	

dennes	förståelse	för	hur	designen	skulle	fungera	med	deras	back-end	system	växte.	

	

Under	intervjun	lyfte	produktägaren	fram	de	löpande	avstämningarna	som	något	väldigt	

positivt	och	som	fungerade	bättre	än	traditionella	överlämningar	som	denne	hade	arbetat	

med	tidigare:	

	

”Det	är	nice,	jag	tycker	det	är	ett	sjukt	bra	sätt	att	göra	det	vecka	för	vecka,	just	

det	här	andra	med	att	man	sätter	upp	en	agenda	och	sen	jobbar	på	varsin	kant	

i	tre	månader	och	sen	två	veckors		handover	känns	inte	bara	förlegat	utan	även	

direkt	vårdslöst	med	resurser	från	båda	hållen,	men	framför	allt	i	en	start-up	

som	går	så	fort	som	oss,	men	även	i	andra	mer	traditionella	organisationer.	Så	

jag	tycker	hela	upplägget	känns	jätterimligt	och	det	är	så	jag	hade	velat	fortsatt	

använda	det.”	

	

Produktägaren	lyfte	även	här	fram	att	de	löpande	avstämningarna	var	ett	väldigt	effektivt	

sätt	att	genomföra	kunskapsöverföringen	på:	

	

”Så	jag	kände	att	jag	med	väldigt	liten	effort	kunde	känna	mig	delaktig	på	dem	

grejerna	där	det	var	viktigt.”	

	

Inom	agila	metoder	och	Lean	UX	försöker	man	aktivt	röra	sig	bort	från	mer	traditionella	

metoder,	detta	då	man	strävar	efter	en	så	effektiv	produkt-	och	designcykel	som	möjligt	

(Liikkanen,	Kilpiö,	Svan,	&	Hiltunen,	2014).		

	

De	löpande	avstämningarna	var	en	väldigt	enkel,	tidseffektiv	och	värdeskapande	metod	att	

använda	som	stommen	i	kunskapsöverföringen.	Tack	vare	dess	öppna	och	ostrukturerade	

natur	fanns	det	utrymme	att	behandla	de	ämnen	som	ansågs	viktigast	just	då.	Det	gjorde	att	

UX-designern	fick	möjlighet	att	fokusera	på	det	som	ansågs	mest	värdeskapande	för	tillfället.	

Det	resulterade	även	i	att	arbetet	hade	en	konstant	rörelse	framåt	och	att	produktägaren	

bara	behövde	vara	direkt	involverad	i	processen	under	en	väldigt	begränsad	tid.	Denne	hade	

tillfälle	att	komma	med	feedback	på	de	delar	av	designen	och	designprocessen.	
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5.5 Interaktiva	prototyper	bör	ha	konceptuellt	fokus	framför	detaljdesign	

	Under	avstämningarna	utryckte	produktägaren	att	denne	ansåg	att	det	var	mer	värdefullt	

för	denne	att	få	djupare	förståelse	för	användarupplevelsen	i	den	nya	designen	än	att	få	

designen	”pixel	perfect”:	

	

”Nej	jag	skulle	säga	att	nej,	UX	UX	UX	det	är	det	viktigaste.	Jag	tror	att	det	är	

mycket	viktigare,	pixel	perfect	skulle	vara	lite	waste.”	

	

Detta	tog	produktägaren	även	upp	under	intervjun	då	det	gör	designen	flexiblare	och	

enklare	att	anpassa:	

	

”Återigen,	kraften	av	att	hålla	det	på	konceptnivå	och	inte	på		detaljnivå	är	att	

delar	av	hur	saker	och	ting	var	layoutade	är	live	i	chatten	i	appen	idag	och	sen	

kommer	vi	bygga	vidare	på	den	så	den	ser	mer	exakt	ut	som	din	och	några	fler	

av	de	features	som	finns	i	din	design.”	

		

De	visuella	representationer	som	produceras	för	mjukvaruutveckling	behöver	vara	flexibla	

(Henderson,	1991).	Just	interaktiva	prototyper	har	tidigare	lyfts	fram	som	ett	potentiellt	

effektivt	och	kraftfullt	gränsobjekt	mellan	aktörer	i	ett	agilt	team	(Blomkvist,	Persson	&	

Åberg,	2015).		

	

Genom	att	hålla	designarbetet	på	en	konceptuell	nivå,	framför	att	göra	den	interaktiva	

prototypen	på	en	mer	detaljerad	nivå	där	allt	är	placerat	exakt	där	det	ska	vara	i	den	

slutgiltiga	produkten,	kunde	en	större	mängd	av	designarbetet	ägnas	åt	att	utveckla	och	

förmedla	konceptens	bakomliggande	tankar	och	insikter.	Detta	resulterade	i	att	

produktägaren,	efter	kunskapsöverföringen,	kände	att	denne	hade	en	djupare	förståelse	för	

designens	helhet	och	kunde	förändra	och	anpassa	designen	efter	de	olika	problem	och	

situationer	som	dök	upp	efter	att	samarbetet	avslutats.	
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5.6 Screencast	har	potential	som	gränsobjekt	

Produktägaren	uttryckte	under	intervjun	att	de	screencasts	som	producerades	gjorde	

designens	rationale	lätt	att	ta	till	sig:	

	

”Det	är	mycket	lättare	att	ta	till	sig,	man	får	en	bild	av	vilka	diskussioner	vi	hade	

och	vilka	frågor	som	dök	upp,	och	det	här	med	att	vad	är	säkert	i	systemet	och	

vad	är	inte	säkert.”	

	

Produktägaren	lyfte	även	fram	att	de	gjorde	det	enkelt	för	denne	att	dela	med	sig	av	

kunskapen	till	andra	aktörer	inom	organisationen:	

	

”Det	blir	lätt	för	mig	att	dela	med	andra	inom	organisationen,	det	är	bra	

mycket	nicare	än	att	läsa	nått	dokument	med	16	sidor	i	text	liksom.”	

	

Ett	av	de	stora	problemen	som	den	minimala	dokumentationen	inom	agila	team	skapar	är	

att	det	är	svårt	att	dela	information	mellan	teammedlemmar	som	av	olika	anledningar	inte	

befinner	sig	på	samma	plats	(Modi,	Abbott	&	Counsell,	2013;	Bordin	&	Angeli,	2016;	Rubin	&	

Rubin,	2011).	Gränsobjekt	är	även	sällan	helt	fristående	och	behöver	ofta	en	

kompletterande	förklaring	för	att	all	kunskap	de	representerar	ska	bli	tydlig	för	mottagaren	

(Blomkvist,	Persson	&	Åberg,	2015).	En	artefakt	som	inte	har	använts	som	gränsobjekt	i	stor	

utsträckning	inom	mjukvaruutveckling	är	screencast.	Dessa	har	visat	sig	värdefulla	ur	flera	

aspekter:	de	är	effektiva	för	att	förmedla	komplex	kunskap	och	längre	resonemang;	de	är	

flexibla;	de	går	att	distribuera	beroende	på	vad	som	passar	situationen;	och	människor	lär	sig	

lika	mycket	från	dem	som	de	gör	face-to-face	(Lloyd	&	Robertson,	2012;	Higgins,	Belward	&	

Ward,	2010;	Luterbach,	2010;	Brown-Sica,	Sobel	&	Pan,	2009;	Pang,2009).	

	

I	detta	projekt	visade	sig	screencasts	vara	ett	väldigt	uppskattat	och	effektivt	sätt	att	

förmedla	de	viktigaste	insikterna	och	det	mesta	av	den	kunskap	som	genererats	på.	De	

gjorde	det	möjligt	för	andra	aktörer	att	vid	senare	tillfällen	ta	del	av	de	tankegångar	och	

designens	rationale	på	ett	enkelt	sätt	vid	en	senare	tidpunkt.	Screencasten	ger	en	djupare	

förståelse	för	designen	och	gör	designerns	tankar	och	avsikter	tydliga	för	intressenter	som	
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inte	har	haft	möjlighet	att	närvara	vid	de	löpande	avstämningarna	eller	den	avslutande	

presentationen.	De	är	även	väldigt	enkla	att	dela	med	resten	av	organisationen.	

	

5.7 Använd	den	avslutande	presentationen	som	inspelning	av	screencast	

Screencastsen	spelades	in	under	den	avslutande	presentationen,	utöver	UX-designer	och	

produktägaren	var	även	en	till	UX-designer	närvarande,	forskarens	handledare	från	UX-	och	

tjänstedesignsbyrån.	Denna	presentation	visade	upp	den	slutgiltiga	designen	som	tagits	upp	

samt	upprepade	de	viktigaste	insikterna	som	varit	del	av	att	forma	designen.	Under	

intervjun	lyfte	produktägaren	fram	detta	som	något	positivt:	

	

”[Angående	den	avlutande	presentationen]	För	min	del	så	var	det	precis	som	

du	säger,	en	del	upprepning	men	det	tycker	jag	är	bra	för	att	jag	kommer	ihåg	

ganska	mycket	detaljer	som	jag	säkert	inte	hade	gjort	[annars].”	

	

Att	screencasten	spelades	in	samtidigt	som	prototypen	presenterades	ansåg	produktägaren	

som	en	fördel:		

	

”Vi	kombinerade	ju	mycket,	vi	kombinerade	en	överlämning	i	rummet	med	att	

jag	fick	höra	det	en	gång	till	med	den	diskussionen	vi	hade	OCH	vi	gjorde	en	

screencast.	Det	var	liksom	lite	3	i	1.”	

	

Dock	lyfte	denne	fram	att	det	finns	en	risk	med	strategin:	

	

”nackdelen	för	de	som	tittar	på	det	i	efterhand	så	blir	delar	av	det	som	sägs	och	

diskussionen	är	”noise”,	vissa	delar	kanske	inte	är	det	som	de	hade	velat	höra,	

liksom	10	min	snack	om	nått	som	inte	känns	relevant.	Så	där	är	ju	en	mer	

putsad	screencast	kanske	bättre,	men	det	är	en	trade	off”	

	

Produktägaren	anser	dock	att	effektiviteten	och	kombinationen	av	aktiviteter	passar	deras	

organisation	väldigt	väl:	
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”Men	jag	tycker	att	givet	vi	som	startup	med	begränsade	resurser	så	var	det	ett	

lysande	format	där	vi	liksom	fick	3	grejer	gjorde	samtidigt,	så	jag	tyckte	det	var	en	

väldigt	bra	trade	off.	Och	kostanden	av	att	någon	får	lyssna	några	minuter	här	och	

där	extra		så	tror	jag	att	värdet	som	skapade	var	större.	

	

När	en	screencast	spelas	in	bör	snabbhet	och	effektivitet	prioriteras	framför	perfektion	

(Brown-Sica,	Sobel	&	Pan,	2009).	Detta	går	hand	i	hand	med	Lean	UX	som	förespråkar	en	så	

effektiv	produktion	som	möjligt	och	att	resurser	fokuserar	på	att	skapa	användarnytta	

(Gotheif	&	Seiden,	2016;	Liikkanen,	Kilpiö,	Svan,	&	Hiltunen,	2014).	

	

Den	avslutande	överlämningen	gjordes	för	att	sammanfatta	prototypens	slutgiltiga	design	

samtidigt	som	den	tillät	att	gå	igenom	de	insikter	som	hade	legat	till	grund	för	att	forma	den.	

UX-designern	gavs	också	tillfälle	att	adressera	vilka	delar	av	designen	som	inte	hade	fått	så	

mycket	uppmärksamhet	på	grund	av	bland	annat	tidsbegränsningar.	Genom	denna	sortens	

presentation	kunde	även	UX-designerns,	produktägarens	och	handledarens	tankar	kring	

designen	fångas.	Det	gjorde	det	även	möjligt	att	föra	en	diskussion	som	potentiellt	kan	ge	en	

djupare	förståelse	till	mottagaren	av	screencastsen	kring	den	problematik	som	berörts	i	

designprocessen.	Sättet	som	screencasten	spelades	in	på	ansågs	väldigt	passande	en	startup	

då	det	kombinerade	flera	olika	aktiviteter	och	samtidigt	skapade	något	värdefullt	som	andra	

aktörer,	som	inte	var	närvarande	vid	inspelningen,	enkelt	kan	ta	till	sig.	Det	gör	även	att	med	

en	relativt	liten	arbetsinsats	så	blir	designens	rationale	tillgänglig	för	hela	organisationen	och	

dessa	får	en	förståelse	för	designen	utan	att	detta	har	kostat	mycket	resurser	att	producera.	
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6 Diskussion	
I	detta	kapitel	kommer	en	diskussion	kring	studiens	metodval	och	genomförande	att	

presenteras.	Därefter	diskuteras	studiens	validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet.	

Slutligen	presenteras	de	vidare	studierna	som	forskaren	ser	som	relevanta	baserat	på	denna	

studie.	

	
6.1 Metodval	

Här	kommer	studiens	metodval	att	diskuteras	utifrån	styrkor,	svagheter	och	i	relation	till	

tidigare	litteratur.	

	

6.1.1 Aktionsforskning	

Valet	att	utföra	denna	studie	som	ett	aktionsforskningsprojekt	ser	författaren	som	väldigt	

lyckat.	Aktionsforskningsansatsen	gjorde	det	möjligt	för	forskaren,	att	genom	rollen	som	UX-

designer,	få	en	god	förståelse	för	problematiken	som	fanns	inom	just	detta	specifika	projekt.	

Det	gjorde	att	forskaren	kunde	få	en	förståelse	för	det	studerade	projektets	behov	och	den	

problematik	som	omgav	det.	Utan	denna	djupare	förståelse	hade	troligtvis	inte	screencasts	

kommit	fram	som	ett	potentiellt	önskvärt	gränsobjekt	och	studiens	resultat	skulle	sett	

annorlunda	ut.	Genom	att	interagera	med	teamet	så	nära	som	aktionsforskning	tillåter	

kunde	forskaren	lära	känna	dem	och	deras	organisation	på	ett	sätt	som	troligtvis	hade	varit	

svårt	att	åstadkomma	genom	en	annan	ansats.		

	

Det	har	lyfts	fram	att	det	finns	en	risk	med	aktionsforskning	som	innebär	att	forskaren	

förlorar	sin	objektivitet	och	perspektiv	gentemot	det	som	studeras	(Lethbridge,	Sim	&	

Singer,	2005).	Detta	har	inte	forskaren	i	studien	känt	av,	och	då	all	data	och	analysen	

presenteras	i	detalj	i	rapporten	är	transparasen	hög	vilken	bör	göra	resultatets	spårbarhet	

tydlig	för	läsaren	och	även	möjliggöra	för	denne	att	ta	ställning	till	hur	forskarens	relation	

gentemot	det	studerade	teamet	kan	ha	påverkat	slutresultatet	av	studien.	

	

De	upplevda	styrkorna	med	aktionsforskning	är	helt	i	linje	med	det	som	bland	andra	

Lethbridge,	Sim	&	Singer	(2005)	lyfter	fram	som	fördelar	med	aktionsforskning.	Det	adderar	

även	tyngd	åt	Ardito,	Buono,	Caivano,	Costabile	&	Lanzilotti	(2014)	studie	som	ger	ett	starkt	
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stöd	åt	aktionsforskningens	värde	för	att	identifiera	och	avlägsna	hinder	för	att	kombinera	

agil	mjukvaruutveckling	och	UCD.	De	anser	till	och	med	att	en	forskare	måste	vara	

involverad	i	teamen	de	granskar	för	att	effektivt	lyckas	integrera	UCD	och	agil	

mjukvaruutveckling.	

	
6.1.2 Datainsamlingsmetoder	

I	studien	har	tre	olika	sorters	data	samlats	in:	forskaren	fältanteckningar,	transkriptioner	från	

de	löpande	avstämningarna	samt	transkription	från	intervjun	som	utvärderade	

kunskapsöverföringen.		

	

Fältanteckningarna	var	väldigt	användbara	för	att	fånga	forskarens	egna	insikter	och	tankar	

kring	processen.	De	var	även	tidseffektiva	och	visade	sig	värdefulla	i	analysen	då	de	

adderade	ett	perspektiv	till	kunskapsöverföringen	och	därigenom	adderade	en	dimension	till	

analysens	triangulering.	De	hade	dock	kunnat	strukturerats	ytterligare	och	ifall	studien	skulle	

göras	om	skulle	forskaren	ta	fram	en	mall	som	fältanteckningarna	bör	följa	för	att	addera	

struktur	och	höja	dess	kvalitet	ytterligare.	

	

Både	de	löpande	avstämningarna	och	intervjun	hade	en	struktur	som	grundas	på	en	öppen	

intervju.	Det	gjorde	att	samtalet	mellan	intervjuaren	och	intervjuobjektet	fritt	kunde	

utforska	de	ämnen	som	i	stunden	ansågs	relevanta	och	viktiga.	Detta	lämnade	utrymme	för	

tankar	och	meningsutbyten	att	träda	fram	som	troligtvis	inte	hade	gjorts	ifall	en	mer	

strukturerad	intervjuguide	hade	använts.	Detta	går	även	väl	i	linje	med	de	explorativa	

kvalitéerna	inom	aktionsforskning	som	förespråkar	betydelsen	av	av	att	forskaren	håller	sig	

flexibel	och	uppmärksam	på	nya	spår	som	dyker	upp	under	forskningsprocessen.	Detta	lyfts	

även	fram	som	en	av	styrkorna	inom	aktionsforskning	i	allmänhet	och	den	besläktade	

etnografiska	metodiken	i	synnerlighet	(Avison,	Lau,	Myers	&	Nielsen,	1999;	Emerson,	Fretz	&	

Shaw,	2011).		

	
6.1.3 Kvalitativ	innehållsanalys	

För	att	analysera	den	textuella	data	som	har	samlats	in	har	en	kvalitativ	innehållsanalys	

genomförts.	Denna	metod	gjorde	det	möjligt	för	forskaren	att	hantera	flera	olika	datakällor	

på	ett	lättöverskådligt	sätt	samtidigt	som	metoden	synliggör	de	analytiska	steg	som	har	
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tagits	för	att	förstå	och	förädla	materialet.	Då	kvalitativ	innehållsanalys	är	en	metod	med	

hög	flexibilitet	har	den	kunnat	anpassas	efter	den	data	som	samlades	in,	utan	att	minska	

transparensen	gentemot	läsaren.	

	

Det	är	dock	värt	att	notera	att	resultatet	från	analysen	fortfarande	till	högsta	grad	är	format	

av	forskaren	och	dennes	förståelse	för	det	studerade	fenomenet.	Denna	problematik	lyfts	

fram	av	Graneheim	&	Lundman	(2004)	som	anser	att	den	tolkande	analys	som	görs	är	en	

sorts	balansakt.	De	anser	att	forskaren	å	ena	sidan	behöver	använda	sitt	eget	perspektiv	för	

att	addera	djup	till	analysen	och	hitta	kopplingar	mellan	datapunkterna.	Å	andra	sidan	måste	

forskaren	även	låta	”texten	tala”	och	inte	tillskriva	den	kvalitéer	och	betydelse	som	inte	finns	

där	från	början.	Blomkvist	(2015)	poängterar	att	styrkan	i	kvalitativ	innehållsanalys	ligger	i	

att	analysen	synliggörs,	det	innebär	att	resultatet	fortfarande	inte	bör	ses	som	objektivt.	

	

6.2 Genomförande	

En	av	bristerna	i	studien	var	att	det	inte	fanns	möjlighet	att	involvera	fler	aktörer	från	

startupens	team	i	designprocessen.	Det	har	resulterat	i	att	det	endast	är	produktägaren	som	

har	gett	feedback	till	kunskapsöverföringen	samt	att	denne	därigenom	haft	en	stor	påverkan	

på	att	forma	studiens	resultat.	På	grund	av	bristande	resurser	hos	startupen	fanns	dock	inte	

möjligheten	att	involvera	fler	aktörer,	detta	fanns	det	inget	att	göra	åt	utan	fick	ses	som	en	

del	av	det	komplexa	sociala	sammanhang	som	studien	genomfördes	inom.	Detta	kunde	dock	

hanteras,	och	studien	kunde	anpassas	efter	detta	på	grund	av	aktionsforskningsansatsen.	

Det	hade	dock	varit	väldigt	intressant	att	involvera	fler	aktörer	då	kunskapsöverföringen	

hade	behövt	hantera	en	annan	sorts	komplexitet	genom	att	passa	flera	aktörer	i	flera	olika	

yrkesroller.	Det	hade	tillexempel	varit	väldigt	intressant	att	undersöka	hur	startupens	

utvecklingsteam	upplevt	att	implementera	den	design	som	producerats	baserat	på	

kunskapsöverföringen.	

	

En	annan	brist	i	studien	är	att	resultatet	från	studien	huvudsakligen	bygger	på	data	insamlat	

från	två	personer,	forskaren	i	rollen	som	UX-designer	samt	produktägaren,	detta	innebär	att	

de	har	haft	en	avgörande	roll	i	att	forma	studiens	resultat	på	grund	av	studiens	kvalitativa	

ansats.	Ifall	någon	av	dessa	personer	skulle	bytts	ut	skulle	resultatet	troligtvis	påverkas	till	

viss	grad.	Detta	behöver	dock	inte	ses	som	en	brist	i	studien	utan	enbart	som	en	konsekvens	
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av	den	ansats	och	kontext	som	studien	är	gjord	inom.	Denna	problematik	har	berörts	vid	

flera	tillfällen	i	litteraturen,	enligt	Cronbach	(1975)	är	sociala	fenomen	ständigt	föränderliga	

och	Lethbridge,	Sim	&	Singer	(2005)	anser	att	det	är	nödvändigt	att	undersöka	just	sociala	

sammanhang	inom	mjukvaruutveckling	för	att	få	en	djupare	förståelse	för	hur	det	är	att	

arbeta	i	ett	agilt	team.		

		

Screencasten	som	producerades	hade	kunnat	utformas	för	att	bättre	följa	de	riktlinjer	och	

rekommendationer	identifierade	av	Sugar,	Brown	&	Luterbach	(2010).	Det	hade	kunnat	göra	

att	kunskapsbidraget	från	studien	även	hade	kunnat	tillföra	djupare	insikter	kring	hur	

screencasts	bör	utformas	för	kunskapsöverföring	i	integrationen	mellan	UCD	och	agil	

mjukvaruutveckling.	Det	sätt	som	screencastsen	skapades	på	var	dock	väl	i	linje	med	det	

flexibla	och	effektiva	tillvägagångssättet	som	förespråkas	inom	Lean	UX	och	inom	

litteraturen	för	hur	screencasts	bör	utformas	vilket	bör	ses	som	en	fördel.	

	

Ifall	studien	skulle	göras	om	skulle	studiens	författare	inte	förändra	den	övergripande	

strukturen	av	hur	kunskapsöverföringen	gick	till.	Att	använda	sig	av	löpande	avstämningar	

och	att	spela	in	screencasts	baserade	på	samtal	kring	den	interaktiva	prototypen	upplevdes	

väldigt	positivt.	Dessa	screencasts	skulle	dock	kunna	planeras	noggrannare	för	att	skapa	en	

tydligare	struktur	i	dem.	Utöver	detta	skulle	forskaren	fokusera	på	att	inte	använda	några	

textuella	stöddokument	utan	istället	fokusera	på	att	få	med	alla	dessa	insikter	i	

screencasten.	

	
6.3 Validitet,	reliabilitet	&	generaliserbarhet	

I	denna	sektion	kommer	studiens	validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet	diskuteras.	

	

6.3.1 Reliabilitet	

Ett	vanligt	sätt	att	se	på	reliabilitet	är	att	studien	bör	vara	upprepningsbar	och	så	konsekvent	

genomförd	och	beskriven	att	någon	annan	skulle	kunna	återskapa	den	och	dess	resultat,	ifall	

de	skulle	vilja	(Bryman,	2011).	Btyman	anser	att	studiens	resultat	inte	bör	ha	påverkats	av	

tidpunkten	för	studien,	dess	plats	eller	av	vem	som	genererade	resultatet.	Detta	klassiska	

sätt	att	se	på	reliabilitet	är	grundat	i	kvantitativ	forskning.	Det	är	svårt	att	uppnå	en	hög	

reliabilitet	för	kvalitativa	studier	baserat	på	detta	synsätt	(LeCompte	&	Goetz,	1982).	
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LeCompte	&	Goetz	(1982)	anser	detta	eftersom	de	sociala	sammanhang	som	studeras	inte	

går	att	återskapa.	De	lyfter	fram	att	en	kvalitativ	studie	istället	bör,	så	detaljerat	som	möjligt,	

återge	de	metoder	som	använts	för	att	samla	in	data	och	hur	denna	data	har	analyserats.	

Denna	beskrivning	av	metoden	kan	då	fungera	som	en	form	av	instruktionsbok	som	kan	

guida	forskare	som	vill	återskapa	studien	(LeCompte	&	Goetz,	1982).	Detta	tillvägagångsätt	

förespråkas	även	av	Robinson,	Segal	&	Sharp	(2007)	och	Lethbridge,	Sim	&	Singer	(2005)	

som	anser	att	det	finns	ett	stort	behov	av	att	studera	mjukvaruutveckling	utifrån	de	sociala	

sammanhang	och	den	kontext	som	projektet	består	av	och	drivs	inom.	Utifrån	denna	

kvalitativa	syn	på	reliabilitet	anser	författaren	att	studien	har	en	hög	reliabilitet.	Metoderna	

som	har	använts	är	tydligt	beskrivna	och	studiens	tillvägagångssätt	likaså.	Dessutom	är	

analysen	stadigt	förankrad	i	den	kvalitativa	innehållsanalysen	vilket	bör	öka	resultatets	

transparens	gentemot	den	data	som	har	samlats	in.	

	

6.3.2 Validitet		

Validitet	syftar	till	att	man	mäter	det	som	studien	har	utgett	sig	för	att	mäta	(Bryman,	2011).		

Något	som	påverkar	studiens	validitet	positivt	är	att	datatriangulering	har	använts	genom	att	

flera	olika	datatyper	har	samlats	in	och	sammanvägts	i	resultatet,	dessa	kopplingar	görs	även	

spårbara	genom	den	kvalitativa	innehållsanalysen.	Resultatet	har	även	till	stor	del	stöd	i	

tidigare	litteratur	som	även	det	höjer	studiens	validitet.	Något	som	hade	varit	väldigt	bra	för	

studiens	validitet	vore	ifall	en	annan	forskare	hade	haft	möjlighet	att	gå	igenom	och	

kontrollera	den	data	som	har	samlats	in.	Det	hade	fungerat	som	ytterligare	en	triangulering	

vilket	hade	höjt	studiens	validitet	ytterligare.	Detta	var	dock	inte	möjligt	på	grund	av	

bristande	resurser.	

	

Eftersom	intervjuerna	spelades	in	gav	det	forskaren	en	ökad	möjlighet	att	fokusera	på	

samtalet	och	vara	närvarande	i	stunden.	Detta	ledde	till	att	det	blev	enklare	att	fånga	upp	

intressanta	och	viktiga	ämnen	som	möjligtvis	annars	inte	hade	fångats	upp.	Detta	

tillvägagångssätt	var	även	en	förutsättning	för	att	kunna	ha	öppna	intervjuer	med	väldigt	fria	

intervjuguider.	Inspelningarna	var	även	en	förutsättning	för	transkriberingen	som	låter	

intervjuobjektet	blir	mer	rättvist	representerat	och	nyanserat.	
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6.3.3 Generaliserbarhet	

Det	resultat	som	har	producerats	i	denna	studie	har	ingen	ambition	av	att	vara	

generaliserbart,	i	alla	fall	inte	utifrån	den	definition	av	begreppet	som	ser	på	

generaliserbarhet	som	resultatets	förmåga	att	sanningsenligt	appliceras	till	en	bredare	

population.	Istället	bör	studiens	resultat	och	lärdomar	bedömas	utifrån	det	empiriska	

exempel	som	det	är	och	användas	som	diskussions-	och	reflektionsunderlag	kring	hur	

kunskapsöverföring	kan	gå	till.	I	och	med	detta	kan	man	hävda	att	studien	har	en	god	

analytisk	generaliserbarhet.	Analytisk	generaliserbarhet	beskrivs	av	Kvale	(1997)	som	att	

”man	gör	en	välöverlagd	bedömning	i	vad	mån	resultatet	från	en	undersökning	kan	ge	

vägledning	för	vad	som	kommer	att	hända	i	en	annan	situation”.	I	enlighet	med	Fejes	&	

Thornberg	(2009)	&	Cronbach	(1975)	kan	en	kvalitativ	studies	resultat	användas	som	en	

arbetshypotes		utav	praktiker	och	forskare	vilken	sedan	kan	anpassas	till	den	specifika	

kontext	som	ett	annat	projekt	skulle	utgöra.	Med	denna	syn	på	generaliserbarhet	görs	

endast	en	blygsam	spekulation	kring	resultatets	påverkan	på	andra	projekt	och	studier	inom	

andra	kontexter,	men	resultatet	kan	fortfarande	användas	och	appliceras	utanför	studiens	

ramar.	

	

6.4 Vidare	studier	

Det	finns	flera	olika	delar	av	studien	som	skulle	kunna	ligga	till	grund	för	andra	studier.	Det	

vore	bland	annat	intressant	att	granska	användningen	av	screencast	inom	agila	team	

ytterligare.	En	möjlig	ingång	till	detta	vore	att	undersöka	hur	utvecklarna	som	tar	emot	

screencasten	upplever	dem,	hur	mycket	relevant	information	angående	implementeringen	

som	de	rymmer	samt	undersöka	hur	god	förståelse	för	designen	de	skapar.	Det	vore	även	

intressant	att	på	djupet	undersöka	vilken	information	utvecklarna	vill	ha	från	designers	för	

att	kunna	överföra	kunskapen	som	gränsobjekten	innehåller	till	deras	domän.	

	

En	annan	ingång	till	att	närmare	granska	screencast	vore	att	undersöka	hur	dessa	bör	

utformas	för	att	passa	den	sorts	kunskapsöverföring	som	krävs	inom	mjukvaruutveckling.	

Det	vore	bland	annat	intressant	om	det	går	att	ta	fram	principer	som	skulle	kunna	guida	

producenten	av	dessa	screencasts	när	de	skapas.	
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Ett	annat	område	som	skulle	vara	intressant	att	undersöka	vore	hur	kunskapsöverföringen	

bör	tas	emot	på	bästa	sätt.	Hur	en	organisation	eller	ett	team	bör	internalisera	den	kunskap	

som	blir	levererad	genom	kunskapsöverföringen.	
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7 Slutsatser	
Denna	studie	har	undersökt	hur	kunskapsöverföringen	i	ett	samarbete	mellan	en	designbyrå	

och	en	startup	som	använder	Lean	UX	som	ansats	kan	utformas	utan	att	använda	en	

omfattande	dokumentation.	För	att	göra	detta	har	en	kvalitativt	fallstudie	i	formen	av	ett	

aktionsforskningsprojekt	genomförts.	

	

Författaren	till	studien	tog	rollen	som	UX-designer	hos	en	UX-	och	tjänstedesignbyrå	där	

denne	genomförde	ett	designuppdrag	åt	en	startup	inom	social	innovation	under	tio	veckor.	

Utmaningen	blev	att	utforma	kunskapsöverföringen	på	ett	sådant	sätt	att	produktägaren	

från	startupen	fick	möjlighet	att	ta	del	av	den	kunskap	som	genererades	under	projektet	

trots	att	denne	inte	hade	möjlighet	att	vara	direkt	inblandad	i	designprocessen.	Lösningen	

blev	att	använda	sig	av	löpande	avstämningar	där	UX-designern	och	produktägaren	

tillsammans	kunde	diskutera	och	reflektera	kring	den	design	som	tagits	fram.	För	att	

visualisera	designlösningarna	togs	en	interaktiv	prototyp	fram	vilken	var	grunden	för	

samtalen	under	de	löpande	avstämningarna.	När	projektet	avslutades	hölls	en	presentation	

av	prototypen	där	de	olika	aktörerna	var	närvarande	och	förde	en	diskussion	kring	dess	

design.	Presentationen	och	samtalet	spelades	in	i	form	av	en	screencast	vilket	gjorde	det	

möjligt	för	produktägaren	att	sprida	kunskapen	till	den	övriga	organisationen	som	inte	hade	

haft	möjlighet	att	vara	närvarande	i	designprocessen	eller	under	de	löpande	

avstämningarna.	Utifrån	detta	har	studien	resulterat	i	sju	stycken	lärdomar	som	grundar	sig	

på	forskarens	och	produktägaren	upplevelse	av	kunskapsöverföringen	som	genomfördes.	

Dessa	är:	

	

• Fokusera	på	att	förmedla	designens	rationale	

• Planera	kunskapsöverföringen	tillsammans	

• Löpande	avstämningar	främjar	samarbete	&	diskussion	

• Löpande	avstämningar	är	enkelt,	tidseffektivt	&	värdeskapande	

• Interaktiva	prototyper	bör	ha	konceptuellt	fokus	framför	detaljdesign	

• Screencast	har	potential	som	gränsobjekt	

• Använd	presentationen	som	inspelning	av	Screencast	
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Lärdomarna	som	har	producerats	i	denna	studie	har	ingen	ambition	av	att	vara	

generaliserbara.	Istället	bör	studiens	resultat	bedömas	utifrån	det	empiriska	exempel	som	

det	är	och	användas	som	inspiration,	diskussions-	och	reflektionsunderlag	kring	hur	

kunskapsöverföring	kan	gå	till	i	denna	typ	av	samarbete.	
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