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Sammanfattning

Vi vill med den här uppsatsen undersöka om brukskvaliteter kan vara ett stöd vid 

mjukvaruutveckling, med fokus på dess kommunikativa egenskaper och hur de kan 

bidra till skapandet av samförståelse. Empirin för studien är hämtat från UIQ Techno-

logy i Ronneby som utvecklar en plattform för ”smart phones” och har ett starkt fokus 

på användbarhet. 

I denna uppsats beskriver vi deras arbete som två nivåer. Först ut är Vision vilket 

representerar dem som tar in kundens krav och skapar, eller formulerar, en vision 

utefter dessa. Därefter förs denna formulering ner till Utförande som står för dem 

som skapar den faktiska produkten. För att kunna ta reda på om brukskvaliteter kan 

fungera som ett stöd i deras verksamhet har vi först undersökt vilket synsätt de har på 

kommunikation i respektive område med hjälp av paradigmatisk analys. Därefter tar 

vi reda på vilka olika kommunikationskanaler de använder sig av idag samt vilka typer 

av kommunikationsverktyg som förekommer. Vi upplever att en tydlig designmetodik 

är nödvändig vid den här typen av arbete, och att brukskvaliteter skulle kunna fungera 

som ett stöd i detta fall.

I vårt resultat ser vi hur det öppna synsättet på kommunikation inom organisationen 

hjälper till att skapa en god bas för att kunna skapa samförståelse och vi ser även 

att man försökt strukturera sin kommunikation på ett sätt som utnyttjar kommuni-

kationskanalerna på ett så bra sätt som möjligt. Man inför begrepp som har samma 

innebörd för båda sidor och genom dessa kan man förstå varandra på ett snabbare 

och enklare sätt. Vi tror att ett införande av begrepp även för design skulle kunna 

hjälpa att förmedla tankar och visioner kring dessa. Genom att göra detta kan man 

även bidra till samförståelse inom organisationen.
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Det gångna året har varit en lång resa och efter ett års arbete med förstudier, läsande 
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inledning1 
Bakgrund1.1 

I takt med att mobilanvändandet ökar världen över och fler företag får upp ögonen för 

mobilmarknaden ökar också konkurrensen mellan tillverkare. Vilka mobiler är det då 

som används i störst utsträckning? Varför föredrar användare just dessa mobiler? De 

mobiler som uppfyller användarnas krav är de som därför används längst och märken 

som användare kan tänka sig fortsätta använda när det är dags att byta enhet. De ska 

vara enkla att använda men ändå innehålla de funktioner användaren behöver i sitt 

dagliga bruk. Alltså är det viktigt att mobilen är designad för den slutliga användaren. 

Det måste självfallet göras innan den släpps ut på marknaden.

För att detta ska vara möjligt gäller det att koordinera utvecklingsprocesserna så att 

tillfredställande resultat skapas på ett resurseffektivt sätt. En viktig aspekt av detta 

är dock att inte bara fokusera på processernas resultat, utan även på hur dessa ska 

fungera som förutsättningar för relaterade processer. En grafikers uppgift kan vara 

att ta fram en prototyp över utseende och beteende som sedan ska ligga till grund 

för programmerarnas arbete. Men vad händer egentligen vid dessa gränser? Hur 

hanteras överlämningar mellan processer som använder sig av olika metoder?

För att kunna skapa mjukvara som ändå innehåller den mängd och upprätthåller en 

kvalitet hos funktioner som användaren efterfrågar måste mjukvaruutvecklare arbeta 

tillsammans med dem som arbetar med användbarhet. Vi är intresserade av att ta 

reda på hur dessa gränser hanteras idag och hur överlämningar sker inom branschen 

samt om dessa ger utrymme för processernas fulla potential.

Grudin (1991) sammanställer och diskuterar Goulds (1988) designprinciper för stora 

företag i sin rapport. Han belyser några anledningar till varför det är svårt att skapa 

samförståelse (Samförståelse förklaras under 3.1.5) kring användbarhet inom större 

organisationer. Han framhäver divergerande mål bland medarbetarna som en avgö-

rande faktor. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara medvetna val och mål utan 
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de kan även vara undermedvetna och till och med glida förbi obemärkt. Han menar 

däremot att även till synes obetydliga faktorer som personliga mål kan få stora konse-

kvenser på den slutgiltiga produkten. Detta kan undvikas med hjälp av tydliga riktlinjer 

för hur mål och krav ska hanteras. Något som han dock identifierar som en svaghet 

i detta är att organisationer som arbetar med användbarhet måste vara beredda på 

förändring. Denna förändring är viktig eftersom marknaden, det vill säga användarna 

av produkten, förändras och därmed förväntningarna. Vi tror att brukskvaliteter (Mer 

brukskvaliteter finns beskrivet under kapitel 3.5.1) skulle kunna vara ett intressant 

hjälpmedel för detta.

Syfte och frågeStällning1.2 
Vårt syfte med denna uppsats är att närmare studera hur brukskvaliteter skulle kunna 

hjälpa till att skapa samförståelse inom mjukvaruutveckling. Att skapa samförståelse 

för en uppgift bland individer kan ofta vara mycket utmanande. Att endast informera 

räcker inte utan man måste både skapa ett gemensamt organisationsspråk och även 

skapa en dialog för att alla ska komma så nära en samförståelse som möjligt. Utifrån 

detta har vi skapat följande frågeställning;

Är brukskvaliteter ett stöd som kan bidra till samförståelse bland individer inom 

mjukvaruutveckling?

Vi har studerat hur informerande och dialoger mellan individer och processer fungerar 

i mjukvaruutveckling inom mobiltelefonindustrin och hur detta skulle kunna påverka 

användaracceptansen för den slutgiltiga produkten. Vi vill därmed se hur deras pro-

cess, för att nå samförståelse, ser ut. Utifrån detta har följande delfråga skapats;

Hur bidrar struktureringen av informationsutbytet till skapandet av samförstå-

else?

För att kunna se grunden i organisationens informationsutbyte vill vi även undersöka 

vilket synsätt enligt paradigmatiska modellen (Hirschheim och klein, 1989) som orga-
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nisationen präglas av. Vi tror detta synsätt kan påverka mycket av informationsutbytet 

och hur detta är strukturerat. Vi utgår i denna frågeställning ifrån de fyra paradigm 

som Hirschheim och klein (1989) tagit fram. Detta tror vi kan ge oss en djupare förstå-

else för varför deras process, för att nå samförståelse, ser ut som den gör. Med detta 

följer delfrågan;

Vilket synsätt har organisationen på informationsutbyte?

Det finns många studier kring hur man ska arbeta för att göra något användbart för 

slutanvändaren. Vi har dock en lite annorlunda infallsvinkel. Istället för att koncentrera 

oss på själva metoderna för användbarhet fokuserar vi istället på informationsutbytet 

och dialogen kring vad som ska göras. Vi har gjort vår undersökning på UIQ Tech-

nology, som uttalat arbetar med användbarhet för sin mjukvara till mobiltelefoner. 

Vi har studerat hur de använder sig av olika informationskanaler och verktyg för att 

uppnå ett uppsatt mål och vi har speciellt studerat hur användbarhet hanteras i denna 

process.

avgränSningar1.3 
Användbarhet handlar om både mjukvara och hårdvara. Hårdvaran skulle exempelvis 

kunna bestå av endast en knapp för att göra det enkelt, men om det inte finns stöd 

för detta i mjukvaran blir den ändå svårhanterlig. Detta är en indikation på att båda 

delarna är lika viktiga vid framställningen av en produkt och borde därför studeras 

tillsammans. Idag sköts dock ofta dessa två områden av olika organisationer. En or-

ganisation tillverkar hårdvaran som en annan anpassar sin mjukvara efter utefter de 

krav beställaren har. Båda områdena är av intresse för denna uppsats men vi anser 

att den avsatta tiden gör att vi måste begränsa oss till ett av dessa områden, vilket är 

mjukvara.
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metod2 
I detta kapitel kommer vi att redovisa för ett antal olika teorier kring 

hur man bör bedriva forskning. Vi tycker att man bör sätta sig in i dessa 

för att förstå vår bakgrund till studien och för att förstå de val vi gjort.

två vetenSkapliga 2.1 
inriktningar

När man studerar något bör man ta ställning till vilket perspektiv man har, inte enbart 

för sin egen skull utan även för deras, som är intresserade av att ta del av ens studie. 

Det finns redan en mängd olika inriktningar inom vetenskapen och två av dessa är 

positivism och hermeneutik. Dessa har stora fundamentala skillnader bland annat 

vad gäller begreppen sanning och verklighet, och vi går i detta kapitel djupare in på 

vad detta innebär.

poSitiviSm2.1.1 

Grunden till positivismen lades av Auguste Comte under början av 1800-talet. Det 

uppkom som ett alternativ till dåtidens traditionella synsätt som präglades av bland 

annat religiösa och romantiserade föreställningar. Han ville med det nya synsättet 

göra ett avstamp från det tidigare oprecisa och overifierbara som ändå sågs som ved-

ertaget. Han introducerade därmed ett nytt tankesätt som gick ut på att man endast 

kunde mäta det iakttagbara och verkliga (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 39). Detta 

tankesätt väckte stort intresse och många tog det till sig. Med tiden uppstod det flera 

grupperingar som ansåg sig vara positivister men som ändå stod för fundamentala 

olikheter. Enligt Bryman (2002, s. 24) finns det dock fortfarande några gemensamma 

nämnare. Dessa får stöd av Lundahl och Skärvad (1999, s. 39) vilket vi presenterar 

nedan.
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Positivismens huvudteser är enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 39):

Endast det som går att iakttaga är och bör vara objekt för vetenskapen •	
Allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och samma metod•	
Vetenskapens mål är att förklara, det vill säga att söka orsak-verkan-sam-•	
band

Generalisera kausalitetssamband, det vill säga att söka beteendemönster•	
åtskillnad mellan fakta och värderingar kan och måste göras•	

 Inom positivismen kan man alltså se inslag av både det induktiva och deduktiva tan-

kesättet (Vi går djupare in på vad induktion och deduktion innebär i 2.4.1 och 2.4.2). 

Något som också starkt genomsyrar synsättet är att man inte kan undersöka något 

utan att vara influerad av tidigare teorier. Det går inte heller att studera något som 

inte är direkt observerbart (Bryman, 2002, s. 25).

Hur man går tillväga för att uppnå detta kan variera men Lundahl och Skärvad (1999) 

påpekar att det finns vissa grundläggande ideal de flesta positivister delar. Några av 

dessa är (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 41-42): 

1. Det finns en objektiv verklighet, det vill säga en verklighet som har en 

värderingsfri, faktamässig karaktär och som finns, oberoende av vem 

som studerar den.

2. Vetenskapens uppgift är att avbilda verkligheten som den är, att upptäcka 

faktas sanna natur, det vill säga finna sanningen om verkligheten.

3. På grund av verklighetens ”oändliga mångfald” måste det bli fråga om 

förenklade avbildningar av verkligheten. Dessa förenklade avbildningar 

görs med hjälp av begrepp och modeller.

4. Den vetenskapliga kunskapsutvecklingen går ut på att finna allt bättre 

beskrivningar och förklaringar av verkligheten och därmed också skapa 

bättre möjligheter att göra korrekta förutsägelser.

…
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11. När något är vetenskapligt bevisat anses det vara sant. Genom den 

vetenskapliga metoden är det därför möjligt att objektivt kontrollera vad 

som är sann och falsk kunskap. Den vetenskapliga kunskapsproduktionen 

fungerar därför också i hög grad som konfliktlösningsmekanism i samhäl-

let.

Dessa punkter ger en viss inblick i hur en positivist måste förhålla sig till sin egen 

datainsamling och dess bearbetning. En tydlig ståndpunkt är att man som forskare 

inte bör vara mer närvarande än nödvändigt så att man inte påverkar mätningar eller 

resultat (Lundahl och Skärvad, 1999). Positivismen inom samhällsvetenskapen går i 

grunden ut på att förklara mänskligt beteende och vad som påverkar det (Bryman, 

2002, s. 26).

hermeneutik2.1.2 

Hermeneutik utgår, till skillnad från positivismen, från hur vi som människor tolkar 

och förstår verkligheten runt omkring oss. Detta synsätt ligger till grund för vad vi 

idag kallar det kvalitativa synsättet. Som hermeneutiker måste man alltså förhålla sig 

till hur verkligheten upplevs vid tidpunkten för studien då detta kan förändras med 

tiden. Detta är en följd av att allt vi gör tyds av människor och därför måste behandlas 

som tolkningar. Man måste kunna se till det perspektiv som upphovsmannen använt 

sig av (Bryman, 2002, s. 370). Hermeneutiken har alltså som mål att tolka, och framför 

allt förstå, hur människor upplever sin verklighet och hur det påverkar dem (Lundahl 

och Skärvad, 1999). Detta gör att hermeneutiken som synsätt är lämpligt för analys av 

bland annat texter då man kan ta hänsyn till i vilken kontext den är skriven (Bryman, 

2002, s. 370).

Vi presenterar här några av de värderingar hermeneutiken har enligt Lundahl och 

Skärvad (1999, s. 42-43):

1. Forskning om mänskliga och sociala förhållanden kan bara leda fram till 

kunskap som är bunden i tid (snabb kunskapsförslitning) och rum (be-

gränsade möjligheter till generalisering)
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2. Alla fenomen tolkas och tyds av människan - fenomenen får betydelser. 

Att forska om sociala fenomen handlar bland annat om att förstå bety-

delser. 

3. Målet för forskningen är att uttolka och förstå hur andra människor upp-

lever sin situation och vad detta betyder för beslut och handlingar. 

...
9. Syftet med forskning är i hög grad att förstå men kan också gå ut på att 

åstadkomma förändring och studera vad som då sker. 

10. Personliga erfarenheter är ofta nödvändiga förutsättningar för att 

uppnå vetenskaplig kunskap.

Hermeneutiken inom samhällsvetenskapen går i grunden ut på att skapa förståelse 

kring mänskligt beteende och varför människor handlar som de gör (Bryman, 2002, 

s. 26).

metodteori2.2 
Insamling av data kan göras på flera olika sätt. Vi kommer här att 

diskutera två av dessa som vi har valt mellan för att utföra vår under-

sökning.

kvantitativa underSökningar2.2.1 

Vad karaktäriserar kvantitativa undersökningar?

I kvantitativa undersökningar utgår man ifrån mätningar (Lundahl och Skärvad, 1999, 

s. 94). Dessa mätningar förekommer ofta i siffror, binära frågeställningar med två olika 

svar eller där respondenten har fått välja ett eller flera svarsalternativ. Som namnet 
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antyder bygger sådana undersökningar på kvantitet, att finna samband i en mängd. 

Detta kan göras genom att man prövar data gentemot en eller flera fördefinierade 

hypoteser.

En hypotes består av ett påstående som säger något om det data man undersöker. Ett 

exempel skulle kunna vara hur många som skulle rösta på ett visst parti gentemot ett 

annat. En studie som skulle kunna passa till denna hypotes skulle vara att låta en viss 

mängd människor besvara frågan och sedan göra en statistisk undersökning utifrån 

svaren.

kvantitativa undersökningar kan generellt delas 

in i olika faser som följer varandra sekventiellt 

(Lundahl och Skärvad, 1999, s. 94-95). I den första 

fasen bestämmer man vad det är man vill under-

söka och vilka hypoteser som är bäst lämpade för 

detta. Därefter bestämmer man vilka som ska ingå 

i studien som respondenter. Efter att insamlingen 

har gjorts kan man sedan bearbeta sin data och testa sina hypoteser.

kvalitativa underSökningar2.2.2 

Vad karaktäriserar kvalitativa undersökningar?

I kvalitativa undersökningar söker man ofta till störst del 

kvalitativa data. Denna samlas inte sällan in genom inter-

vjuer och observationer med syfte att analysera och förstå 

en mängd individers beteenden (Lundahl och Skärvad, 2002, 

s. 101). Man ser alltså inte först och främst till omgivningen i 

sig utan hur de som finns i, och runt omkring, upplever den 

och sig själva.

Frågor som ställs i kvalitativa undersökningar syftar ofta till att ge undersökaren en 

förståelse om individens situation. Det kan handla om till exempel löner och uppfatt-

Figur 1: Fasindelningen för kvantitativa 

studier (enligt Lundahl och Skärvad, 2002, s. 

95)

Figur 2: I kvalitativa undersökningar 

tolkar man till individerna i en om-

givning och inte omgivningen i sig.
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ningar om organisationer (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 101). En av metodens styrkor 

kan därmed även vara ett problem. Med den här typen av frågor kan det lätt uppstå 

diskussion mellan undersökaren och individen. Detta kan snabbt leda till att mängden 

data ökar till den grad att den blir svårhanterlig (Bryman, 2002, s. 372). Som hjälp 

finns det ett antal metoder för analys av empirisk data. Några av dessa är grundad 

teori (Bryman, 2002, s. 373) och narrativ analys (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 705 ff).

Något som skiljer kvalitativ analys mot kvantitativ analys är att den kvantitativa görs 

efter att datainsamlingen är klar. I kvalitativ analys, som i till exempel grundad teori, 

jobbar man gärna parallellt med analys och insamling av data för att få en tillfredstäl-

lande och täckande empirisk grund (Bryman 2002, s. 373). 

datainSamling 2.3 
Ett sätt att samla in information på är med hjälp av intervjuer. I en intervju ställer 

man frågor i syfte att få tillbaka svar. Dessa svar är den data man kan använda för 

vidare bearbetning. Den som svarar på dessa frågor kallas för respondent (Lundahl 

och Skärvad, 1999, s. 115).

StandardiSerade och icke-2.3.1 
StandardiSerade intervjuer 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 115-116) skriver om intervjuer och skiljer mellan stan-

dardiserade och icke-standardiserade intervjuer. Standardiserade intervjuer utgår 

från förformulerade frågor med en uttänkt följd. Man använder sedan samma frågor 

oberoende av vilka roller man vänder sig till. Vid icke-standardiserade intervjuer låter 

man istället frågor och följd vara mer flexibelt. Det viktigaste ur den synvinkeln är att 

man får tillräckligt med information om området man studerar, och alltså inte vilka 

frågor man ställer. De fall där man använder sig av ett mellanting av dessa kallas semi-

standardiserade. I detta fall ställer man ofta rollspecifika frågor som man sedan följer 
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upp med uppföljningsfrågor som är generella över alla roller (Lundahl och Skärvad, 

1999, s. 116).

Den största anledningen till att använda standardiserade intervjuer är att det blir 

lättare att sammanställa och jämföra underlaget om det är stora mängder data. Har 

man istället använt sig av semistandardiserade intervjuer finns chansen att man får 

svar som kan gå utanför ramen för vad intervjuaren tänkt på vid planeringen. Detta 

minskar dock möjligheterna att jämföra data kvantitativt. kvantitativt underlag läm-

par sig bäst för hypotesprövning medan kvalitativa studier passar för explorativa och 

teoriutvecklande undersökningar (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 116).

Strukturerade och fria intervjuer2.3.2 

Strukturerade intervjuer utgår ofta från förformulerade svar vilka respondenten kan 

välja emellan. Detta står mot den ostrukturerade intervjun där respondenten själv 

formulerar sitt svar fritt. En till aspekt som skiljer dessa två former åt är att den struk-

turerade intervjun blir mer informationsorienterad medan den ostrukturerad ger mer 

utrymme till respondenten och därmed också blir personorienterad. Båda formerna 

kan användas vid kvalitativa undersökningar medan den strukturerade även lämpar 

sig för kvantitativa undersökningar (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 116-117).

oBServationer2.3.3 

Ett annat sätt att samla in data på är genom observationer. Man kan till exempel ob-

servera någon utföra en specifik uppgift eller mängd händelser i ett scenario. Lundahl 

och Skärvad (1999, s. 123 ff) har identifierat flera olika typer av observationer och 

lämpliga tillämpningsområden.
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intenSiv kontra oBefintlig 2.3.4 
interaktion vid oBServation 

Som benämningarna antyder syftar man här till observatörens delaktighet i situatio-

nen. I en intensiv interaktion menar man att observatören medverkar i det samman-

hang som studien utförs i. obefintlig interaktion menar att observatören står utanför 

och tittar på (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 123).

omaSkerad kontra maSkerad 2.3.5 
oBServation

I det maskerade observationsscenariot undanhåller man de medverkande informa-

tion om att de blir studerade (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 124). Detta kan ha till 

syfte att man vill få reda på saker som de i annat fall hade undanlåtit. omaskerad 

observation bedrivs då man öppet informerat de undersökta om studiens omfattning 

och utförande (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 124).

Strukturerade oBServationer2.3.6 

om man vet var och vad det är man vill observera kan det vara lämpligt att på förhand 

strukturera upp sin studie. Detta skapar bättre förutsättningar för bearbetning av data 

men gör samtidigt studien mer rigid (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 126).



 METoD
 FöRkLARINGSANSATSER

13

oStrukturerade oBServationer2.3.7 

känner man på förhand inte till omständigheterna på platsen eller andra förutsätt-

ningar kan det vara bättre att tillämpa en ostrukturerad observation (Lundahl och 

Skärvad, 1999, s. 126). Detta tillåter observatören att införa förändringar i studien 

under utförandets gång. I många fall kombinerar man dessa två tillvägagångssätt för 

att minska riskerna att minska intressanta skeenden (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 

126).

förklaringSanSatSer2.4 
Under detta avsnitt försöker vi ge en bild av de olika förklaringsansat-

ser som finns inom samhällsvetenskap och vetenskapsfilosofi. Dessa 

används för att för att fastslå eller bevisa ett sammanhang i det stu-

derade.

induktion2.4.1 

Denna ansatts används ofta inom samhällsvetenskapen för att bilda ny 

teori. Man utgår från observationer och försöker sedan analysera och 

dra slutsatser utifrån detta. Dock måste man som forskare hålla sig helt 

objektiv och fri från förförståelse i sina observationer för att man inte 

ska förvanska data. Sedan skapas logiska generaliseringar utifrån dessa 

data. Man kan efter det att generaliseringen är etablerad samla in mer 

data för att styrka eller verifiera denna. (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 486 

f)

Induktion har dock blivit hårt kritiserad från olika håll. Man menar 

bland annat att man inte helt kan göra sig helt fri från sin förförståelse 

och där med inte kan producera objektiva generaliseringar från data 

(Lewis-Beck et. al., 2004, s. 486 f). Den har även kritiserats för att endast se till yttre 

Figur 3: Illustration av 

det induktiva arbets-

sättet.
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samband och inte ser till den underliggande strukturen eftersom man drar en slutsatts 

att något är alltid sant om det i de studerade fallen är sant (Alvesson och Sköldberg, 

1994, s. 41). Som en motpol till induktion finns deduktion.

deduktion2.4.2 

Logiken bakom deduktion kommer ursprungligen från antiken och Euklides och Aris-

toteles. Ansatsen kommer från att man ansåg att observationer och insamlad data, 

som i induktion, inte utgjorde en bra vetenskaplig bas. Man ansåg att alla datainsam-

ling var något som var selektivt och baserade sig på uppfattningar som kommer från 

den som studerar ett fenomen. I stället för att leta efter bevis för att en generalisering 

är sann ville man målet med vetenskap skulle vara att försöka förkasta hypoteser och 

teori som blivit framförda. Så länge som man inte kunde förkasta dem ansågs de vara 

sanna. (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 243)

Deduktion baserar sig på att man först ställer upp en hypotes från hur 

existerande teori beskriver ett fenomen och sedan testar hypotesen 

mot insamlad data. om testet visar att data inte stämmer överens med 

hypotesen så förkastas denna sedan som falsk. om testet istället visar att 

hypotesen stämmer så antas den vara sann. (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 

243)

När man använder sig av denna ansatts får man inte göra det lätt för 

sig. Teorier och hypoteser bör prövas på strängas möjliga sätt man kan. 

Man ska försöka falsifiera och förkasta dem på bästa sätt man kan. Går 

detta dock inte tvingas man acceptera dem som teori kring ämnet. Man 

skulle kunna se detta som det naturliga urvalet från Darwin, men för teorier istället. 

(Lundahl och Skärvad, 1999, s. 40 f)

Figur 4: llustration 

av det deduktiva 

arbetssättet.
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aBduktion2.4.3 

Med abduktion menas den process som man använder sig av för att tolka och ta sig 

vidare från de utsagor som de studerade aktörerna kommit med. Genom abduktion 

bildar man vetenskapliga beskrivningar utifrån de studerades utsagor. Metoden be-

står, mer eller mindre, av två steg. Det första är att beskriva de aktiviteter och utsagor 

som det studerade aktörerna kommit med och det andra att sedan skapa kategorier 

och koncept som kan forma en grund för förståelse av eller en förklaring av problemet 

eller ämnet. (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 1)

Ansatsen grundar sig i mycket som finns inom interpretativismen. Inom interpretati-

vismen menar man att det finns en fundamental skillnad mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 208 f). Därför anser man att det krävs 

en annan sorts logik, för den här typen av forskning, som tar hänsyn till och återger 

det som är speciellt med människor (Bryman, 2002, s. 25 f).

Abduktion kan man säga är en samman sättning av de 

två föregående ansatserna Induktion utgår från empiri 

och abduktion utgår från teori. Abduktion utgår som 

induktion från empiri men bortser inte från teori. Man 

kan ta stöd i teori genom analysen av den insamlade 

empirin och båda kan tolkas på nya sätt i belysning av 

varandra. Detta kan man se som ett mer realistiskt an-

satts för forskning än de två ovanstående är. (Alvesson 

och Sköldberg, 1994, s. 41)

Abduktion har inte haft någon större utbredning inom filosofi och samhällsvetenskap 

än, men beskriver en uppfattning som säger att man måste basera sin kunskap på 

utsagor från aktörer som befinner sig i den miljö forskaren är intresserad av (Lewis-

Beck et. al., 2004, s. 1). Man kan likna abduktion vid en medicinsk undersökning där 

man ser till en patients symtom och där efter drar en slutsats om en bakomliggande 

orsak. Men man kan inte stanna där utan läkaren måste jämföra symtomen mot 

flera fall. Man kan säga att en abduktiv ansatts fungerar på ett liknande sätt där man 

Figur 5: Jämförelse av de tre olika an-

satserna.
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pendlar mellan empiri och teori. Metoder baserade på denna ansatts utvecklas dock 

fortfarande (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 1).

narrativ analyS2.5 
Med narrativ analys menar man ett sätt att analysera texter och ser texten som en 

eller flera berättelser. Det som gör en text narrativ är att den är strukturerad på ett 

sådant sätt att den har utvalda element, är organiserad och är meningsfull för en viss 

läsare (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 705). En berättare upplever sin omvärld och tolkar 

denna. Denna upplevelse kan sedan resultera i en berättelse om hur något bör vara 

eller hur något är just nu. Ett narrativ representerar ett berättande sätt att föra vidare 

kunskap och kommunicera (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 705).

Intresset kring narrativ började i och med att man gick ifrån tidigare positivistiska un-

dersökningsmetoder. Det finns många olika områden där narrativ använts och inom 

varje område ter det sig något annorlunda än det andra. Bland annat kan ett narrativ 

vara anteckningar från en undersökning i fält eller transkriberingar av intervjuer. 

Dessa har dock inget egen värde i sig utan måste tolkas och analyseras för att kunna 

användas som data inom forskning. (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 705 f)

Det finns en mängd olika sätt att analysera ett narrativ som tematisk, strukturell 

eller interaktionsanalys. Tematisk analys fokuserar på vad det är som sägs, medan 

strukturell analys istället fokuserar på hur något sägs. Interaktionsanalys är när man 

i stället fokuserar på den dialogiska processen mellan två aktörer. (Lewis-Beck et. al., 

2004, s. 706)

Inom tematisk analys försöker man hämta en mängd narrativ från undersökningsgrup-

pen och sedan skapa konceptuella grupper utifrån dessa (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 

706). Ett liknande koncept, eller en utökning av detta, kan man även hitta i de ’generic 

stories’ som Hirschheim och klein (1989, s. 1202 f) använder sig av i artikeln Four 

Paradigms of Information Systems Development. Tematisk analys är användbar när 

man ska ta fram typologiska grupperingar utifrån en mängd narrativ och man kan på 

så sett börja bygga upp en teori kring ett fenomen (Lewis-Beck et. al., 2004, s. 706).
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Boje (2001, s. 62 ff) beskriver även i sin bok Narrative Methods for organizational and 

Communication Research en metod för nätverksanalys utifrån narrativ. Detta görs för 

att undersöka och belysa de olika narrativens relationer till varandra. På så vis kan 

man börja förstå komplexa sociala eller organisatoriska strukturer. I denna metod 

beskrivs hur man tar fram en karta över olika relationer där noderna kan vara per-

soner, grupper, organisationer eller berättelser och länkarna mellan dessa beskriver 

samband eller relationer i olika former. Dessa grafiska beskrivningar över relationer 

är en abstrakt modell över egenskaper man tror ett nätverk har. Ett nätverk är dock 

aldrig statiskt utan förändras hela tiden. Dess länkar förstärks eller försvagas eller nya 

länkar uppstår. Noder kan försvinna eller nya komma till. Den här typen av analys tar 

bland annat fram mönster för kommunikation och kontakt mellan individer, grupper 

och organisationer.

generic StorieS och 2.6 
paradigmatiSk analyS

Hirschheim och klein (1989) gör i sin artikel Four Paradigms of Information Systems 

Development en sammanställning av ett antal berättelser kring ett visst fenomen. 

Detta gjordes för att ge en mer konkret bild av hur en grupp människor skapar sig 

gemensamma antaganden kring en systemutvecklingsprocess. När de gör detta kallas 

det för paradigm. Varje berättelse står som exempel för ett paradigm och kallas för 

”generic story”.

En generic story består enligt deras modell av typiska egenskaper för en process 

där vissa antaganden finns. Dessa togs fram genom analys av en samling systemut-

vecklingslitteratur. Genom generic stories kunde man sedan lättare jämföra de olika 

antagandena som fanns i processerna med varandra. En generic story bestod först av 

en sammanfattning av hur en grupp såg ut följt av en tolkning och analys av detta. 

Tolkningen bestod av (1) centrala roller, vilka aktörer som framträdde i den studerade 

gruppen, (2) narrativ, vad som var de centrala egenskaperna och aktiviteterna, (3) 

handling, varför som något gjordes på ett visst sätt, och (4) antaganden, grundläg-

gande uppfattningar som fanns hos aktörerna inom gruppen.
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Med hjälp av dessa stories kunde de utgöra fyra olika paradigm. Dessa fyra paradigm 

står för något man skulle kunna kalla för fyra olika synsätt i en organisation eller ut-

vecklingsprocess. Dessa är utgångspunkter för hur man vill att arbete och information 

ska behandlas. Genom en paradigmatisk analys kan man sedan se hur organisationen 

vill strukturera sitt arbetssätt och där med även hur information och kommunikation 

behandlas av organisationen.

Funktionalism

I detta paradigm ser man till hur delarna av, eller enheter i, en organisation samverkar. 

Man försöker förklara hur alla dessa interagerar så att de formar ett stort, gemensamt 

och fungerande socialt system där alla fyller eller är delar av en funktion. Man är 

intresserad av att se på vilka nivåer dessa funktioner befinner sig i den sociala struk-

turen, vilka behov som finns samt att man uppnår konsensus i dem (Hirschheim och 

klein, 1989, s. 1201). Förändringar sker genom beprövade metoder och koncept där 

man beskriver människor, hård- och mjukvara och regler som entiteter som tillsam-

mans utgör ett system (Hirschheim och klein, 1989, s. 1210).

socialrelativism

Socialrelativism utgår ifrån en person och hur dennes uppfattning av världen ligger 

till grund för sitt handlande. Det blir alltså en mycket subjektiv bild av varje person 

där man bortser ifrån hur människor runt omkring uppfattar personen och dess 

handlingar (ibid.). Förändring görs genom att påverka människors syn på det sociala 

systemet och dess plats i det. Man kan försöka vidga deras vyer och påverka deras 

tankesätt.

radikalstrukturalism

Fokus i detta paradigm ligger på hierarkiska strukturer i sociala system. Den ena 

sidan blir det strikt hierarkiska med dem som bestämmer på toppen som ofta styrs 

av ekonomiska mål. Den andra sidan är de aktörer som sköter det ”fysiska” arbetet. 

De konflikter som finns i ett sådant system består ofta av försöken till så resursef-

fektiva lösningar som möjligt, som ofta bortser från aktörernas välbefinnande (ibid.). 
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I förändringsarbete liknar det funktionalism i hänsyn till att system består av entiteter. 

Man har dock stor vikt vid de ekonomiska aspekterna och hur entiteterna spelar in 

där.

neohumanism

Paradigmet neohumanism fokuserar på frigörelse och barriärerna som finns till aktö-

rers frigörelse. Hur man kan uppnå en friare miljö och vilka krafter som motverkar och 

måste påverkas för att kunna genomföra en sådan förändring. Det kan vara allt från 

kommunikationsspärrar till sociala indelningar i form av roller och avdelningar, men 

även invanda handlingsmönster och ideologier (ibid.). Inom detta paradigm lägger 

man stor vikt vid språket och förståelse i förändringsarbetet. För att detta ska vara 

möjligt måste arbetet ske i nära anslutning med de berörda och kan alltså inte ske 

enbart med hjälp av observationer (Hirschheim och klein, 1989, s. 1208).

genomförande2.7 
Vi kommer i detta avsnitt beskriva hur vi har gått tillväga för att genom-

föra vår studie och hur vi utgått ifrån vår metodteori. Vi försöker även 

löpande att presentera våra resonemang vid de vägval vi identifierat 

som kritiska. Avslutningsvis tar vi även upp kritik som kan riktas mot 

vårt tillvägagångssätt.

anSatS2.7.1 

I vår studie har vi använt oss av en abduktiv forskningsansats vilket betyder att vi i vårt 

sökande efter kunskap pendlar mellan att söka teori utifrån vad vår empiri säger och 

studera vår empiri utifrån vad teori säger. Vi har under perioden som vi studerat fe-

nomenet gått mellan att granska redan befintlig teori till att prata och göra intervjuer 

i vår studerade organisation. Detta kan i det närmaste liknas vid en abduktiv ansats.
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narrativ analyS2.7.2 

Vi använder oss av narrativ analys för att sammanställa våra intervjuer och sålla bland 

det som sagts under intervjutillfällena. Genom dessa sammanställningar skapar vi oss 

en bild av hur en roll inom vår studerade organisation kan se ut. Efter att denna analys 

och sammanställning gjordes gick vi tillbaka till de intervjuade för kommentarer på 

det som skrivits och upphämtning av mer material från delar som vi behövt titta 

närmare på.

generic StorieS och paradigmatiSk 2.7.3 
analyS

För att strukturera upp vårt empiriska material och göra det mer tillgängligt för läsa-

ren har vi har hämtat inspiration ur Hirschheim och klein (1989), och då framför allt 

från deras Generic Stories. Dessa kan ses som en vidareutveckling av den narrativa 

analysen och ger oss ett verktyg att använda för att se organisationens bakgrund och 

synsätt. Genom att jämföra vår narrativa analys med de generic stories som finns 

i Hirschheim och klein (1989) och de paradigm de beskriver kan vi ge extra tyngd 

åt den narrativa analysen. Vår empiriska grund var dock inte tillräckligt bred för att 

kunna göra samma sak som Hirschheim och klein (1989). Istället lät vi generic stories 

hjälpa till att hantera de olika rollerna vi identifierat där rollerna symboliserar ett urval 

människor. På detta sätt fick vi en schablon att presentera vår empiri genom.

Genom en paradigmatisk analys med hjälp av dessa generic stories kan vi se närmare 

vilken utgångspunkt organisationen som helhet, och de olika rollerna inom den, har. 

Detta gör vi för att få en mer grundläggande förståelse för vilket synsätt som orga-

nisationen påverkas av och vad detta medför i samband med kommunikation och 

informationsutbyte.
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val av företag2.7.4 

I vår studie har vi varit hos endast ett företag. Anledningen till detta är att vi ville 

fördjupa oss mer i hur ett företag arbetade än att studera flera på ett mindre grundligt 

sätt. Vi har även valt företag utifrån storlek och affärsidé.

Företaget vi gjort vår studie på är UIQ Technology AB som arbetar med att utveckla 

en applikationsplattform för ”smarta mobiltelefoner”. Denna plattform är integrerad 

med Symbian oS vilket är det marknadsledande operativsystemet för ”smarta mobil-

telefoner” och har en stark fokus på användarinterface och användbarhet. De är ett 

relativt stort företag, med ca 300 anställda, och deras kunder är större aktörer inom 

mobilbranschen, som bland annat Sony Ericsson och Motorola. Företaget jobbar i 

stort sett mot samma mål och produkt vilket gör att en stor grupp människor måste 

dela samma vision.

Anledningen till att vi valt ett företag som arbetar med användbarhet är att detta ofta 

är något som anses som svårt att förmedla och skapa en vision kring. Vi tror att det, 

trots dess svårighet att förmedla, är något som är väldigt viktigt och att man inte får 

bortse från detta, speciellt inom mobilbranschen som UIQ Technology inriktat sig på. 

I och med att en mobiltelefons skärmyta och möjligheter till interaktion är betydligt 

mer begränsade än till exempel en dators, blir denna aspekt i arbetet med utveckling 

för dem ännu mer viktig.

Många företag jobbar ofta mot flera mål och produkter samtidigt vilket gör att visio-

ner inte behöver förmedlas till hela den grupp som utvecklar produkten. Bara den 

grupp som berörs av utvecklingen för det specifika målet måste nå en samförståelse 

för vad det är som ska göras. I UIQ Technologys fall måste dock alla som arbetar 

inom utveckling av produkten ha samma vision och mål. Detta kan ses som både 

lättare och svårare för organisationen. Eftersom det i UIQ Technologys fall är ett större 

företag kan det vara en ansenlig grupp människor som måste nå samförståelse, vilket 

förmodligen ökar svårigheten att nå ut till alla.
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inledande underSökning2.7.5 

Vi började våra intervjuer med att på ett relativt tidigt stadium i uppsatsskrivandet 

anordna ett telefonmöte med en person inom organisationen som har en övergri-

pande kontakt med andra roller. Genom detta telefonmöte fick vi en bättre inblick 

i organisationen och de roller som fanns inom denna. Vi fick också här bekräftat att 

företaget lade stor vikt vid användbarhet och att de hade en separat process för detta 

arbete. Utifrån informationen vi fick vid den initiala intervjun planerade vi våra kom-

mande intervjuer.

val av inSamlingSmetod2.7.6 

Vår undersökning är baserad på intervjuer och observationer. Intervjuerna var se-

mistandardiserade, det vill säga att vi hade vissa specifika frågor men till stor del 

utförde intervjuerna under fria former. Intervjufrågorna som skrevs ned på förhand 

kategoriserades efter om de var generella eller riktade till specifika roller.

För att möjliggöra denna friare dialog med respondenterna och samtidigt kunna 

spara ned allt krävdes att vi minskade på flaskhalsar och eliminerade distraherande 

element. Några saker vi gjorde för att detta skulle fungera var att låta ett instrument 

för ljudupptagning sköta inspelning av dialogen. Detta tillät oss lägga mer fokus på 

faktiska frågor på plats och förskjuta transkribering till ett senare stadium.

Vi beslutade att informera respondenterna om att vi spelade in intervjuerna innan 

de påbörjades för att få deras medhåll till detta. Något vi dock försökte motverka var 

en stel stämning som skulle kunna följa av en sådan metod. Vi påpekade därför att 

materialet skulle hanteras anonymt. Som inledning till intervjuerna skapade vi några 

frågor av enklare karaktär som respondenterna skulle kunna relatera till och bidra till 

att lätta upp stämningen. Vi ansåg även att det var viktigt med ett godkännande från 

deras sida angående vidare kontakt. En fråga var därför om vi kunde återkomma till 

respektive person via mail eller telefon för eventuella uppföljningsfrågor, om så skulle 

behövas.
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Intervjuerna transkriberades sedan. Detta resulterade i att vi inte kunde ta hänsyn till 

deras kroppsspråk och tonlägen men detta är något vi har begränsat oss ifrån i denna 

undersökning.

roller och proceSSer2.7.7 

Inför våra intervjuer tog vi kontakt med några personer på företaget som gav oss 

en liten inblick i deras arbetssätt. Vi pratade bland annat med en person som hade 

en mer övergripande kontakt med övriga i organisationen. Detta gjorde honom till 

en värdefull resurs vad det gällde att skapa en bild över vilka roller som fanns och 

vilka vi skulle fokusera oss på. Bland annat informerade han oss om hur arbetsgrup-

per var indelade och hur de övergripande arbetade med sina uppgifter. Med denna 

information som grund kunde vi konstatera att det skulle behövas ett antal personer 

från respektive roll. Vi efterfrågade då att de skulle vara i samma arbetsgrupp så att 

de arbetade med samma delleverans. Detta på grund av att vi ville kunna relatera de 

olika personerna till en utgångspunkt, det vill säga att de jobbade med samma ar-

betsuppgift, utifrån deras synvinklar. Målet var att få en spridning och flera personers 

åsikter om samma fenomen.

Vi specificerade några grundläggande önskemål för UIQ Technology som sedan fick 

plocka ut respondenter till oss. Detta hoppades vi på skulle ha två effekter. Det ena 

var att respondenterna inte skulle veta på förhand vad vi skulle prata om utan ge oss 

spontana och ”ärliga” svar. Det andra var att vi i rollen som undersökare inte skulle 

färga studien genom att välja roller som vi på ett tidigt stadium upplevde vara extra 

viktiga för vår studie. Eftersom vi inte visste på förhand hur många personer som 

hade respektive roll valde UIQ ut en representativ mängd åt oss. Det bidrog till att vi 

fick en jämn spridning av intervjuade i olika roller.
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formulering av intervjufrågor2.7.8 

Eftersom vi valt att utföra en kvalitativ studie behövde vi genomföra ett antal intervjuer. 

I grunden hade vi två mål med dessa. Det ena var att kartlägga hur organisationen 

var strukturerad internt. Vi hade som tidigare nämnts redan talat med en person på 

företaget som givit oss en bild, men vi önskade också se hur denna passade med hur 

vi upplevde det. Det andra målet var att se hur individer upplevde sin egen position 

och arbetet de gjorde.

Inledningsvis gick vi igenom olika metoder för att göra detta. Vi uteslöt strikt formu-

lerade frågor för att undvika att de skulle bli allt för styrande i dialogen. Motiveringen 

var att vi ansåg att vi inte besatt tillräckliga kunskaper om företaget och då alltså ville 

vidga vår syn. Vi ansåg att det bästa sättet att få tillgång till sådan kunskap var att låta 

våra intervjuade tala fritt. 

 Generella frågor, eller riktlinjer, ställdes upp som inte skulle vara situationsspecifika, 

utan mer fungera som stolpar. Detta, ansåg vi, möjliggjorde en mer öppen dialog så 

att vi skulle kunna få insyn i aspekter som vi på förhand inte tänkt på samtidigt som 

vi kunde se till att vi fick ut information om de områden vi är intresserade av. Vi insåg 

dock att vi skulle behöva ta med ett antal rollspecifika frågor då områdena de inter-

vjuade arbetade inom var så pass divergerande i arbetsuppgifter. Dessa tilldelades 

några specifika frågegrupper och delfrågor som ställdes endast till dem. 

Endast några få respondenter var förberedda på vad vi skulle ställa för frågor och 

vilken bakgrund vi hade. Dessa var de som vi hade talat med per telefon vid tidigare 

tillfällen. De övriga kom helt oförberedda till mötesplatsen och informerades om 

utförandet på plats.
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utförande av intervjuer2.7.9 

Vi besökte UIQ Technology i mars 2008 för att genomföra intervjuerna. De förde-

finierade frågorna tog vi med oss i utskriven form för de skulle kunna fungera som 

stöd. När vi anlände blev vi informerade om vilka personer vi skulle få träffa samt tid 

och plats för detta. Sekreteraren som hade hjälpt till att anordna detta såg också till 

att förse oss med gästlegitimationer så att vi skulle kunna röra oss inne på området. 

Detta gav oss dock endast rättigheter att röra oss mellan anvisade intervjulokaler och 

fikarum.

Inför varje intervju förberedde vi platsen genom att ställa fram ljudupptagningsenhe-

ten. Vi placerade även stolarna så att vi kunde sitta framför den intervjuade med en-

heten mellan oss. Varje intervju inleddes med en kort presentation av oss, intervjuns 

utformning och en kort beskrivning av vad vår uppsats skulle komma att handla om. 

Därefter frågade vi om vi fick spela in intervjun, vilket ingen hade något att invända 

emot. Den avsatta tiden var en timme per intervju och vi var två stycken intervjuare 

vid varje tillfälle. Vi genomförde nio intervjuer under de två dagar vi besökte organi-

sationen.

utförande av oBServationer2.7.10 

Under vårt inledande telefonmöte fick vi höra att de som jobbade inom organisatio-

nen kunde röra sig fritt mellan arbetsgrupperna för att till exempel ställa frågor. Vi 

fann det därför intressant att ta reda på om vi skulle kunna observera detta.

Några grundläggande antaganden vi gjorde var

att de gjorde detta när de hade saker de behövde förtydliganden på.1. 
att de förflyttade sig fysiskt inom organisationen för att göra detta.2. 
att det inte fanns någon bestämd tidsrymd avsatt för dem att göra 3. 
detta.
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Med dessa antaganden insåg vi att det skulle bli svårt att utföra en strikt strukturerad 

observation. Först och främst antog vi att de inte alltid hade problem utan att det en-

dast krävdes förtydliganden när det dök upp problem. Ett grundläggande antagande 

är att detta inte sker i jämna intervaller (punkt 3), och framför allt att det inte innefat-

tar samma personer (punkt 1). Detta skulle lätt kunna göra en studie fruktlös om man 

observerar ”fel” person under ett visst intervall där den personen inte ställer någon 

fråga. Punkt 2 pekar på att de personer som har frågor också flyttar på sig. Rör de 

sig inom organisationen måste man alltså även själv förflytta sig. Detta skulle kräva 

att observatören följer efter personen i fråga genom organisationen. Det fungerar 

endast i de fall då även organisatören har tillstånd att röra sig fritt. Vi fick dock inte 

veta hur organisationen var strukturerad rent fysiskt, men också att vi skulle vara 

begränsade till vissa platser. Vi bestämde därför att vi inte skulle skapa någon mall 

för observationerna, utan genomföra en så kallad ostrukturerad observation. Vi ville 

även låta denna vara maskerad för att få en mer korrekt bild av hur kommunikationen 

fungerade.

Redan i början av våra intervjuer fick vi höra att det kunde uppstå diskussioner om 

problem och idéer var som helst inom organisationen. Det var dock inte helt ovanligt 

att sådant kunde uppstå kring fikarummen. Eftersom vi hade tid avsatt mellan varje 

intervju var det därför där vi fokuserade våra observationer. Det vi var mest intres-

serade av att höra var vilka typer av problem och åsikter som kunde diskuteras där, 

och om dessa hade någon koppling till projekten de jobbade med.

metodkritik2.8 
Vi utför en kvalitativ studie där vi använder oss av individuella möten som grund. Vid 

dessa möten för vi en öppen dialog där vi försöker uppmuntra respondenterna att 

tala fritt om vissa områden. Vi spelar endast in och tolkar den kommunikationen med 

hjälp av ljudupptagning. Dock kan vissa respondenter, och även vi själva, använda oss 

av en bredare kommunikation än bara ljud. Där orden inte räcker till kan personen 

eller personerna gestikulera i luften och i efterhand kan det vara svårt att komma ihåg 

vad exakt personen gjorde för att illustrera sina intentioner.
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Våra intervjuer är fria och semistrukturerade där vi har specificerat frågor inom 

vissa områden vi är extra intresserade av att utforska. Vi har också gjort valet att 

inte informera respondenterna om vilka frågor vi ska ställa eller avslöja ämnet för 

uppsatsen innan mötestillfället. Detta kan troligtvis påverka resultatet av intervjuerna 

då vi säkerligen kan få rakare och mer strukturerade svar om vi delger dem frågorna 

innan intervjuerna, även om de i viss mån kan vara konstlade. Effekterna av vårt val 

kan dock vara svåra att mäta i efterhand utan djupare studier inom området.

Vi ser bara till UIQ Technology AB och bortser från krav som kommer till exempel direkt 

från kunder eller andra organisationer. Detta kan eventuellt leda till att vi analyserar 

en något snävare bild av verkligheten, men tidsramarna för denna uppsats gör att vi 

måste begränsa området för vår studie.

källkritik2.9 
Användbarhet och kommunikation är inte några nya ämnen för forskningsvärlden. 

Detta medför att det finns väldigt mycket litteratur och artiklar som är av intresse 

för oss. För att få en så bra och trovärdig bild som möjligt av området har vi försökt 

använda oss av etablerade och välkända källor. För att dock inte tappa nya intressanta 

och viktiga forskningsrön har vi även använt oss av relativt nya källor. Detta sätt att 

blanda både nytt och gammalt kan medföra att vi har missat viktiga källor inom vissa 

områden.

Alla dessa källor har dock granskats kritiskt och vi har försökt skapa oss en så bred 

bild av området som möjligt. Tack vare detta, tillsammans med att vi faktiskt gått ut 

i en organisation och studerat vad som händer där, tror vi att vi fått en bra grund att 

stå på.

Vi vill också nämna den risk som finns att våra respondenter vid intervjutillfällena is-

tället svarar på ett sätt de tror att vi vill höra, snarare än vad de faktiskt upplever eller 

tycker. Dock tror vi att företagskulturen, som förespråkar öppna dialoger aktörerna 

emellan, och stolthet kring det egna arbetet (UTUM finns till exempel tillgängligt för 

nedladdning på Internet) bidrar till riktigare information.
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teori3 
Begrepp3.1 

I detta kapitel tar vi upp en mängd begrepp vi använder oss av genom 

teori och empiri. Vi definierar dessa så att läsaren lättare ska förstå 

vad vi menar med ett visst begrepp.

artefakt3.1.1 

Goldkuhl och Cronholm (2006, s. 21) beskriver begreppet artefakt som något som är 

skapat av en människa. Denna produkt, eller föremål, kan fungera på olika sätt och 

skulle till exempel kunna vara en såg som används vid skogsavverkning. Något som 

blir karaktäriserande för en sådan produkt är att den kräver mänsklig interaktion för 

att fungera. Sågen styr inte sig själv utan behöver någon som manövrerar den. Detta 

kallar Goldkuhl och Cronholm (2006, s. 21) för ett statiskt aktörsberoende.

Vi använder oss av en förenklad version av deras syn på begreppet artefakt, tillsam-

mans med deras syn på meddelanden. När vi talar om artefakter i denna rapport 

kommer vi att syfta till något som lämnas över mellan två parter. Detta kan vara infor-

mation i både muntlig och skriftlig form eller rent av en produktprototyp som lämnats 

över för verifiering. Vi väljer alltså att inte specificera artefaktens typ enligt Goldkuhl 

statisk dynamisk
aktörsberoende Icke-utförande instrument som 

kräver handhavande från aktör 

(redskap). Exempel: Yxa

Utförande instrument som 

kräver manövrering (körbar 

maskin). Exempel: Bil
självständig Passivt instrument med funk-

tion utan aktivt handhavande 

(hållare). Exempel: Vas

Utförande, självgående in-

strument (automat). Exempel: 

Tvättmaskin

 Artefaktklassificering (Goldkuhl och Röstlinger, 2005 i Goldkuhl och Cronholm, Figur 6:

2006, s. 21).
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och Cronholm (2006) utan ser det som tillräckligt i denna rapport att generalisera 

begreppet att innefatta alla typer.

aktör3.1.2 

En person, inom eller utom organisationen, som hanterar, skapar eller tar emot en 

artefakt. Begreppet innefattar också personer som interagerar med informationssys-

tem inom organisationen.

informationSutByte3.1.3 

Informationsutbyte sker när information kring artefakter förs vidare till eller hämtas 

från en eller flera aktörer. Informationen kan vara muntlig, skriftlig eller representa-

tioner i form av till exempel bilder eller dylikt.

överlämning3.1.4 

En överlämning sker när ansvaret för en artefakt förs vidare till en ny aktör i utveck-

lingsprocessen. Ett exempel skulle kunna vara när mjukvaruutvecklare har färdigställt 

en prototyp (en artefakt). De lämnar över den till kvalitetstestare som går igenom 

prototypen och letar efter felaktigheter. Hittar de några fel lämnar de tillbaka proto-

typen för vidareutveckling.

Figur 7: Mjukvaruutvecklare överlämnar en artefakt till 

kvalitetstestare som sedan returnerar den.
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SamförStåelSe3.1.5 

Samförstånd definieras i Nationalencyklopedin (2008-05-29, Uppslagsord: samför-

stånd) som ”uppnådd enighet i åsikter eller handlande ibl. mellan parter som eg. 

har olika intressen”. Nationalencyklopedin (2008-05-29, Uppslagsord: förståelse) 

definierar förståelse som ”att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll” och ”förmåga 

att tillgodogöra sig innebörd”. Vår syn på samförståelse är snarlik, men har en fokus 

på att flera parter kan tillgodogöra sig ett tankemässigt innehåll och även bilda ett 

samförstånd för hur något ska fungera, göras eller se ut.

roller och konflikter3.2 
Inom arbetslivet finns det både ett ”jag” och en roll som man inträder i. Axelsson 

(2008, s. 66 f) säger att det finns en relation mellan den personliga identiteten och 

den professionella identiteten och att dessa influerar varandra. En stark personlighet 

tenderar att skapa en längre distans till ”vi” och arbetsgruppen.

Axelsson (2008, s. 66 f) säger även att, beroende på hur ens utbildning har varit 

utformad och till vilken grad den bestått av generisk kunskap, förändras även ens 

identifiering med socialisering med en profession. En mer generisk utbildning bidrar 

till att jaget blir mer flexibelt och man låter den professionella identiteten bli det den 

är.

Genom ens utbildning får en individ även ett tankesätt och ett synsätt som präglats på 

denna säger Axelsson (2008, s. 43 f). Hon menar även att (ibid., s. 44)

”[d]e processer som utspelar sig är intimt förknippat med såväl självförståelse, 

meningsskapande som handlande – människans roll blir på så sätt ofrånkomligt 

central.”
Vicente (2004, s. 155 f) beskriver i sin bok att om man sätter fler än två människor 

tillsammans i ett team får man plötsligt en väldigt komplex situation. Det sätt teamet 
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agerar är beroende på det faktorer och agerande som teamets individer har. När man 

är ensam är inte kommunikation ett problem om man inte måste konkretisera sina 

tankar på något sätt. Delar man upp arbetsuppgifter och sätter olika ansvarsområden 

blir det betydligt svårare.

kommunikation, ansvar, uppgifter och prioritet är alla saker som måste vara över-

enskommet, annars kommer teamet ha problem med att koordinera sitt arbete med 

varandra. Team kan inte fungera bara genom själviskt och oberoende arbete. (Vicente, 

2004, s. 155 f)

Det är dock inte en självklarhet att en grupp människor lätt kan komma överens om 

detta. Människor har alltid olika personlighet, mål som inte är samma, eller olika 

värderingar. När dessa finns är det alltid en risk för konflikter inom en grupp och likväl 

mellan grupper. (Goethals, G. R. et. al., 2004, s. 241)

konflikter mellan grupper och roller består ofta av tre delar. Daft (2004, s. 488 ff) be-

skriver dessa som gruppidentifikation, skillnader och frustration. Gruppidentifikation 

består av att aktörerna i en grupp känner en samhörighet med en grupp. Det andra är 

att det finns en synbar skillnad mellan grupper eller aktörer. Detta skulle till exempel 

kunna vara sådant som att grupperna sitter på olika ställen geografiskt eller att de har 

olika sociala eller akademiska bakgrunder. Det tredje är att det finns en frustration 

över något. Detta behöver inte vara något direkt påtagligt utan kan vara sådant som 

att en grupp försöker prestera bättre än någon annan.

Det som bland annat kan orsaka uppkomsten av organisatoriska konflikter är att man 

inte delar samma mål för en uppgift, att attityder till något skiljer sig eller att den 

uppgift man arbetar med är beroende av en annan (Daft, 2004, s. 488 ff). Att man 

inte har samma mål för en uppgift är förmodligen det som gör att de flesta konflikter 

uppstår, enligt Daft (ibid.). Detta kan uppkomma ur att olika grupper eller avdelningar 

ser till olika aspekter av en uppgift, till exempel kostnader kontra kvalitet. Daft (ibid.) 

beskriver att attityder skiljer sig ofta mellan olika grupper eftersom olika sorters män-

niskor ofta söker sig till olika sorters jobb. Detta kan skapa en bristande förståelse 

och tillit mellan olika grupper eller människor. Att den uppgift en grupp arbetar med 

är beroende av resultatet av vad en annan grupp gör innebär att det krävs ett större 
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samspel mellan grupperna och detta gör att skillnader i mål och attetyder blir ännu 

mer synliga.

konflikter måste dock inte alltid vara något som är dåligt. En liten mängd konflikter 

som är begränsade till uppgifter kan hjälpa arbetet att fortskrida och visar på att 

medarbetare kan diskutera sina skillnader öppet (Goethals, G. R. et. al., 2004, s. 241 

ff). Genom detta kan det ofta uppkomma flera olika lösningar på ett problem vilket i 

sin tur kan leda till en bättre lösning.

kommunikation3.3 
I detta kapitel går vi igenom hur olika forskare ser på kommunikation. 

Vi tar upp hur ett flertal aktörer kommunicerar med varandra och vad 

som kan uppkomma genom detta. Vi tar även upp hur enskilda aktörer 

i sitt eget arbete kommunicerar med sig själv. Vi beskriver också hur 

olika kommunikationskanaler kan påverka kommunikationen mellan 

olika aktörer.

Som designer arbetar man i princip aldrig ensam. Löwgren och Stolterman (2004, 

s. 44 f) skriver i sin bok att designarbete är så pass svårt och komplext att en ensam 

individ inte räcker till. För att åstadkomma något krävs ofta en sammansättning av en 

mängd olika kompetenser.

När flera olika kompetenser samlas uppstår dock komplexitet. olika artefakter de-

signas för olika ändamål och finns det inte en samförståelse bland de kompetenser 

som ska ta fram artefakten blir förmodligen resultatet allt annat än tillfredsställande. 

oakland (2003, s. 9) beskriver hur en kontorsstol skiljer sig från en fåtölj, inte genom 

att den ena inte går att sitta på, utan att de används till olika ändamål. kontorsstolen är 

utmärkt att sitta på medan man arbetar medan den förmodligen är betydligt mycket 

sämre om man ska titta på TV i tre timmar. De skiljer sig från varandra i hur de blivit 

designade.
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När man sedan måste designa något betydligt mera komplext krävs fler människor 

och med det flera olika förståelser för en artefakt. Med detta riskerar man att det 

skapas ett flertal bilder av hur den slutgiltiga designen för artefakten kommer att se 

ut. En figur som beskriver detta väldigt väl är en figur av ett träd med en gunga. Denna 

figur har ett oklart ursprung men återfinns bland annat i oakland (2003, s. 9).

I bibeln finns ett utmärkt exempel på ett projekt som misslyckades på grund av att 

människor inte förstod varandra (1 Mos 11:1-9):

”Hela jorden hade samma språk och samma ord. [...] De sade: Låt oss bygga 

en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi 

slipper vara skingrade över hela jorden. [...] Herren sade: De är ett enda folk och 

har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, 

vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så 

att den ene inte förstår vad den andre säger.”
Babels torn skulle kunna ses som ett projekt där de funnits motstridiga tankar om hur 

eller vad som skulle göras.

Figur 8: Oaklands (2003, s. 9) figur över olika syn på det slutgiltiga målet.
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För att kommunicera tankar och idéer till andra kan man ibland behöva använda sig 

av olika medium eller verktyg. Rönkkö (1999, s. 88 ff) presenterar en undersökning 

som tyder på att vissa typer av dokument och verktyg lämpar sig olika bra beroende 

på situationen. Bland annat visar han att problemet med att kommunicera och doku-

mentera en idé inte är löst trots att man lyckats enas om en representation av idén 

vid mötestillfället (Rönkkö, 1999, s. 84). En sådan representation kan användas för att 

väcka minnen kring en design, men saknar ofta många av de element som förekom 

vid möten i form av till exempel kroppsspråk och uttryck. I och med denna avsaknad 

är sådana representationer ofta inte tillräckliga för att fullständigt kommunicera en 

hel design. Möten kan därför ses som en viktig ingrediens när man behöver kom-

municera, och utveckla, något sådant.

Vad händer då om en aktör är beroende av dessa representationer men inte har möj-

lighet till direkt kommunikation med dem som tagit fram dem? Ett exempelscenario 

på detta skulle kunna vara en aktör som arbetar på distans. Dokumentationen som ta-

gits fram genom möten på huvudkontoret sparas så att den finns tillgänglig för denna 

aktör. Dock saknas nu den typen av information som just diskuterats och aktören kan 

välja mellan att tolka designen själv eller ta hjälp från huvudkontoret. Tolkar denne 

själv finns det en risk för att den egna förståelsen fyller i de luckor som finns vilket 

skulle kunna leda till ett från den tänkta designen avvikande resultat. Rönkkö (1999, 

s. 88) föreslår att lösningen ligger i att flera typer av representationer måste kunna 

integreras. Detta skulle öppna upp för möjligheten till en större förståelse utifrån 

representationer i sig.

kommunikation mellan aktörer3.3.1 

En organisation kan ses som ett öppet socialt system som av olika anledningar måste 

hantera information men har en begränsad förmåga att kunna göra detta, menar Daft 

och Legel (1986, s 555 f). Informationen används för att strukturera och koordinera 

uppgifter som utförs inom organisationen eller tolka saker som händer utanför den. 

En organisation är också ofta uppdelad i olika sektioner vilka tar han om olika arbets-

uppgifter. Dessa sektioner måste kunna kommunicera med varandra för att kunna 

åstadkomma något (ibid.). Dock finns det alltid olika tolkningar av informationen i en 

organisation. Varje individ, grupp eller sektion kan tolka något på sitt eget vis.
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Daft och Legel (1986, s. 556 ff) har tagit fram en modell som beskriver sambandet 

mellan två typer av osäkerhet. Den ena står för situationer där man känner till proble-

met men är osäker på hur man ska lösa det (”uncertainty”), och den andra typen står 

för situationer där problemet inte är definierat eller känt (”equivocality”). I andra ord 

kan man säga att uncertainty är ett underskott av data vilket gör att man måste söka 

mer. Equivocality skulle kunna vara ett överskott av data utan att man vet vad man ska 

söka efter, men inkluderar även sådant som missförstånd vid på grund av olika språk 

och tankesätt. Daft och Legel (1986, s. 557) skriver;

”Uncertainty is a measure of the organization’s ignorance of a value for a 

variable in the space. Equivocality is a measure of the organization’s ignorance of 

whether a variable exists in the space. When uncertainty is low, the organization 

has data that answer questions about variables in the space. When equivocality 

is low, the organization has defined which questions to ask by defining variables 

into the space.”
IT-system är ett sätt för organisationer att samla data och göra den lättillgänglig. Man 

kan alltså tillgodose till exempel beslutsfattare med en stor mängd information som 

beslutsunderlag. Dock måste man enligt Daft och Legels modell (se figur 9) också se 

till att beslutsfattaren har förstått innebörden av det data som tillhandahålls. När 

high

EqUIVocaLITy

low

high equivocality, low uncer-

tainty. occational ambiguous, 

unclear events, managers defi-

ne questions, develop common 

grammar, gather opinions.

high equivocality, high uncer-

tainty. many ambiguous, un-

clear events, managers define 

questions, also seek answers, 

gather objective data and ex-

change opinions.
low equivocality, low un-

certainty. Clear, well-defined 

situation, gather routine objec-

tive data.

low equivocality, high un-

certainty. Many, well-defined 

problems, managers ask many 

questions, seek explicit answers, 

gather new, quantitative data.
low   unCertaintY high

 Daft och Legels (1986, s. 557) modell om equivocality och uncertainty.Figur 9:
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tolkning tar tid, och tid kostar pengar är nyckeln, och problemet, att denna förståelse 

ska uppnås inom en rimlig tid. Detta kallar de för information richness (Daft och Legel, 

1986, s. 560). 

För att uppnå en hög information richness krävs dock att man väljer ett medium som 

klarar av att förmedla budskapet på ett snabbt och effektivt sätt. De undersökte olika 

medier och arrangerade dem efter förmåga att hantera frågor, antal kanaler, hur 

personligt det blir och språkfaktorer (ibid);

Face-to-face1. 
Telephone2. 
Personal documents such as memos and letters3. 
Impersonal written documents4. 
Numeric documents5. 

Face-to-face hamnar överst eftersom det utöver ord möjliggör kanaler för kropps-

språk, tonlägen och personliggörande genom följdfrågor med mera. En viktig fråga 

man bör ställa sig är dock om face-to-face verkligen alltid är det mest tidseffektiva 

alternativet av dessa. Svaret är förstås att så inte är fallet (ibid). är problemet redan 

känt och alla inblandade är väl införstådda i det data som används behöver man inte 

använda sig av ett lika brett medium. Ett mindre antal frågor kommer att ställas och 

klarhet nås snabbare. Valet av kanal bör alltså situationsanpassas.

kommunikation med Sig Själv3.3.2 

Att kommunicera med sig själv är något man kan göra för att vidareutveckla de tankar 

och visioner man har kring något. Detta kan till exempel ske genom att man skissar 

design tankar på papper (Löwgren och Stolterman, 2004, s. 38 f). Detta gör att man 

får något att reflektera över. Skissen i sig kan fungera som en samtalspartner och 

belysa nya möjligheter eller begränsningar (ibid.).
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Att just konkretisera tankar och idéer genom skisser eller löpande text skapar inte 

bara en möjlighet att dela dessa med andra. Detta skapar även förutsättningar för att 

vidareutveckla, bredda och komma med nya tankar och idéer (ibid.).

I denna uppsats fokuserar vi på kommunikation mellan olika aktörer men väljer dock 

att poängtera att detta även kan fungera som ett verktyg för enskilda personer.

viSioner3.4 
Enligt Löwgren och Stolterman (2004, s. 24) är en vision något som uppstår när en 

designer hamnar i en designsituation. Visioner kan ta olika lång tid att få vilket tycks 

bero på hur erfaren designern är och om de har varit i liknande situationer tidigare.

”Ett typiskt exempel är en vision som bygger på 

en idé om en speciell form och användning av ett 

speciellt material. Det visar sig inte så sällan att den 

tänkta formen faktiskt inte går att åstadkomma i det 

tänkta materialet.”(Löwgren och Stolterman, 

2004, s. 24)

Det är inte en färdig design utan en idé, ett tecken på 

förståelse för uppgiften. Den här idén kan dock bestå 

och handla om olika saker. Det kan vara allt från en del av en grundläggande mjukva-

ruarkitektur till ren grafisk utformning eller koncept. är det fler personer inblandade 

kan det därför uppstå visioner som berör olika delar av samma system.

Figur 10: Det krävs många personer för att 

bygga dagens avancerade bilar.
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delade viSioner3.4.1 

När man ingår i en större arbetsgrupp som jobbar mot ett gemensamt mål är det 

viktigt att man förstår varandra. Någon har en grundidé, eller vision, som de sedan 

vill att någon annan ska kunna hjälpa dem med att utveckla. om en grupp människor 

till exempel ska utveckla en bil kanske någon har en idé om vilken motor som ska an-

vändas, en annan kan mycket om elektronik medan en tredje ser till miljöaspekterna. 

alla dessa delar är beroende av varandra och kräver säkerligen många kompromisser 

för att nå det slutliga målet.

Löwgren och Stolterman (2004, s. 47) skriver att visioner idag oftast dokumenteras 

med hjälp av regler, specifikationer och annat beskrivande material. Man försöker 

helt enkelt konkretisera sina idéer. Ett problem som de har sett är dock att sådana 

här dokumentationstyper behöver tolkas och ofta tolkas annorlunda beroende på 

vem som läser dem, trots att de befinner sig i samma projektgrupp. Detta kan ibland 

härledas till inkonsekvens i begreppsanvändningen eller att dokumentation helt en-

kelt är bristfällig. Poltrock och Grudin (1994, s. 72) menar att detta kan bero på att 

det är svårt att beskriva visioner i ord och att olika personer använder olika typer av 

beskrivningar för samma saker.

deSignproceSSen3.5 
Nedan beskriver vi hur en designprocess kan hanteras. Vi beskriver 

ett par metoder eller begrepp som hjälper till att skapa ett arbetssätt 

där man sätter användare eller funktioner i centrum för designen. Vi 

beskriver begreppen personas och brukskvaliteter och hur dessa kan 

fungera som hjälpmedel i praktiken.

I sammanhang där en designer jobbar tillsammans med andra aktörer för att skapa 

en helhet är det flera visioner som måste kunna knytas samman. För att kunna knyta 

samman dessa visioner måste det därför ske någon form av kommunikation mellan de 

olika aktörerna. Det kan vara personliga möten, dokumentation eller skisser. oavsett 

hur man gör det är det en fråga om att kunna förmedla visioner.
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perSonaS3.5.1 

Medveten insamling av data om olika fenomen har skett sedan vetenskapens födelse 

och har gått till på ett oändligt antal sätt. I takt med att forskningen har gått framåt 

har även metoderna för datainsamling raffinerats. I jakt på precision har man sedan 

sökt större och större mängder data vilket har lett till problemet att sammanställa det 

på ett hanterbart sätt.

Inom IT-branschen är det inte ovanligt att man söker information om dess användare. 

användarna är de som slutligen använder en viss produkt och det är därför deras be-

hov man måste tillfredställa. Detta har visat sig vara ett problem utan någon entydig 

lösning (Löwgren, Stolterman, 2004, s. 21).

Ett hjälpmedel som kommit att användas på senare tid är personas. Detta går ut på 

att man samlar en mängd egenskaper som karaktäriserar en eller flera personer och 

sammanställer dem under en fiktiv karaktär. Cooper (1999, s. 124) beskriver begrep-

pet såhär;

”Personas are not real people, but they represent them throughout the de-

sign process. They are hypothetical archetypes of actual users. Although they 

are imaginary, they are defined with significant rigor and precision. Actually, 

we don’t so much ”make up” our personas as discover them as a byproduct of 

the investigation process. We do, however, make up their names and personal 

details.”
Tanken är att det ska bli lättare att tänka att man designar för en viss persons behov 

än en större mängd personer. Cooper (1999, s. 149) menar att de två grundstenarna 

i all design är personer, och deras mål. Därför består en persona av en personbe-

skrivning och dennes personliga mål. Den här karaktären kan man sedan använda 

som underlag för beslut om vilka funktioner som ska finnas i produkten, till i vilken 

utformning man ska presentera dem. Den grundläggande idén, som Cooper (1999) 

tänkte den, var att personas skulle vara designers till hjälp vid designbeslut. Dock 

menar Pruitt och Grudin (2003, s. 3) att detta i praktiken inte var dess största styrka. 

När de applicerade tillvägagångssättet fann de att verktyget snarare gav dem en ny 
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väg för kommunikation och samförståelse. Det blev en gemensam utgångspunkt för 

de inblandade som alla kunde relatera till (ibid.).

En annan viktig aspekt av design, som Cooper (1999, s. 124) belyser, är att man inte 

ska försöka göra en design för flera personer. Att göra det resulterar i att man försöker 

tillfredställa många olika personliga mål under samma tak! Han tar framtagandet av 

en ny bilmodell som exempel (ibid.);

”Imagine that you were designing an automobile to please a wide spectrum 

of people. You could easily identify at least three subgroups: the soccer mom, the 

carpenter, and the junior executive. Mom wants a safe, stable vehicle with lots of 

space and big doors for hauling the kids, dogs, groceries, and other stuff. Joe, the 

carpenter, wants a rugged vehicle with all-wheel drive and abundant room for 

ladders, lumber, bags of cement, and tools. Seth, the young executive, wants a 

sporty car with a powerful engine, stiff suspenstion, covertible top, and only 

enough room for two.”
Poängen med den här illustrationen är att det är mer effektivt att 

skapa tre olika bilmodeller som var för sig säljer bra, än att skapa 

en kombination som ingen vill ha (ibid.).

om man nu går tillbaka till den ursprungliga diskussionen om per-

sonas där man skulle samla många personer under en beskrivning 

ser man snart att det kan uppstå problem. Den naturliga lösningen 

är att man skapar flera personas; vilket förstås strider mot den 

föregående illustrationen. Cooper (1999, s. 142) menar dock att 

detta är en naturlig följd vilket betyder att man måste välja ut en 

gemensam nämnare. Detta betyder att man väljer en persona vars behov och mål 

även skulle tillfredställa övriga, och designar för den personans mål specifikt.

Det har riktats en del kritik mot personas och Pruitt och Grudin (2003, s. 3 f) belyser 

några av de problem de stötte på när de under Microsofts ledning skulle skapa MSN 

Explorer;

Figur 11: Den multifunktio-

nella bilen, hämtad ur Cooper 

(1999, s. 125).
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The characters were not believable; either they were obviously designed 1. 
by committee (not based on data) or the relationship to data was not 

clear. 

The characters were not communicated well. often the main communi-2. 
cation method was a resume-like document blown up to poster size and 

posted around the hallways.

There was no real understanding about how to use the characters. In 3. 
particular, there was typically nothing that spoke to all disciplines or all 

stages of the development cycle. 

The projects were often grass-roots efforts with little or no high-level 4. 
support (such as people resources for creating and promoting Personas, 

budget for posters or other materials to make the Personas visible, or 

encouragement from team leaders: ”thou shalt use these characters”).

Deras lösning var att fortsätta med personas men att ta fram egna rutiner som säker-

ställde att man inte fastnade i dessa fällor, baserat på sina tidigare erfarenheter.

Chapman och Milham (2006, s. 2) lyfter i sin artikel fram kritik som bland annat inrik-

tar sig på validiteten hos framställda personas. Hur mycket av de riktiga personerna 

i underlaget återfinns i den återskapade bilden, eller personan? De menar att ett 

sådant material saknar den exakthet och precision som man sökte, vilket har som 

effekt att man istället designar för generella personer som inte finns. Det egentliga 

problemet ligger dock i att det inte på något enkelt sätt går att verifiera att den fram-

ställda personan stämmer med verkligheten (Chapman och Milham, 2006, s. 3) efter 

att man skapat den.
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BrukSkvaliteter3.5.2 

Enligt Löwgren och Stolterman (2004, s. 131 f) är det ofta väldigt svårt att mäta an-

vändbarhet och ännu svårare blir det om man sätter användandet i en social kontext. 

Just att det är så pass svårt att mäta en produkts egenskaper på ett objektivt sätt är 

nog det som ofta gjort användbarhet till ett område som inte fått så mycket fokus som 

det behöver. Trots att en produkts egenskaper inte kan mätas på ett enkelt sätt bety-

der det inte att man inte kan fundera kring och föra diskussioner om kvalitet. Detta 

är snarare något som är mycket viktigt att ständigt fundera kring, säger Löwgren och 

Stolterman (ibid.). Man kan aldrig bortse från en produkts kvaliteter bara för att dessa 

inte går att mäta på ett enkelt sätt. De skapar en helhet och alla dessa egenskaper, 

mätbara eller inte, måste slås fast och konkretiseras i en specifikation.

Brukskvaliteter är ett sorts tankeverktyg för att kunna på ett lättare sätt diskutera 

dessa kvaliteter. Tankesättet utvecklades då man upplevde att det fanns en brist på 

sätt att mäta produktegenskaper, och de sätten som fanns klarade bara enklare va-

rianter. Man befarade att de som sysslade med design inte skulle bry sig om kvalitet 

eftersom den var svår att mäta (ibid.). Efter som det är så svårt att objektivt mäta 

dessa egenskaper föreslår Löwgren och Stolterman (ibid.) att man använder sig av 

artikulation. Alltså att man ser kunskap kring dessa egenskaper som en pågående 

diskussion där designers, teoretiker, andra aktörer och designsituationer är involve-

rade. En produktdesign kan ses som ett inlägg i en sådan diskussion samtidigt som 

även en skriftlig analys kan vara det. Genom dessa inlägg kan man konkretisera en 

kärnkvalitet under vissa brukssituationer. Dessa kvaliteter är dock rörliga och är inte 

så pass generella att de alltid går att föra vidare till en ny designsituation.

Löwgren och Stolterman (ibid.) har dock tagit fram ett antal brukskvaliteter som förstås 

inte är fullständigt generella men ändå sträcker sig utanför ett enskilt designobjekt. 

En grupp av dessa kvaliteter behandlar användarens motiv till sitt användande, en 

annan om den omedelbara upplevelsen av att interagera med designobjektet. Den 

tredje gruppen tar upp användningens sociala utfall. Fjärde gruppen är strukturella 

egenskaper objektet har och hur detta påverkar dess användande. Den sista gruppen 

tar upp användarens reflektion till sitt egen användande.
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Några exempel på brukskvaliteter (Löwgren och Stolterman, 2004, s. 131 f):

Motiv till användande

Spelbarhet - ett spels fängslande kraft•	
Förförelse - den känslomässiga lockelsen till att använda en artefakt•	
Nytta - det faktiska stöd för arbetsuppgifter artefakten ger•	

omedelbar upplevelse

Formbarhet - hur mycket användaren kan påverka det man arbetar med •	
genom verktyget

Kontroll - hur ansvaret mellan användaren och verktyget fördelas•	
Försjunkenhet - hur mycket av våra sinnen som man försöker stimulera •	
genom användning av verktyget

Flöde - hur övergångar och växlingar hanteras för att inte störa ens flöde •	
för mycket

användningens sociala utfall

Socialt handlingsutrymme - vilken potential för socialt handlande en arte-•	
fakt har

Personlig kontakt - hur man kan få, vara i eller hålla kontakt på ett personligt •	
sätt

Identitet - hur man skapar eller upprätthåller en identitet genom symboliska •	
egenskaper

strukturella egenskaper

Genomskinlighet - hur mycket av artefaktens kärna man kan se och förstå•	
Effektivitet - hur snabbt och/eller felfritt en artefakt användas för att lösa •	
uppgifter

Elegans - hur enkel och/eller kraftfull artefakten är tekniskt sett•	

reflektion kring eget användande

Mångtydighet - hur användandet kan ge upphov till olika tolkningar eller •	
meningsskapande

Överraskning - hur användandet kan överraska användaren•	
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En slutlig brukskvalitet, som inte kunnat kategoriseras med är minst lika viktigt som 

de andra, är dynamisk gestalt. Man kan inte bara välja ett antal brukskvaliteter och 

sedan tro att dessa var för sig kan beskriva en god design. Dynamisk gestalt innebär 

att en digital artefakt måste upplevas genom att använda den i sin helhelt.

Brukskvaliteter är relativt nya och har inte heller fått något riktigt genomslag inom 

design än.  De är inte heller särskilt beprövade inom vetenskapen och vi har därför 

inte funnit någon kritik mot användningen av dem.
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empiri4 
 I detta kapitel presenterar vi de observationer och intervjuer som vi 

gjort på UIQ Technology samt en mindre presentation av företaget. 

Intervjuerna är sammanställda genom narrativ analys.

företagSpreSentation4.1 
UIQ Technology AB fick sitt nuvarande namn år 2002 men grundades redan 1998 

som en del av dåvarande Ericsson Mobile Communications. Uppdraget var att skapa 

en plattform för handhållna enheter grundat på Symbian oS. Då hade man bara 21 

anställda vilket under åren har växt till över 300 och 26 företagspartners. Bland kun-

derna ser man företag som Sony Ericsson, Motorola och BenQ.

En av svårigheterna man tidigt behövde övervinna var att området handhållna enhe-

ter var överväldigande stort. Problem som att produkten skulle klara av olika typer av 

interaktion (knappsats, penna, fingertryck på skärm) och dynamiska menyer gjorde 

att man tidigt behövde komma fram till hur man skulle prioritera och ta beslut. Man 

utvecklade därför en metod som skulle hjälpa till att analysera användarnas åsikter och 

användningsmönster. Detta kom att kallas UTUM (UIQ Technology Usability Metrics) 

och används nu mer som underlag för beslut i alla delar av utvecklingsprocessen.

Styrkan med plattformen ligger i konfigureringsmöjligheterna som möjliggör både 

kund- och modellanpassningar utan några förändringar i systemarkitekturen. På detta 

sätt har man lyckats minska tiden från vision till färdig produkt.



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
SySTEmVETENSKaPLIGa PRoGRammET   

48

oBServationer4.2 
UIQ Technology AB är väl medvetna om att deras medarbetare går utanför arbetsme-

todernas steg och diskuterar problem även utanför arbetstid och arbetsmiljö. Detta 

är dock ingenting de ser som något problem utan snarare tvärt om. UIQ hade öppna 

kontorslandskap och de anställda uppmuntrades att tala fritt om något problem 

uppstod. De hade även ett informationssystem som hanterade internkommunikation, 

men detta användes endast när frågorna var av mer brådskande karaktär.

Under vårt inledande arbete såg vi att många medarbetare rörde sig mellan sina en-

heter och möttes i bland annat fika- och lunchrummet. Det som skiljer den här typen 

av kommunikation, face-to-face, från den som sker genom informationssystemet är 

att den inte är spårbar. om en diskussion kring en viss funktion uppstår blir det svårare 

för en beslutsfattare att blicka tillbaka och se vad som låg till grund för diskussionen. 

Detta verkade dock inte vara något problem från Visions sida, utan man var snarare 

intresserad av att höra hur resultaten gestaltade sig. Förslagen kan registreras som 

önskemål, så kallade Change requests, genom informationssystemet. Vision går med 

jämna mellanrum igenom förslagen och värderar om de ska tas med i något projekt.

intervjuer4.3 
Här nedan presenteras det insamlade material vi fick genom intervjuer. 

Respondenternas åsikter är sammanställda under respektive roll de 

representerar. 

interaktionSdeSigner4.3.1 

akademisk bakgrund

De interaktionsdesigners vi har intervjuat kommer från olika bakgrunder. En studerade 

kognitionsvetenskap, en annan en dubbelexamen i arbetsvetenskap och dataveten-
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skap medan en tredje valt att börja jobba direkt efter gymnasiet. Den akademiska 

bakgrunden är alltså ganska spridd i denna roll men lutar åt det socialvetenskapliga 

hållet.

arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter kan vara att jobba med specifika features eller issues. En in-

teraktionsdesigner väljer eller får vissa features tilldelade sig och driver dessa framåt

”Jag får ett uppdrag om en feature-analys på något som en kund eller vi 

själva vill föra in i produkten. Och då gör man ett högnivå-tänk, tar upp för- och 

nackdelar med lösningar, vad finns det för tekniska begränsningar och det resul-

terar i ett feature-dokument. Och det granskas av andra interaktionsdesigners, 

utvecklare och testare, så att alla har samma vision. Nästa steg är att göra ett 

UI-förslag. Ett utseende helt enkelt. Det sista steget är att specificera detta i ett 

dokument.”
Dessa hanteras även olika beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Som interak-

tionsdesigner jobbar man generellt i två faser. Dessa är analysfasen och designfasen.

analysfasen

I analysfasen utvärderar man den specifikation som beskriver de krav som ställts på 

produkten. Dessa kommer i form av små textuella beskrivningar om 10-20 rader som 

handlar om förändringar av befintliga funktioner, en ny design eller förbättringar av 

vissa aspekter. Varje beskrivning kompletteras med en lista med krav över hur det 

bör fungera, till exempel värden för hur många tecken som ska kunna matas in och 

så vidare. om det är några oklarheter kring en beskrivning vänder man sig till den 

personen som efterfrågade den för ett förtydligande.

Det resulterar i en ny specifikation som beskriver hur produkten ska se ut och borde 

implementeras. Det här dokumentet består av en lista med beskrivningar över vilka 

features som ska implementeras och hur de förväntas fungera. Här försöker man 
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noggrant gå igenom hur det är tänkt att fungera så att det i ett senare skede inte ska 

dyka upp problem med den föreslagna designen. När problem upptäcks vid imple-

mentering skickas de nämligen tillbaka till interaktionsdesignern för omvärdering och 

uppdatering av specifikationer.

Man försöker också identifiera vilka delar av produkten en viss feature berör. Detta 

kallas internt att göra en feature-analys. om en feature berör flera delar bör man 

dela upp den i flera features. Man identifierar sedan eventuella risker med att im-

plementera dem, vad som kommer att behöva göras, och vilka lösningar man kan 

använda. ofta uppkommer det flera olika lösningar till problem, och då listas de för 

utvärdering så att man kan enas om vilken som passar bäst. om ett problem inte kan 

lösas av enbart interaktionsdesignern, om det till exempel saknas kunskap om något 

område, måste denne vända sig till någon med mer insyn i den delen. Detta kan vara 

ett problem om den personen de försöker få tag på är upptagen med andra uppgifter 

vilket leder till väntetider. När alla problem är lösta för designen dokumenteras de i 

ett feature-dokument.

För att förtydliga hur funktioner förväntas fungera ur ett användarperspektiv utnyttjar 

man så kallade användningsfall. Med hjälp av dessa kan man se på vilket sätt använ-

daren går till väga för att utföra en specifik uppgift i den förslagna designen. Dessa 

kan man sedan jämföra med hur övriga delar av programvaran används och hitta vissa 

förhållanden som bör efterliknas. På så sätt kan man uppnå en mer enhetlig design. 

Vissa interaktionsdesigners upplever dock att det kan vara svårt att hålla sig på en 

rimlig detaljnivå. Det är lätt att man istället för att fokusera på användningsfallen går 

över till att tänka på hur det skulle kunna se ut.

Användningsfallen presenteras även internt interaktionsdesigners emellan för att 

diskutera eventuella problem. Det som inte löses här betecknas som så kallade open-

issues. Dessa tar man med sig efter mötet för att diskuteras med övriga i organisatio-

nen för att finna en lösning.

När feature-dokumentet är färdigställt presenteras det för mjukvaruutvecklare, kva-

litetstestare och ledning. I det här stadiet går man igenom varje features tekniska 

krav och hur lång tid det torde ta att implementera det. Man försöker här se om 
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det är något som måste tas bort på grund av för stora kostnader eller om det inte 

följer produktens tekniska utformning tillfredsställande Man gör även detta för att 

alla ska ha samma vision när de arbetar med sina respektive delar. Här ger man även 

övriga chansen att komma med åsikter på förslagen. Ibland kommer de med förslag 

på förändringar, men det är upp till interaktionsdesigners att besluta om dem i detta 

skede.

designfasen

När feature-dokumentet har tydliggjorts för övriga roller tar man fram en grafisk re-

presentation över hur man förväntar sig att det bör se ut och fungera rent praktiskt. 

Detta dokumenteras parallellt i en specifikation där man tydliggör aspekter av hur 

interaktionen ska gå till. Beskrivningarna består av framför allt skisser och flödes-

scheman men ibland även animationer om man är duktig på det. Ibland vänder sig en 

interaktionsdesigner till en annan för att just den personen besitter dessa kunskaper 

och får hjälp med att ta fram en animerad design. Det vanligaste är dock att man 

använder sig av flödesscheman vilka bygger på användningsfallen som beskrevs i de-

signfasen. Det är dock inte ovanligt att det dyker upp nya användningsfall under den 

här processen. Det kan handla om att en annan person hanterade en viss situation på 

ett annorlunda sätt. Dessa fall är otroligt viktiga då de hjälper interaktionsdesignern 

att identifiera problem tidigt i utvecklingsprocessen.

Något som framhävs av interaktionsdesigners är att man ständigt måste hålla kontak-

ten med de övriga i projektgruppen. Det man måste försöka undvika är att skapa en 

hel designspecifikation utan att på vägen diskutera den med berörda parter. Gör man 

inte detta kommer dessa personer troligtvis inte förstå idén och behöva ytterligare 

genomgångar allt eftersom. Man försöker helt enkelt minska risken för missförstånd 

tidigt genom att alla informeras i samma takt som designen byggs upp. Designfasen 

resulterar i en slutgiltig specifikation med beskrivningar som lämnas över till mjukva-

ruutvecklarna.

En designer påpekade att man i nuläget försöker ändra upplägget på specifikationen. 

Istället för att fokusera på de tekniska delarna i designen, som de gör idag, försöker 

man skapa mer detaljerade skisser så att utvecklarna ska kunna utgå utifrån dem 
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istället. Till exempel måste de specificera vilka byggblock som ska användas, att det 

ska vara två rader text och finnas plats för en ikon på ett visst ställe. De menar att de 

istället borde fokusera på utseendet och hur det uppför sig. Detta tror man att det 

kommer att läggas mer vikt vid i framtiden eftersom det är mer anpassat efter en 

interaktionsdesigners egentliga kunskapsområden.

”Vi talar [till och med] om vad det är för byggblock, [så] det är väldigt 

detaljrikt. Vi ska inte syssla med det. De här flödena, skisserna, de ska bli så 

detaljerat så man ska kunna utveckla efter det. Så de tror jag kommer bli väldigt 

viktiga.”
designfokus

 Tidigare har de hanterat målgrupper genom att ta fram personas. Detta visade sig 

dock inte fungera så bra och man gick då över till att designa för ”business-people”. 

På senare tid har dock förutsättningarna förändrats och gått mot en allt bredare 

målgrupp. Detta har medfört att man gärna skulle vilja introducera någon form av 

användarprofiler igen. Man har dock inte funnit något lämpligt alternativ än.

Ibland kan det hända att någon inser att det finns ett problem med designen, men att 

det är mindre troligt att det kommer att hända. Då görs ofta en övervägning om hur 

stor risk det är att det kommer att inträffa. kommer man fram till att risken är väldigt 

liten bortser man ofta ifrån det och fokuserar på mer kritiska delar.

Kommunikation med övriga roller

Till att börja med får interaktionsdesignern in krav från kravställarna. Dessa kan vara 

från ledningen eller till och med kund. är det en kund förmedlas de via kundkontakten 

på företaget. De olika kommunikationsvägarna som används är ansikte mot ansikte, 

chatt eller mail. är det ett avstämningsmöte träffas ledarna för de olika rollerna och 

diskuterar projektets status.
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Interaktionsdesigners upplever att de jobbar väldigt nära de andra i teamet. De har 

ett ständigt utbyte med de andra rollerna.

”Det är sällan jag jobbar själv och lämnar över, här får du. Det händer inte. 

Det är kommunikation redan från analysfasen för att hitta de här problemen och 

begränsningarna i tekniken.”
om det dyker upp frågor kring användningsområden eller om man skulle vilja se hur 

en användare reagerar på ett visst scenario kan man kontakta användartestarna. ofta 

har de redan utfört ett test som motsvarar förfrågan vilket gör att svaren ofta kommer 

direkt. Måste användartestarna utföra ett nytt test förbereder interaktionsdesignern 

en skiss som kan användas för testet.

Användartestarna har dock upplevt att interaktionsdesigners utnyttjar deras kunskap 

för sällan. Detta har interaktionsdesigners informerats om och man försöker nu ta 

hänsyn till detta inför framtiden. Detta speglas även av interaktionsdesigners som 

säger att det varit dåliga på att utnyttja användartestarnas kunskaper.

”Men nu har de ju kört lite möten, med alla interaktionsdesigners, om hur de 

jobbar. Vi skulle utnyttja dem lite mer. Det är vi lite dåliga på.”
Den slutgiltiga specifikationen av designen används mest av kvalitetstestarna som 

skapar många av sina tester utifrån den. Denna överlämning sker digitalt via det 

interna kommunikationsverktygen.

Kommunikation via elektroniska system

De dokumenterar mycket med hjälp av Word. Detta beskriver de som något av en 

svaghet då de inte kan länka dokument eller prototyper till varandra annat än i text-

form.

De använder sig av det gemensamma informationssystemet för att dela med sig av ny 

kunskap. Dock kan det vara svårt att hinna med att läsa allt som läggs upp då det kan 
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vara svårt att få tiden att räcka till. Några personer i organisationen är väldigt flitiga 

med att göra inlägg men interaktionsdesigners själva utnyttjar inte den funktionalite-

ten mer än någon gång då och då.

om det dyker upp en defekt som riktas till någon interaktionsdesigner läggs detta in 

i TeamTrack. Tanken är att man ska göra uppföljningar på defekten och ställa frågor 

genom det systemet. Dock påpekar en av interaktionsdesigners att det kan vara ef-

fektivare att lösa problemen genom direkt kommunikation som ansikte mot ansikte, 

chat eller att helt enkelt ringa upp personen som hittade felet. Speciellt om man job-

bar med personer som sitter utomlands. Problemet, som de också inser, är att det 

då blir svårare att följa upp eftersom vissa steg inte blir dokumenterade i systemet, 

men ofta är tiden den faktor som väger tyngst. I de fall man inte kan gå direkt till en 

person och ställa en fråga blir man tvungen att använda de elektroniska systemen 

eller telefon. Detta är fallet för de projektgrupper som sitter utomlands. Något som 

har visat sig tydligt i just detta fall är att det kan vara svårt att få en samförståelse kring 

vissa problem enbart med ord. Ibland måste man kunna komplettera med skisser och 

försäkra sig om att motparten har förstått. Produktiviteten har också ökat markant vid 

de tillfällen de har besökt projektgrupperna på plats. De skulle önska att man kunde 

göra fler sådana besök i framtiden för att öka produktiviteten.

Vad gäller skillnader i rutiner när man närmar sig deadline råder det delade meningar 

bland interaktionsdesigners. En menar att man då redan har svar på alla sina frågor 

och kanske stressar upp sig lite över att få klart vissa bilder i tid. Andra säger att det 

inte drabbar dem alls efter som de inte är sist i ledet under utvecklingen.

”[...] min roll är ganska förskonad från deadlines. Jag börjar sen tar någon 

annan vid. Jag är ju inte sist i ledet så mig drabbar det inte mig så mycket. Är jag 

sölig drabbas någon annan.”
Möten

Avstämningsmöten med jämna mellanrum. Informella möten med olika roller.
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kvalitetSteStare4.3.2 

akademisk bakgrund

Kvalitetstestare har en blandad bakgrund inom IT som sträcker sig från nätverksteknik 

till mjukvaruutveckling. överlag kan man se att kvalitetstestare har en generellt tek-

nikinriktad eller teoritung utbildning.

arbetsuppgifter

Regressionstestning, prerelease-testning och verifiering av defekter. Det finns vissa 

fasta uppgifter varje vecka som måste göras, men annars är arbetet ganska fritt.

”Min roll som testare handlar om att jag ska fundera på hur jag kan testa 

[funktioner].”
Det är möten tidigt i processen där man går igenom designförslagen så att alla ska 

få en inblick i hur något ska fungera. Syftet med de här mötena är att alla ska få en 

inblick i vad som komma ska så att de kan börja planera för det arbetet. På så vis får 

kvalitetstestarna en bättre inblick i vad som ska göras och kan lättare planera sitt 

arbete.

”Ofta är det en ny funktion, en ny applikation, och då är det ju på en ganska 

hög nivå, men för mig är det nyttigt att vara med redan där för då kan jag börja 

fundera på hur jag ska göra.”
Testarnas uppgift blir att, på en hög nivå, skriva testfall som sedan kan specificeras mer 

ju längre fram i processen man kommer. Det viktiga är att de är med i detta steg så att 

det inte måste börja från början när det väl är deras tur att bearbeta uppgiften.

”Det man kan göra är att man börjar på en högnivå och arbetar sig nedåt för 

när det väl kommer till mig så vet jag redan hur det fungerar. Det har tydligen 
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varit ett problem förut. Att man lämnar över till test alldeles för sent, så när alla 

andra får saker så ska vi börja skriva testfall, och då är vi hopplöst efter.”
Det man kan göra är att man börjar på en högnivå och arbetar sig nedåt för när det väl 

kommer till mig så vet jag redan hur det fungerar. Det har tydligen varit ett problem 

förut. Att man lämnar över till test alldeles för sent, så när alla andra får saker så ska 

vi börja skriva testfall, och då är vi hopplöst efter.

om en kvalitetstestare har en idé som kommer att innebära ändringar,

”Tanken är att man ska vara med i varje steg. Det kan vara så att man sitter 

och utvecklar något så skriver man ner det på papper och visar för någon annan 

så ser man att det inte kommer funka så har man rättat en bugg.”
Detta är inte sällan som defekter går från person till person istället för att registreras i 

informationssystemet eftersom man arbetar i samma rum som övriga roller i teamet. 

Denna kommunikation dokumenteras dock sparsamt. Med om det är något som le-

der till en förändring i dokumentationen, till exempel det som interaktionsdesigners 

skapar, så för detta in i dokumentationen. Dock har det ingen betydelse att det är 

kvalitetstestare som upptäckt detta.

”Om ID-personerna är och ändrar funktionen så kan man ju följa det i deras 

dokumentation, för det är ju inte viktigt att det är jag som har sagt något.”
Dock kan inte de övergripande målen för en funktion eller applikation påverkas i 

någon större utsträckning under arbetets gång.

”Idéer kan vi ha, men när det väl kommer som features så kan vi inte ändra 

på det. Däremot om vi har idéer så kan man posta dem till företaget och de 

idéerna går ju vidare till kunden och kan sedan komma tillbaka som features. 

Men det som redan kommit kan vi inte ändra.”
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Kommunikation med övriga roller

I och med att alla de olika rollerna i ett team sitter till största delen i samma rum sker 

kontakt roller i teamet sker även dagligen. Inte minst när något behöver förklaras.

”Hjälpa varandra är vi väldigt duktiga på. Man måste ta sig tid även för vad 

andra även om man har en deadline nära.”
Testarna går dock en hel del på det som skrivits i specifikationerna. Men att gå och 

fråga någon kan ändå behövas om något är oklart. Dessa diskussioner är till största 

delen informella möten som tar mellan 5 och 30 minuter.

”Det går ganska fort om jag läst. Jag måste ju läsa innan jag går till någon, 

för jag kan ju inte fördröja hennes jobb, för dom har mycket att göra också. Jag 

måste ju ha förståelse för frågan innan jag går och frågar.”
Kommunikation via elektroniska system

Information som hämtas ur TeamTrack är bland annat statistik för hur många issues 

som finns vilket jämförs med målet som satts upp. På detta sätt kan testarna få en in-

dikation om hur arbetsbördan kommer att se ut en tid framöver. De kan också lämna 

change-requests genom TeamTrack om de hittar något som de upplever behöver 

förändras.

Användandet av TeamTrack ökar när utvecklarna har kommit igång med sina uppgifter. 

När de är klara med vissa delar skickas det ut för testning och då meddelas kvalitets-

testarna genom detta system. är det nära en leverans till kund vet testarna att det 

kommer att vara mycket att testa vilket gör att de planerar sitt arbete därefter.

om en kvalitetstestare har hittat en defekt rapporteras denna tillbaka via TeamTrack 

till utvecklarna med utförliga beskrivningar över vad som är problemet och hur man 

återskapar det. Ibland uppstår det missförstånd från båda sidorna. Det kan till exempel 

handla om att en kvalitetstestare meddelat att något har betett sig felaktigt medan 
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det egentligen är tänkt att fungera så. Det samma gäller utvecklarna som kan missför-

stå beskrivningar av funktioner. Sådana tvister löses ofta genom att tillsammans med 

interaktionsdesigners diskutera problemet. oftast bottnar det i rena missförstånd.

Det upplevs dock att saker kanske inte blir gjorda så fort om inte kvalitetstestaren 

håller koll på det han eller hon lagt in.

”Man måste hela tiden bevaka det man lagt in. Det kan ta en månad till fyra, 

fem månader ibland. Man måste ha tag i rätt person. Annars bara det flyter 

runt.”
Utomlands har de dock förstått att det fungerar lite annorlunda.

”Om någon sitter i Moskva så blir det ett problem. Där har vi förstått att det 

rent statusmässigt är skillnad på testare och utvecklare”
Detta kan skapa situationer där kvalitetstestare har svårt att säga till om att något är 

fel då mjukvaruutvecklarnas röst ofta kan väga tyngre. Ett annat problem kan vara 

distansen.

”Vi sitter ett 20-tal stycken i samma rum. Det tycker jag är viktigt. Att man 

har den här närheten. Sen har vi ju team i Moskva också skillnaden där är att det 

går trögare fast det är tänkt att de ska vara i samma rum. Men det blir inte så i 

verkligheten. Det tar tid med mail och chatt et cetera.”
De som sitter där kan, av geografiska skäl, inte heller vara med på det veckomöte där 

alla i ett team samlas för att stämma av hur det har gått under veckan. De får istället 

skicka en rapport via mail.

Målgrupper

En kvalitetstestare arbetar egentligen inte mot målgrupper som sådana utan snarare 

utefter Use-cases, även kallade användningsfall. De här användningsfallen beskriver 
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hur en generell användare hanterar programvaran vilket ger en grund för testarna att 

ta fram sina tester utifrån. Användningsfallen kommer i sin tur från användartestarnas 

undersökningar. En anledning till att man har generella användare är att målgruppen 

tidigare har varit människor i affärsvärlden. Detta har på senare tid gått mer mot ge-

mene man, men man har inte upplevt några effekter av det bland kvalitetstestarna.

”Vi har ju en viss baseline som ett antal telefoner riktar sig mot och det är 

tänkt att programvaran ska passa till dessa. Sen får telefontillverkaren ändra så 

att det inte ser likadant ut på alla telefoner. Så för oss är det inte så stor skillnad 

att testa en telefon mot en annan.”
Möten

En kvalitetstestare har morgonmöten där dagens agenda diskuteras samt hur de lig-

ger till jämte mot veckoplaneringen. Varje vecka deltar de också i det möte där övriga 

roller i teamet möts upp.

kvalitetstestarna har även ett möte där alla testare på företaget möts upp. Där träf-

far de även en engineering-manager som finns till hands som vägledare och mentor. 

Hans uppgift är även att se hur alla ligger till och om någon behöver extra stöd. Under 

dessa möten för han även ner vad som har diskuterats i högre instanser. Detta kan 

till exempel vara nya features som är på väg in. De presenteras ofta i form av en 

PowerPoint-presentation med bilder över hur det är tänkt att fungera. Syftet är att 

kvalitetstestarna ska vara förberedda när något nytt är på väg att hända.

Varje månad är det även ett möte som ledningen på företaget håller. Då samlas alla 

på företaget för att få information om företagets visioner och nya projekt som är 

tänkta att påbörjas inom en snar framtid. De tar där även upp vad som har sagt under 

styrelsemötena och hur de går för filialerna utomlands.
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mjukvaruutvecklare4.3.3 

akademisk bakgrund

De mjukvaruutvecklare som intervjuats har alla generellt sett haft en utbildning som 

haft sin tyngdpunkt på tekniska aspekter. Samtliga har även haft en eftergymnasial 

utbildning.

arbetsuppgifter

Mjukvaruutvecklare arbetar till största delen med defekter. Defekterna kan komma 

både från kund och internt. Mjukvaruutvecklarna jobbar även med att uppdatera 

komponenter som är de olika byggstenarna för applikationer. När de utvecklar följer 

de guidelines, eller kodstandarder, som företaget definierat för att koden ska bli mer 

hanterlig och lättläst.

Den generella mjukvaruutvecklaren använder sig av någon typ av metod när de ut-

vecklar. Bland annat hanterar de defektplanering med hjälp av Scrum.

Man jobbar efter designspecifikationen som har diskuterats fram av de personer som 

är mer erfarna. Den tillsammans med funktionsspecifikationen ingår i det material 

som finns att tillgå. Skulle det vara så att det uppstår oklarheter när mjukvaruutveck-

laren läser igenom dessa vänder de sig till någon interaktionsdesigner, som ofta redan 

sitter i samma rum och arbetar. Ibland kan det hända att det uppstår dispyter mellan 

till exempel kvalitetstestare och mjukvaruutvecklare angående hur funktioner ska 

fungera och då använder man sig av specifikationerna för att lösa dem. Dock kan det 

vara så att ett visst problem inte ligger under något av interaktionsdesigners områden 

eller att det har blivit bristfälligt beskrivet i specifikationerna. Då måste de vända sig 

till högre instanser för ett förtydligande.

”[...] det är ju svårt att ha koll på allt som ska hända, och [om] det inte finns 

beskrivet, [då] måste man ju gå högre upp och kolla och där finns det ju pro-

blem.”
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Specifikationerna består av beskrivande texter och bilder. Dock kan det hända att 

vissa saker endast beskrivs med text och då kan det upplevas som jobbiga att läsa 

igenom.

”[...] med bilder är det lättare att ta sig igenom det. Men just nu är det bara 

text. Mycket läsa, läsa, läsa.”
ofta skiljer beskrivningarna på defekter som kommit in från kund och de som kommit 

internt. De problem som kommer från kund är ofta sämre beskrivna vilket ofta leder 

till att de måste ta kontakt med någon ansvarig som får förklara vad felet var. De 

gånger man får det beskrivet i text är det trots detta ofta svår att förstå.

”Dom är inte alltid lika beskrivande, är de beskrivna är det massa blajj bara. 

Hur stor text som helst.”
Kommunikation med övriga roller

olika roller har självklart olika möjlighet att påverka saker inom utvecklingen.

”Är du [Technical Architect] så behöver du inte programmera lika mycket. 

Då har du code review. [...] Mer expert. Sen finns de säkert olika, men man har 

mycket makt.”
Det verkar dock finnas en viss möjlighet att vara med på möten som ens egen roll inte 

är direkt kopplad till.

”Sen beror det på vad du är intresserad av. Är du utvecklare kan du gå till ID 

möten om du är intresserad.”
mjukvaruutvecklarna är inte de som är direkt med och bestämmer hur saker ska se ut 

eller funka. Dock sker det en ständig kommunikation andra inom teamet, till exempel 

interaktionsdesigners. Det finns även en tillit till det som interaktionsdesigners gör 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
SySTEmVETENSKaPLIGa PRoGRammET   

62

och även en uppfattning om att de även lyssnar på vad mjukvaruutvecklare har för 

kommentarer.

”[...] de som bestämmer mycket är ID så om de lyssnar kan de göra något åt 

det. De är oftast väldigt duktiga och de har scenarion över vad som funkar. Men 

mycket tas tillvara. Frågar man får man svar.”
Det har dock funnits en vilja även hos mjukvaruutvecklare att tänka kring vem eller 

vilka som i slutändan ska använda mobilen. Dock upplever man även här att det är 

svårt att fokusera sig mot en målgrupp då mjukvaran ska fungera till alla typer av 

mobiltelefoner.

”I början gjorde jag det. Men nu tänker jag inte så mycket på det? Det har 

jag nu lämnat över till ID att tänka på. Men nu har mobilerna börjat bli så mycket 

större så det är svårt att tänka på alla målgrupper.”
Mjukvaruutvecklarna upplever även att beskrivningar av visuella effekter är mycket 

att sätta sig in i, även för små ändringar.

”Mycket text. Det är en klassiker. Ska man förklara hur man andas blir det 

jättemycket text. Kodmässigt är det litet, men det får inte tolkas på något annat 

sätt. Det är deras problem. Det är svårt att beskriva.””
Kommunikation via elektroniska system

Alla defekter rapporteras till mjukvaruutvecklarna genom TeamTrack. Varje fel finns 

beskrivet med text och det är ofta tillräckligt för att de ska kunna lösa problemet. När 

ett problem är löst sparar mjukvaruutvecklaren en ny rapport som säger att den är 

redo för granskning.

”Det finns färdiga mallar så du behöver inte göra så mycket själv.”
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om någon har ett förslag som skulle innebära en större förändring i programvaran 

lägger man en så kallad Change-request. Detta är en beskrivning av ändringen och hur 

man tänkt att det leda till det bättre. Detta sparas genom TeamTrack och skickas till 

Technical-architects som gemensamt bearbetar förslaget. Det är de som i slutändan 

bestämmer om förändringen ska genomföras eller inte.

Möten

alla mjukvaruutvecklare är inte med på de möten där det diskuteras design utan då är 

det endast ledaren för mjukvaruutvecklarna som är med. Dock finns det som tidigare 

sagts möjlighet att gå på möten som inte är direkt kopplade till ens roll.

”Vi får ju se skisserna och om man känner att något behöver ändras så 

kan man ju diskutera de. Men jag har inget att säga till om att det där inte är 

bra.”
användarteStare4.3.4 

akademisk bakgrund

Universitetsutbildning inom områdena människa och teknik samt arbetslivserfaren-

het av interaktionsdesign.

arbetsuppgifter

Användartestarna har som största uppgift att se till att säkra user experience. User 

experience är ett begrepp som kommit ur engelskans usability men som innefattar 

så gott som hela produkten. Det handlar om hur nöjd kunden är med sin produkt, 

och inte bara användargränssnitt utan helhetskänslan. Detta undersöks och mäts 

genom den egenutvecklade metoden UTUM (UIQ Technology Usability Metrics). De 

är även ansvariga för att utbilda intresserade om användbarhet och forskning inom 

området. 
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Det är inte ovanligt att användartestarna får in så kallade beställningar på undersök-

ningar från interaktionsdesigners eller andra roller. Dessa kan bestå av ett gränssnitt 

eller funktion som behöver testas.

”Nu mer försöker vi utbilda [ID] så att de ska kunna göra de här testerna själva. 

Fördelen med det är att de snabbt ska kunna göra ett test och snabbt ska kunna 

få tillbaka den information in i teamet, kontra om vi gör det, så måste vi göra 

själva testet, en presentation och bestämma en tidpunkt för att samlas.”
Något man också försökt göra är att minska mängden rapporter som skrivs. En an-

ledning är att ett test ofta bara är aktuell för en viss, specifik design. Då är det ofta 

effektivare att presentera resultatet direkt och kunna gå vidare med nästa uppgift.

”Man ska skriva rapporter men det är sällan man hinner för att det alltid 

kommer nya saker som ska testas. [...] En rapport hamnar ofta i en låda någon-

stans som man läser efter ett halvår. Då är det bättre med en presentation så att 

folk kan titta på den.”
Detta gör dock att användartestarna även måste fungera som stöd för nya aktörer 

som inte känner till resultaten av tidigare studier. Ganska ofta har användartestarna 

utfört studier som överlappar vissa aspekter som interaktionsdesignarna jobbar på. 

Frågor angående sådant kan de dock snabbt svara på utan att behöva utföra ytterli-

gare tester. 

”[Det kan] vara svårt för en som inte varit med och gjort testet att se likheter 

och skillnader och det är där vi kommer in och kan hjälpa till. Det här kan vi 

använda, det här kan vi förbättra, berätta om detaljer et cetera.”
När en produkt är färdig för att släppas på marknaden är det också dags för använd-

artestarna att pröva den bland kunder. Det är i detta stadium de gör UTUM-testning 

och valideringstester. Resultatet från dessa tester går tillbaka in i organisationen 

via management samt till kunder, som vanligtvis brukar vara intresserad av att höra 

hur produkten står sig. Det handlar även om att ta emot data från call centers som 

vidarebefordrar kunders åsikter om produkter och dess egenskaper. När det handlar 
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om att utföra egna tester måste de dock få tag på telefonmodellen själva, vilket inte 

nödvändigtvis lätt.

”Jag får tjata mig till så att jag får den så tidigt som möjligt”
Data som de får ut genom användartester är oftast kvalitativ. Det kan vara kommenta-

rer och intervjuer angående en viss testning. De observerar och för noteringar utefter 

vad som händer. Detta för de sedan vidare till interaktionsdesigners. Det händer att 

de även utför kvantitativa undersökningar där användare får svara på standardiserade 

frågor samtidigt som de får testa en viss modell.

Hittar de någon typ av mönster i användningen redovisas detta i användningsfall 

som interaktionsdesigners kan basera sina designer på. De är till för att redovisa hur 

användare tänker och agerar i vissa tänkta situationer. Dessa situationer är hämtade 

från förslag på kommande features.

”Vi ska ju titta på kommande features som ska in i telefonen. Vi ska ju ligga 

en bit framför det som ska in i telefonen idag. Därför måste vi ha feedback från 

UI om vad som är på gång.”
Kommunikation med övriga roller

kommunicerar med sin medarbetare i England via telefon eller har möten online. 

Ibland koordinerar de så att samma tester ska göras i Sverige och England.

Större delen av kommunikationen sker via möten.

”Det är lättare att beskriva vad man tycker och tänker [vid möten]. Det blir 

följdfrågor så det är inte speciellt effektivt med mail.”
Från användartestarnas sida tycker man att det skulle vara bra om interaktionsdesig-

ners också kunde utföra användartester.
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”Det är tanken att de ska göra det, men problemet är tid.[...] Många gånger 

behöver man inte göra användartester på så många. [...] Vi vill väl helst att detta 

ska ske mer ute i teamen än vad det gör idag.”
En del mjukvaruutvecklare har också visat intresse för att utföra den här typen av 

tester men även där är det en fråga om resurser i form av tid.

Kommunikation via elektroniska system

Användartestarna använder ett internt system för att hålla sig uppdaterade vad gäller 

nya designer och förslag. Det är i huvudsyfte ett diskussionsforum för att upptäcka fel 

och motsägelser med förslag som presenterats tidigare med mera. 

Möten

Ingen vecka har fasta tider för möten utan antalet varierar med mängden information 

som måste förmedlas. oftast måste mängden möten begränsas för att inte ta upp för 

mycket arbetstid. 

”Jag undviker gärna möten, det kan bli alldeles för mycket möten och så får 

man väldigt lite gjort.”
 De flesta mötena består av att någon knackar på dörren och ställer en fråga. Detta 

har fungerat bra, men det gäller endast när det är en mindre mängd information som 

ska förmedlas. 
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viSion och krav4.3.5 

akademisk bakgrund

De inom vision och krav har generellt en teknisk bakgrund med olika inriktningar. 

Bland annat inom människor, teknik och ledarskap.

arbetsuppgifter

De vanliga arbetsuppgifterna ligger till största del på en strategisk nivå, men det kan 

också handla om produktspecifika problem som behöver lösas. De tar även fram de 

grundläggande kravspecifikationerna utifrån kundens önskemål. Utefter dessa skapar 

de sedan designkoncept som ligger till grund för interaktionsdesigners arbete. De tar 

ofta fram grafiska prototyper, både digitala och på papper, som sedan skickas vidare 

för testning ute hos kunder. Dessa tester sker då via användartestarna.

En annan typ av problem som kan behöva hanteras på denna nivå är om kunder anser 

att produkten inte beter sig som efterfrågats. Då är det lätt hänt att de måste reda ut 

problemet i detaljnivå för att sedan delegera ned arbetsuppgifterna igen.

Kommunikation med övriga roller

kommunikationsmedlen varierar ganska kraftigt. Det är allt från mail och telefon till 

muntlig kommunikation. De tycker dock att mailkontakt är mindre önskvärt då det 

ofta kan uppstå missförstånd på grund av brister i kommunikationen.

”Om jag har ett möte så tar jag med personer som kan saker från min sida 

och träffar kund. Då kommer det fram att de redan har pratat om det så då 

kanske det inte är något issue. Det kanske är någon chef från deras sida som 

har sett att det har stoppat någonstans. Det kan till och med vara på deras sida. 

Många gånger är det väldigt knapphändigt.”
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En stor del av kommunikationen sker dock via rapporter. Dessa används för att rap-

portera respektive projekts status. Det kan handla om vad som gjorts färdigt, vilka 

problem som finns och vilka beslut som tagits sedan den senaste rapporteringen. 

Tanken är att de ska vara så informationsrika som möjligt så att läsaren ska kunna 

få en heltäckande bild av situationen. För att det ska gå snabbare att läsa igenom 

materialet använder man sig av så kallade ”stopljus”. För ett visst problem kan man 

illustrera situationen genom att inkludera en röd, gul eller grön lampa beroende på 

dess status.

När Change requests godkänts för utredning skickas de till systemarkitekterna som 

kontrollerar att det är tekniskt möjligt att göra på befintlig hård- och mjukvara. I detta 

steg kontrollerar man även hur man ska få de ickefunktionella kraven på plats. Dock 

är det inte alltid det fungerar;

”Det låter fantastiskt och vi är inte så duktiga än. Jag hoppas att det ska bli 

så. Annars får man göra som vi har gjort nu, satt ihop ett task team som kollar 

igenom vad som kan göras.”
Efter att förfrågan har passerat detta stadium bryter man ner det i krav som beskrivs i 

text. Detta ska beskrivas tillräckligt detaljerat för att kunna skickas vidare till ansvariga 

utvecklare, som i sin tur ska kunna skapa funktionella krav utefter detta. När detta 

är gjort får de olika rollerna i utvecklingsteamen titta på materialet och komma med 

förslag på en lösning. Den här lösningen kontrollerar man sedan efter bland annat 

beroenden på olika delar av plattformen innan den godkänns eller avslås. Lösningen 

består av en så kallad ”test approach” och en ”design proposal”.

Kommunikation via elektroniska system

Change requests kan registreras av alla på företaget genom it-systemet Teamtrack. I 

detta kan  sedan ledningen se vilka delar som berörs och dela upp utredningsarbetet 

efter vem som har ansvaret.

De funktionella kraven registeras också i Teamtrack så att alla på företaget ska kunna 

se status på de olika delprojekten.
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När man har skapat en ”test approach” och ”design proposal” sparas de på intern-

nätverket så att alla kan komma åt dem. Det som skiljer dessa två dokument från 

övriga saker som sparats är att de inte går att ge dem ”taggar”, det vill säga göra dem 

sökbara.

”Men varken testapproach eller UI-design proposal finns där för de är ju 

word-dokument. Ofta har vi ett projektbibliotek som vi lägger såna saker i. Det 

finns mappar och så för sånt.”
Möten

Varje vecka hålls det möten med projektledarna för att gå igenom de förändrings-

förslag (”change requests”) som har kommit in. Man vill prioritera förslag som kan 

förbättra user experience men poängterar även att man inte alltid kan ta hänsyn till 

dem.

”För change requests tar mycket på din bandbredd. Tyvärr är det så att kun-

der hittar många problem sent och då kommer de requests:en in mellan defekter 

och change requests:en. Ibland får man förklara att vi inte kommer att nå våra 

defektmål om vi ska göra det här och då får man komma överens.”
På dessa möten följer man även upp så att man klarat av att följa planeringen, och 

vad som har sköts bra och dåligt. En intervjuad belyser ett problem som påträffades 

en tid tillbaka;

”Vi hade ett projekt där vi hade missat att göra ett krav, det fanns inte med 

i specifikationen från kunden, så vi gjorde bara en viss del. Det var inte i [vår 

komponent], men hade man tänkt lite utanför lådan så hade man sett att den 

skulle användas i den andra komponenten.”
Den här typen av problem försöker man alltså undvika genom att samla ihop status-

rapporterna. Man försöker också ha statusmöten med utvecklingsteamen varannan 
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vecka, men på grund av hög arbetsbelastning är det ibland svårt att hinna med. Dessa 

möten behandlar resursbehov och om de behöver nån annan typ av stöd.

”Jag vet att det behövs men tiden räcker inte till.”
En av de intervjuade nämner att det är svårare än man tror att göra rätt. Med detta 

menar han att missförstånd kan uppstå trots utförliga och enkla beskrivningar.

”Ofta har man möten för sånt som man läser texten till. Det är viktigt med 

sånt för att alla ska förstå. [...] Det är viktigt att alla är på det klara med vad som 

ska göras annars blir det [fel]. Det är svårare än vad man tror att göra rätt.”
Möten används alltså för att förtydliga det som står i dokumenten, och för att göra 

sig försäkrad om att alla är väl införstådda i vad som ska göras. I slutet av varje pro-

duktionscykel har man även en granskning av produkten för att se att den blev som 

planerat. Man har det därför att det annars är lätt att man släpper igenom felaktiga 

produkter.

”För de som gör visionerna och specarna, de är inte mer än människor.”
I detta stadium är det viktigt att allt är rätt eftersom produkten sedan är klar för leve-

rans. Dock godkänner man inte heller några större förändringar eftersom det då inte 

längre finns tid för det.
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analyS5 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen 

i teorikapitlet. Först tar vi reda på vilket synsätt organisationen har 

på kommunikation, därefter hur den är strukturerad för att skapa 

samförståelse i dagsläget. Sist undersöker vi om brukskvaliteter kan 

underlätta skapandet av samförståelse.

 SynSätt på kommunikation 5.1 
 I det här avsnittet analyserar vi de två olika områdena som vi studerat 

inom organisationen, nämligen det visionsskapande och det utförande. 

Dessa två områden vi valt att gruppera som vi gjort efter som de har 

roller som är antingen visionerande eller utförande. Genom att sam-

manställa dessa, och sedan analysera dem med hjälp av Hirschheim 

och Kleins (1989) paradigmatiska modell, hoppas vi kunna få reda på 

vilka typer av synsätt på kommunikation som råder inom organisatio-

nen och dess olika delar.  

viSion5.1.1 

området Vision är där allt tar sin början. De roller som hör hit är bland annat ledningen 

som tar in önskemål eller krav från kund. De skapar även visioner och krav utifrån egna 

bedömningar. Här ingår även användartestarna, som testar allt från det som kommer 

som visioner till färdiga produkter. Utifrån detta kan de sedan se vad som fungerat 

eller inte varit tillfredsställande och utifrån detta ge nya riktlinjer till dem som tar 

fram visioner eller till interaktionsdesigners som sedan ska vidare utveckla utifrån 

visionerna och kraven. Den slutgiltiga användaren kommer aldrig i direkt kontakt med 

detta område utan deras åsikter och önskemål tas tillvara genom användartestarna.
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Många av arbetsuppgifterna för ledningen är av administrativ karaktär. Dock skapas 

mycket av de grundläggande kravspecifikationerna och visionerna här utifrån vad som 

kund haft önskningar om eller vad som man märkt, utifrån marknaden, är gångbart. 

Utifrån dessa skapas designkoncept som sedan fungerar som grunden till interak-

tionsdesigners arbete. Här tar man ofta fram grafiska prototyper som sedan kunder 

kan testa.

Största delen av kommunikationen mellan ledningen och andra roller sker genom 

rapporter och personliga möten. Det är detta området som har den faktiska kontakten 

utåt mot kunder, så som mobiltelefonproducenter, och i viss mån även slutanvändare. 

De för sina visioner och krav vidare till de mindre teamen som består av interaktions-

designers, mjukvaruutvecklare och kvalitetstestare. även detta sker genom rapporter 

och möten, men också genom att krav läggs in i ett IT-system.

Användartestarnas huvudsakliga uppgift är att undersöka och förmedla beteende-

mönster vid användning av företagets produkter. För att kunna fullgöra sin uppgift 

måste de ha förståelse för hur man undersöker användares beteenden och hur man 

förmedlar resultatet till någon som inte är insatt i den processen. Eftersom under-

sökningarna ofta är grundade på uppdrag från någon inom organisationen måste de 

även kunna tolka och omsätta dessa scenarion i realiteten. För att förmedla resultat 

använder de gärna metoder som att visa bilder och beskriva dem ytterligare då detta 

sätt har visat sig vara effektivast. De har även till uppgift att formellt dokumentera 

resultaten, men eftersom detta upplevts vara för tidskrävande har de börjat rationa-

lisera bort detta steg.

Användartestarnas kontakt med övriga roller är relativt begränsad då den största 

delen består av de regelbundna mötena till skillnad från övriga roller där de också 

sker mer löpande. Det kan dock bli en del frågor från nyanställda som inte är lika 

insatta i hur man ska tolka resultat eller förfrågningar om att utföra undersökningar 

eller rådgivning angående designen för någon funktion. Användartestarna önskar att 

man kunde minska på den typen av kommunikation genom att öka kunskapen bland 

övriga grupper och på så vis få större utrymme till det egna arbetet.
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paradigmatiSk analyS av viSion5.1.2 

I och med att det är i detta område som idéer och projekt tar sin början, måste det 

specifikationer som produceras vara skriven så att den lätt kan förstås och byggas 

vidare på. Lyckas man inte ge en fullständig bild av vad som ska göras kommer för-

modligen projektet ta en felaktig vändning redan från början. Detta kan upplevas som 

motstridiga åsikter om vad som ska göras. Vision drar mot att ha ett mer konflikt 

orienterat synsätt än rollerna som finns i de mindre teamen. Dock så finns det fortfa-

rande en stark vilja till samarbete.

Ledningen har ett ansvar att föra in nya funktioner i plattformen som kunder och 

slutanvändare kan tänkas vilja ha eller som kunder faktiskt kräver. Dock är ledningens 

främsta uppgift självfallet att skapa vinst åt organisationen och maximera avkastningen 

för organisationens delägare. I och med att man fokuserar på att på ett kostnadsef-

fektivt sätt ta fram det bästa man kan utifrån de krav som kommer från kund ser vi 

en stark likhet med den första generic story som Hirschheim och klein (1989) pres-

senterar, nämligen den som beskriver funktionalismen. Ledningen och analytikern 

som beskrivs i funktionalismens generic story består i det här fallet av en samma roll 

och genom att sätta tydliga krav för vad utförarna sedan ska göra.

Dock finns det en viss medverkan från användare. Denna är dock indirekt och kom-

mer genom användartestarna. Användartestare arbetar mestadels tillsammans med 

användare av produkten. Det här arbetet innebär både en social och en analyserande 

process. Man bortser från tekniska aspekter och ser snarare på hur produkten tillgo-

doser och svarar till användarens sociala engagemang. De strävar efter att uppnå en 

så god användarupplevelse som möjligt genom att forma den efter användarens krav. 

Krav kan i det här fallet bestå av undermedvetna beteenden och tankemönster som 

användartestarna genom sin analys kan förstå och förmedla.

Med detta kan man se användartestarna som representanter för de användare som 

beskrivs av Hirschheim och klein (1989) i sitt resonemang om social relativism eller 

alternativt neohumanism.  Användartestarna har också en viss dragning till funktio-

nalismen i och med att det använder sig till viss del av konkreta och objektiva metoder 
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för att mäta användbarheten för funktioner. Dock tar man även tillvara rent subjektivt 

tyckande från användare.

Användartestarnas roll i organisationen är att få övriga att lämna sina gamla tanke-

mönster för att kunna uppnå användarnas föränderliga behov. Något som en använ-

dare upplever som ett motstånd eller irriterande moment i sina handlingar kan vara 

direkt relaterat till en bristfällig interaktionsdesign. Samtidigt som de har en stark vilja 

att samarbeta med både användare och medarbetare vill de även införa förändring 

och nytänkande. Hade det inte funnits något behov av förändring hade det inte heller 

funnits något behov av deras roll.

Ser man dock till hela processen inom det visionerande området så ser vi den snarare 

som funktionalistisk, om än med en viss dragning åt det social relativistiska perspek-

tivet.

Aktörer: Ledning och användartestare. Ledningens uppgift är att tillgodose kundens 

krav samt att ta fram visioner för nya funktioner eller projekt. Användartestarna 

tillför de slutgiltiga användarnas, nämligen konsumentens, perspektiv och önskemål 

så att deras behov kan tillgodoses. Dessa krav och visioner förmedlas sedan vidare till 

utförarna.

Narrativ: Man utvecklar plattformen för att i första hand tillgodose kundernas krav på 

ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Man vill ha ett strukturerat arbetssätt för att 

lätt kunna hålla kontroll över utvecklingen och vad som görs i organisationen.

Handling: Man ser att kunna skapa en så stor avkastning som möjligt medan man 

samtidigt för utvecklingen av plattformen vidare som idealet för organisationen. 

Detta är något som ledningen är mest lämpad för och de har därför ansvaret för att 

bestämma vad som ska göras och inte göras.
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utförande5.1.3 

Utförarna är de som utifrån krav och visioner skapar något reellt. Till denna grupp 

anser vi att interaktionsdesigners, mjukvaruutvecklare, användartestare och kvali-

tetstestare hör. Grunden till samtligas arbetsuppgifter härstammar nämligen från den 

vision som tidigare tagits fram.

Den främsta uppgiften för interaktionsdesigners inom organisationen är att skapa 

något konkret utifrån vad de visioner och krav som ställs. Detta börjar i en analysfas 

där man bryter ner de olika kraven i mindre delar. Denna analys utgår ifrån hur olika 

aspekter av kraven kommer att gestalta sig för användaren i slutändan. Detta är dock 

en organisk process och det finns inget definitivt gränssnitt mellan de olika rollerna i 

teamen. Dokument och specifikationer granskas av andra interaktionsdesigners samt 

mjukvaruutvecklare och kvalitetstestare. Detta görs både för att allt som står i specifi-

kationerna ska vara genomförbara samt att alla inom teamet ska få en gemensam bild 

av vad som ska göras. om det finns oklarheter kring beskrivningar eller specifikationer 

vänder man sig oftast till den person som står som ansvarig för förtydligande.

oftast diskuteras frågor som inte är av teknisk karaktär kring analys och designfaserna 

av just interaktionsdesigners. Dock har även andra i teamet chans att komma med 

förslag till design, men det är upp till interaktionsdesigners att besluta om dessa ska 

antas eller inte.

Uppgifter som mjukvaruutvecklarna har är bland annat att implementera de specifika-

tioner som skapats tillsammans med interaktionsdesigners. I denna roll måste mjuk-

varuutvecklarna sätta sig in i den vision interaktionsdesigners har för en viss funktion 

eller projekt. Detta gör de till största del kontinuerligt genom processen att ta fram 

specifikationen, då mjukvaruutvecklarna är involverade i denna. Det sker även genom 

den dokumentation som producerats. Under implementationen av specifikationer 

och krav finns det dock inget hinder för att fråga och be om förklaringar från den eller 

de som skrivit den, utom att de eventuellt har mycket att göra. Mjukvaruutvecklarna 

står även för rättning av buggar och fel i det som producerats. Detta arbete utgår 

från felrapporter som kvalitetstestarna producerar. Detta arbete organiseras genom 

användning av metoden Scrum.
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En kvalitetstestare har ganska varierande arbetsdagar där uppgifterna mestadels 

bestäms efter behov, men består även till viss del av fast rutinarbete. Allt har dock sin 

grund i ett inledande designmöte med hela projektgruppen där visionen förmedlas 

från ledningen. kvalitetstestaren behöver det här mötet för att kunna planera, och 

själv skapa nya tester beroende på situationen. Dessa används dock inte förrän senare 

i utvecklingsprocessen, när mjukvaruutvecklarna publicerar något, vilket ger testarna 

samma utrymme, vad gäller tid, som övriga grupper.

En annan anledning till att testarna ska börja jobba samtidigt som övriga grupper 

är att man skapar sig ett extra lager av tankeverksamhet kring funktionaliteten. Alla 

grupper bidrar med ett eget perspektiv på programvaran, även testarna, så när de 

designar sina tester kan de upptäcka logiska fel redan innan man utvecklat en proto-

typ. kvalitetstestarna är dock i regel mer följande än styrande i sina arbetsuppgifter 

ur ett visionsperspektiv. När visionen har specificerats och blivit till features arbetar 

kvalitetstestarna utefter dem.

Användartestarna är även med i detta område genom att kan utvecklingsteamen kan 

fråga om råd eller be dem utföra test angående något användarrelaterat problem. 

ofta har användartestarna redan svar på de frågor som kommer och kan med en gång 

ge förslag på lösningar. Denna kommunikation är ofta informell och sker inte sällan 

under enklare mötesformer.

paradigmatiSk analyS av utförande5.1.4 

Interaktionsdesigners fokuserar mycket på att vidareutveckla idéer som kommit 

genom visioner och krav. I sin vidareutveckling vägs tidigare erfarenheter från sådan 

utveckling in, både av teknisk karaktär så väl som användningsaspekter. De försöker 

binda samman ett antal olika viljor. Dels från kravställarna som ger övergripande mål 

för vad som ska göras. Dels från mjukvaruutvecklarna som sätter tekniska begräns-

ningar för vad som faktiskt går att göra. Till slut, dels från användartestarna som kan 

ge riktlinjer, för vad som fungerar och vad som inte gör det. Den här mängden av 

relationer skapar en miljö där interaktionsdesigners måste ta hänsyn till flera andra 
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rollers tyckande i sitt arbete. Detta kan leda till både en viss konflikt i arbetsmiljön 

men kanske även möjlighet att ta in idéer från flera olika håll.

Ser man till hur interaktionsdesigners arbetar så kan man se att de till stor del grundar 

sina beslut i egna erfarenheter. Man använder sig inte av några konkreta eller fast-

slagna metoder för hur man ska arbeta med detta. Man har visserligen gjort försök att 

använda konkreta metoder i arbetet men inte fått dessa att fungera. Detta kan tyda 

på att man har ett subjektivistiskt sätt att arbeta på. Detta kan man se både i att de 

utgår mycket från sina egna erfarenheter och att de haft svårt att tillämpa konkreta 

metoder i arbetet.

Detta pekar mot att interaktionen mellan de olika rollerna är avgörande för att skapa 

något. I denna interaktion finns dock även en vilja att komma till ett slags koncensus 

i arbetet. Andra rollers tyckande tas tillvara och är något som man lyssnar på. Detta 

gör att interaktionsdesigners ligger mycket mot subjektivismen och, om kanske inte 

så pass tydligt, även mot ordning i sitt arbetssätt när man ser till Hirschheim och 

kleins (1989) olika paradigm. Med andra ord lutar interaktionsdesigners mot social 

relativismen i sitt synsätt.

kvalitetstestarnas främsta uppgift är att tolka och överföra användarsituationer i en 

automatiserad miljö. De beslut som tas grundar sig på användningsfall som beskriver 

hur användare agerar. Arbetet är relativt strukturerat, det vill säga att arbetsuppgif-

terna är likartade från produkt till produkt, med ett fåtal avvikande situationer där det 

krävs att de letar upp någon för förtydliganden. De agerar som en egen enhet då de 

inte är uttalat inblandade i formgivningen av produkten till skillnad från övriga roller. 

Deras uppgifter är mer styrt av hur användare av produkten agerar och att pröva 

detta ur en mekanisk synvinkel. Man kan här se ett tydligt samband med Hirschheim 

och kleins (1989, s. 1203) första generic story; kvalitetstestaren som expert inom 

området med ett funktionalistiskt synsätt.

Mjukvaruutvecklare fokuserar främst på att realisera det som interaktionsdesigners 

specificerat. Detta arbete är till stor del väl strukturerat och har en stark teknisk ka-

raktär. Tidigare erfarenheter kan vara till stor hjälp men är inte så pass kritiskt som för 
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interaktionsdesigners för att nå något av hög kvalitet, så länge det som producerats 

uppnår de krav som ställts.

De har även ett ansvar där de måste fungera som ett ”bollplank” för interaktionsde-

signers och kunna ge feedback på vad som är genomförbart och vad som inte går att 

realisera. Dessutom har de som uppgift att rätta till alla fel som hittats av kvalitetstes-

tarna eller göra förändringar i nuvarande program.

Dessa olika roller har till största del en relativt strukturerad arbetsform och mjukva-

ruutvecklarna arbetar till viss del utifrån konkreta arbetsmetoder. Jämför man detta 

mot till exempel interaktionsdesigners drar de betydligt mer åt det objektivistiska 

hållet i Hirschheim och kleins (1989) modell. Det går dock inte helt emot det synsätt 

som interaktionsdesigners har utan de har, i och med deras vilja att samarbeta men 

de andra rollerna, även en synsätt som ser till ordning i arbetet. Detta gör att de i 

jämförelse med interaktionsdesigners har ett ganska funktionalistiskt synsätt utifrån 

Hirschheim och kleins (1989) modell, med inslag av social relativism.

Aktörer: Interaktionsdesigners, mjukvaruutvecklare, kvalitetstestare och använd-

artestare. En interaktionsdesigners mål är att skapa ett intuitivt grafiskt gränssnitt 

baserat på uppgifterna från användartesterna. Mjukvaruutvecklarna realiserar inter-

aktionsdesigners mål genom att skapa mjukvaran och kvalitetstestarna kontrollerar 

att den fungerar enligt dem. Användartestarens uppgift är att finna handlingsmönster 

genom att undersöka användarna av produkten.

Narrativ: Man vill genom analys av dagens användare komma över de barriärer som 

gör att morgondagens potentiella användare väljer just deras produkter. För att kunna 

göra detta söker man förståelse mellan alla inblandade parter i projektet för att de 

gemensamt ska kunna bidra till en bättre produkt. I och med att det läggs så stor vikt 

vid kommunikation parterna emellan är de tvungna att kunna vara både utvärderande 

och kritiska till förslag som läggs fram. Det är användarens upplevelse av produkten 

som står i fokus och utvecklingen drivs av den.

Handling: Produkten utvecklas för att möta kundernas behov och krav samtidigt som 

man vill överträffa deras förväntningar och få fördelar jämte mot sina konkurrenter. 
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Den ska vara användarvänlig och upplevas som felfri. Utförarna är i det här samman-

hanget experterna som har till uppgift att tillsammans skapa en produkt som lever 

upp till dessa ideal.

 Sammanfattning av viSion och 5.1.5 
utförande

Vi ser en stark vilja till samarbete inom organisationen och en vilja att hjälpa varandra. 

Det finns inga hinder för att fråga varandra om hjälp och medarbetarna uppmuntras 

till att kontakt vid oklarheter. Det finns även möjligheter för medarbetarna att delta i 

möten som egentligen inte rör deras roll. Detta kan öka möjligheten för dem att ta sig 

utanför sin egen synvinkel och se arbetet på ett annat sett. organisationen är på så 

sätt mycket öppen och det finns inga påtagliga byråkratiska hinder för att komma med 

synpunkter. Vision fungerar i det här sammanhanget som både drivkraft och motpol. 

Medan Utförande vill skapa den perfekta produkten utifrån Visions produktkrav måste 

de även rätta sig efter de resursrestriktioner som finns. Det som sker är att de måste 

förhålla sig till både användarna och de tidsramar som Vision sätter upp. I slutändan 

är det dock alltid Visions krav som väger tyngst av ekonomiska skäl.

Ser man till hela den studerade delen av organisationen, alltså både Vision och 

Utförande, så ser vi en relativt funktionalistisk organisation. Där är det Vision som 

sätter spelreglerna och sätter de övergripande kraven för de olika funktionerna och 

projekten. Dock finns det en uttalad vilja både från Vision och Utförande att föra in 

de slutgiltiga användarna i utvecklingen till en högre utsträckning än vad som redan 

görs. I och med denna vilja kan vi därmed se en dragning mot subjektivismen i Hirsch-

heim och kleins (1989) modell, med andra ord finns det även ett visst mått av social 

relativism i deras synsätt. Vi kan dock inte se någon som tyder på att man har ett 

konfliktperspektiv inom organisationen. Alla jobbar mot ett gemensamt mål och alla 

kan komma med tankar och åsikter om hur detta ska göras. Med andra ord ser vi en 

organisation där funktionalism och socialrelativism är de två paradigm som råder.

Att kunna se var inom Hirschheim och kleins (1989) modell organisationen ligger ser 

vi som ett viktigt steg för att kunna analysera och sedan besvara vår frågeställning 
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angående vilket synsätt på kommunikation som råder samt även som det finns en 

grund som faktiskt tillåter skapandet av samförståelse i organisationen.

kommunikationSkanaler5.2 
 I detta avsnitt analyserar vi vår empiri gällande de kommunikationska-

naler organisationen använder sig av. 

Inom Vision har man ett relativt strukturerat sätt att se på kommunikation. Man 

förlitar sig i första hand till rapporter eller vecko- och månadsmöten för att täcka sitt 

behov av information kring statusen för olika projekt likaväl som ny information från 

kunder angående nya krav. Enligt Rönkkö (1999) kan rapporter vara ett fullt dugligt 

medium för kommunikation, om det kompletteras med personliga möten för att man 

ska kunna vara säker på att budskapet nått fram. I Visions fall är detta säkerligen fullt 

tillräckligt när de gäller de strategiska besluten. Användartestarna, som ingår i Vision, 

vill dock ibland förmedla designkoncept till Utförande, samtidigt som de anser att 

rapporter inte är ett dugligt medium för detta. Den lösning som finns idag innebär 

fler personliga möten där man följer upp och förtydligar aspekter som kan ha miss-

förståtts. Användartestarna är inte helt nöjda med hur det fungerar idag och skulle 

önska att Utförande klarade sig bättre efter det ursprungliga informationsmötet.

Det har även framförts kritik mot att den traditionella rapporten inte är helt optimal 

vad gäller tid. Man har visat en vilja att förenkla och snabba upp den kommunikation 

som sker mellan Utförare och Vision när det gäller hur projekt fortlöper och huruvida 

det finns problem. Man har börjat använda beteckningar enligt ett symbolsystem som 

ska ge Vision en överblick över hur man ligger till. Symbolerna liknar trafikljus som 

indikerar om det uppstått problem eller om allt går enligt planerna. Rönkkö (ibid.) 

stödjer detta och menar att man med hjälp av en ökad mängd representationer även 

når ökad förståelse. I detta fall gäller det en förståelse för projektets situation. Vision 

grundar många av sina beslut på just den här typen av information.

Trafikljusen gäller dock till största delen kommunikation som kommer från Utförarna 

upp till Vision och ledning. Mellan användartestare och ledning, och även utförare i 
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allmänhet, kan vi inte se samma sorts förenklade kommunikation. Där består istället 

kommunikationen av antingen större rapporter eller enklare frågeställningar. Daft och 

Legel (1986) påpekade att man inte alltid behöver använda sig av face-to-face för att 

få en hög ”richness”. är problemet känt kan man använda sig av ett smalare medium 

vilket alltså bör vara situationsanpassat. I kapitel 3.4.1 tog vi upp hur texter kan tolkas 

annorlunda beroende på vem som läser dem. Det kan handla om inkonsekvens i be-

greppsanvändningen eller att man helt enkelt inte klarat av att beskriva visionen i ord. 

Ser man till mjukvaruutvecklarnas situation så påpekar de att det ofta står mycket 

överflödig text i rapporterna som de hoppar över för att sedan ställa frågor istället.

Teorin kring media richness förespråkar en kommunikation där man har ett högt inne-

håll av information och man ser kommunikation som sker ansikte mot ansikte som det 

främsta sättet att kommunicera sådant. Utvecklarna har till viss del just denna kanal 

och även mycket tid för kommunikation i och med att de har tillgång till varandra. 

Detta gör att det finns en ständig ström av information. Det är lätt att fråga någon 

om något och det finns även tid för eftertanke vilket man kanske inte har samma 

möjlighet till under ett tidsbestämt möte. om man dock ser till den teori som finns 

kring olika roller i arbetslivet, är det inte alltid som man kan få team som består av så, 

till bakgrunden sett, skiljda roller att fungera bra. På grund av de olika bakgrunderna 

kan begrepp ha olika innebörder. Har man inte ett likartat organisationsspråk kan det 

uppstå problem (Delade visioner 3.4.1). På grund av missförstånd kan samarbetet bli 

lidande och skillnader mellan individernas införstådda mål kan leda till att man inte 

uppnår visionen.

 kommunikationSverktyg 5.3 
I det här avsnittet analyserar vi vår empiri utifrån de verktyg som 

organisationen har använt sig av samt gör en jämförelse med bruks-

kvaliteter. 

De system som de använder sig av bland Utförarna, och även för att föra vidare krav 

från Vision, ser vi att kommunikationen formaliseras till en viss utsträckning. Syste-

men blir både kommunikationskanal och verktyg på det sättet. De fungerar som en 
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gemensam utgångspunkt i Utförarnas strävan att nå en samförståelse inom teamen, 

men även en samförståelse mellan dem och Vision.

För att skapa en gemensam utgångspunkt för sin kommunikation och för vad som ska 

göras använder sig både Vision och Utförande av informationssystem och buggrap-

porteringssystem. Dessa utgör ett konkretiserat sätt att se på vad som ska göras. Ser 

man till teorin kan man dock se att denna konkretiserade version av vad som ska göras 

kan tolkas olika beroende på vem det är som läser. Ett mål kan uppfyllas på många 

olika sätt och därmed resultera i olika slutprodukter. Detta menar de är beroende på 

att visioner och tankar kan vara svåra att beskriva i ord och att detta ofta kommer 

av ett inkonsekvent användande av begrepp eller att man har olika sätt att beskriva 

samma sak.

Man har försökt använda sig av metoden personas tidigare för att hantera designfo-

kus. Dock fungerade detta inte så bra och ser vi till att man designar mobiltelefoner 

så ser vi också att dessa designas för den breda massan snarare än för en specifik 

målgrupp. Personas beskriver dock just att man inte kan designa för en bred massa 

på ett bra sätt och detta skulle kunna vara en av anledningarna till att metoden varit 

svår att använda.

Jämför man detta mot brukskvaliteter så ser man, istället för ett fokus på att beskriva 

användaren själv, ett fokus på att beskriva de olika kvaliteterna en artefakt måste 

besitta för att tillfredsställa en viss typ av användande. Man för fokus från användaren 

ifråga till själva artefakten. Genom att föra in en metod, och därmed även ett sätt att 

kommunicera, kring design får man ett mer konkret sätt att göra sig förstådd mellan 

olika personer med olika bakgrund. Detta medför dock att alla som ska använda sig 

av metoden är väl införstådda med vad den representerar och att det finns en dialog 

kring hur den ska användas och vad den står för.
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SlutSatSer och diSkuSSion6 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om brukskvaliteter 

skulle kunna hjälpa till att skapa samförståelse inom mjukvaruutveck-

ling. Vi försöker i detta avsnitt uppnå detta mål genom att besvara 

våra tre frågeställningar.

vilket SynSätt har 6.1 
organiSationen på 
informationSutByte?

I detta avsnitt besvarar vi vår tredje frågeställning, nämligen den an-

gående vilket synsätt som organisationen har på informationsutbyte. 

Vi kommer även att referera till den paradigmatiska analysen för att 

besvara denna frågeställning.

När vi betraktar UIQ Technology som helhet ser vi en organisation där man vill hålla 

en öppen dialog och där alla får möjlighet att tillföra sina tankar som även ses som 

värdefulla. Detta ger en kommunikation som inte enbart består av projektstatuskon-

troller. Just detta inslag i deras kommunikation tror vi har en relativt stor påverkan 

på graden av samförståelse. Genom att ha en kontinuerlig dialog där alla får bidra 

kan alla närma sig varandra i sitt tankemönster och därmed även ett skapande av 

samförståelse.

De har inga organisatoriska hinder för spridning av idéer och de ser diskussion som 

något positivt som öppnar för kreativt tänkande. Denna öppenhet ser de som något 

som kommer att utveckla företaget till något bättre i slutändan. Denna öppenhet och 

strävan mot att höra allas åsikter ser vi inte som en motsägelse mot funktionalismens 

värderingar utan vi tror detta snarast är ett sätt att ta in åsikter om användande av en 

artefakt som sedan kan användas för att differentiera sin produkt och genom detta 

bidra till något positivt för uppnå organisationens mål. Som sagt finns det även en viss 

grad av socialrelativism där man ser allas åsikter som något värdefullt.
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kommunikationen kan således ta sig även utanför gränserna för rollen och med det 

vara relativt fri. Självklart handlar det även om att få något gjort och möta de mål och 

krav som ställs av Vision men genom öppenheten finns det inga hinder för skapandet 

av en samförståelse.

hur Bidrar Struktureringen 6.2 
av informationSutBytet till 
Skapandet av SamförStåelSe?

Under detta avsnitt besvarar vi vår andra frågeställning om strukturen 

inom organisationen bidrar till skapandet av samförståelse. Diskus-

sionen vilar på det synsätt som vi ser att organisationen har i analysen 

samt vilka kommunikationskanaler de använt sig av.

Man har inom organisationen samma sorts system som oftast finns inom de flesta 

organisationer för att hantera kravställning och detta ger dem en gemensam utgångs-

punkt. Man kan se dessa som ett sätt att fördela arbetsuppgifter och även till viss del 

föra ner visioner till Utförarna från Vision.

Sättet som vi ser ledningen använder för att kontrollera status i de olika teamen och 

projekten där man använder sig av trafikljus ser vi som ett mycket bra exempel på hur 

man försökt förbättra sin kommunikation. Ett rött ljus är tecken på att det är något 

som håller projektet tillbaka, gult är ett tecken på uppkommande problem och grönt 

ljust betyder att allt går som det ska. Med detta vill vi poängtera att man försökt 

främst förenkla kommunikationen här. Man undviker att skicka rapporter som är 

långa eller tar tid att sätta sig in i. Istället effektiviseras dessa med hjälp av symboler 

och korta beskrivningar av statusen, för att sedan följas upp med ett möte för att 

skapa utrymme för en grundlig genomgång av problemet.

Vi ser förenklandet av kommunikation, som till exempel trafikljus, som att man koncen-

trerar informationen genom att införa en terminologi, eller i detta fall en illustration, 

som alla har samma uppfattning om vad det betyder. Man ökar därmed graden av 
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personlighet i meddelandena och kan minska kanalens bredd. Informationen får en 

högre richness genom att förenkla förståelsen av den. Vi ser därför viljan att förenkla 

som något som påverkar kommunikationen positivt. Dock är detta i första hand kom-

munikation som direkt har att göra med kunders krav och ledningens behov. Samma 

förändringar kan vi tyvärr inte se på användartestarnas sida. Viljan att förbättra denna 

kommunikation finns hos både användartestarna själva och från Utförande, men har 

inte än trätt i kraft.

Bland utförarna ser vi en annan typ av kommunikation där man kanske inte är i lika stort 

behov av att ha en specifik metod för att kommunicera visioner i och med att de sitter 

så pass nära varandra. Genom att man gör detta kan man ha en kontinuerlig kontakt, 

till och med ner till småpratande vid kaffeautomaten, och på så vis även åstadkomma 

en samförståelse. Detta tror vi att man kan åstadkomma inte bara genom att hålla en 

hög richness i kommunikationen, eftersom man har mycket kommunikation ansikte 

mot ansikte, utan också att man har en över tiden mer långtgående dialog. Dock kan 

det fortfarande vara bra med en metod för att kommunicera design när det finns 

medarbetare som inte är lokaliserade geografiskt på samma ställe.

Ett införande av en symbolik eller sätt att förenkla sin kommunikation under kravställ-

ning så väl som kommunikation med användartestare är något som organisationen 

skulle ha mycket att vinna på. Denna kommunikationskanal har betydligt mindre brädd 

och behöver med andra ord ett sätt att bära mer information på ett mer effektivt 

sätt. Efter som man inte har samma förutsättningar som inom teamen i Utförande 

att bilda en samförståelse över tiden tror vi att man istället behöver ett verktyg för 

att kommunicera sina visioner. Personas har varit ett försök till att göra detta vilket 

tyder på att man även ser detta behov inom organisationen. Dock skulle anledningen 

att detta inte fungerat vara att man i sitt användande av personas måste ha en tydlig 

målgrupp.
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är BrukSkvaliteter ett 6.3 
Stöd Som kan Bidra till 
SamförStåelSe Bland individer 
inom mjukvaruutveckling?

I det här avsnittet besvarar vi vår frågeställning angående huruvida 

brukskvaliteter kan fungera som ett stöd i strävandet mot samförstå-

else. Vi väger detta mot hur organisationens struktur för kommunika-

tion ser ut, som besvarats i föregående avsnitt, samt hur deras syn på 

kommunikation kan påverka detta.

Det är väldigt lätt att ha ett tyckande om design. Alla kan relatera till det i sitt eget 

användande av artefakter och hur dessa inte riktigt passar en själv. Detta leder till ett 

alla har sin egen syn på vad som är användbart och det tror vi kan vara något som 

även är ett problem i strävan att skapa samförståelse.

Användandet av informationssystem för att föra ner krav till utförarna kan fungera bra 

för att ge en bas att utgå ifrån men i och med att dessa krav lätt kan tolkas olika tror 

vi att man kan behöva ett ytterligare verktyg för att just kommunicera visionen kring 

användandet.

Skillnaden i förståelsen kring olika krav kan komma av olika bakgrunder bland de 

personer som designar en artefakt och dem som skall konkretisera designen. För att 

man ska kunna enas om en gemensam bild av vad som ska göras tror vi att man måste 

sträva mot en samförståelse. Man kan se försöket att använda personas som detta. 

Dock finns det ett problem med personas i och med att man menar att det bara går 

att designa för en målgrupp. Vi tror mjukvara till mobiltelefoner kan vara ett undantag 

från detta eftersom en person som inte ser behov av en viss funktion helt enkelt kan 

strunta i att använda den samtidigt som funktionen i sig inte hämmar några andra 

funktioner då den är främst synlig när den används.

Brukskvaliteter har inte riktigt samma fokus på användaren i sig, utan snarare på de 

kvaliteter som är värdefulla. Eftersom organisationens mål så här långt inte har varit 

att rikta in sig på målgrupper för sin produkt tror vi att brukskvaliteter kanske skulle 
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kunna vara ett mer passande verktyg då detta snarare fokuserar på funktionerna och 

de olika kvaliteter som användare förväntar sig. På det viset kan man ge fokus åt flera 

grupper samtidigt.

Precis som personas kan brukskvaliteter även stödja den enskilda interaktionsdesig-

nern i sitt arbete då de kommunicerar vissa egenskaper som mjukvaran skall uppfylla. 

Eftersom de är relativt snabba att formulera och förmedla torde de även stödja dagens 

agila metoder där samspel och anpassningar måste kunna ske inom mycket korta 

tidsramar.

Användandet av en designmetod som dessa kan man se som en spegling av det sätt de 

använder för att kommunicera status i projekt med trafikljus. Dessa designmetodiker 

är självfallet betydligt mer komplicerade och kräver att de som använder sig av dem 

måste ha en förståelse för hur de ska använda och vad de betyder. Men med dessa 

metoder skulle man kunna öka den richness som finns i de kommunikationskanaler 

där det inte finns samma brädd som vid kommunikation ansikte mot ansikte.

Vi ser kommunikationen mellan Vision, Utförare och användartestare som den som är 

i störst behov av något som kan öka dess richness. Brukskvaliteter ger gemensamma 

begrepp med mycket innebörd. om de inblandande rollerna kan tillägna sig dessa 

begrepp och deras innebörd skulle det bli betydligt lättare att förmedla visioner. Detta 

gäller alla kommunikationskanaler, men framför allt de med begränsad bredd, vilket 

där med kan bidra till samförståelse för visionen mellan de olika rollerna.
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reflektioner7 
Vi tycker att det har varit väldigt givande att skriva den här uppsatsen. Inte minst för 

den insyn vi har fått i hur man kan jobba inom stora organisationer, men även att vi 

själva har mognat under processens gång. Det har varit många kontakter att knyta 

och mycket ny information att ta till sig på vägen. Allt byggt på eget initiativ och vilja 

att föra arbetet framåt. Detta har förstås lett till en hel del upptäckter både hos oss 

själva och om vad som finns där ute, tiden efter studierna.

Vårt abduktiva arbetssätt kändes naturligt eftersom vi i början av denna uppsats hade 

vissa pusselbitar att utgå ifrån. Vi hade området vi ville studera, ett verktyg för analys 

och delar av kommunikationsteorin i vår ryggsäck, bland annat från tidigare kurser. 

Med dessa till hands fick vi sedan fylla i luckorna som uppstod på vägen genom att 

pendla mellan teorin och empirin. Vi ställde oss ofta frågan vilken nästa pusselbit 

skulle bli för att kunna skapa helhetsbilden.

Ju mer information vi fick ut av UIQ Technology desto större blev behovet att utöka 

våra referensramar. Många beslut om i vilken riktning vi skulle gå grundades på tidi-

gare kunskaper och erfarenheter, men litteraturstudierna förde även in oss på nya 

spår. När vi till exempel hade utfört våra intervjuer var vi tvungna att läsa på om hur 

vi skulle kunna sammanfatta vår empiri på ett sådant sätt att den skulle passa med ett 

av våra analysverktyg (paradigmatisk analys). Utifrån detta hittade vi narrativ analys, 

som i sig låg till grund för verktyget i fråga! Teorin om kommunikation kom också 

från kurser vi tidigare hade läst, men denna behövde utvidgas allt eftersom vi grävde 

djupare i UIQ Technologys kommunikationskanaler och tillvägagångssätt. kanske 

fungerade det abduktiva arbetet så bra just på grund av att vi hade vissa förkunskaper 

och verktyg att utgå ifrån som sedan fick leda vägen.

Att transkribera intervjuerna var däremot ingen dans på rosor. Många timmar spende-

rades på att försöka nysta ut sammanhangen i meningar för att kunna fylla ut luckorna 

som saknades. Det här skulle säkerligen kunna göras bättre genom bättre planering 

inför intervjuerna. Sammanställningen var inte heller helt lätt. Eftersom vi slog ihop 

flera olika personers åsikter från en semistrukturerad intervju blev det snabbt rörigt. 

olika åsikter om vitt skilda saker framfördes. om man på förhand vet mer precist 
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vilket fenomen det är man ska studera är det kanske bäst att utgå från någon typ av 

frågemall som respondenterna kan besvara. kanske är det dock inte ett abduktivt 

arbetssätt man tillämpar i ett sådant scenario.

Något vi har funderat på under arbetet med den här uppsatsen är att det läggs ned 

väldigt mycket tid på att skriva rapporter i dagens organisationer. Rapporter som i 

slutändan ignoreras av dem de är riktade till. Detta visade sig i några av våra intervjuer 

och den naturliga reaktionen från vår sida är att det borde finnas något bättre sätt 

att föra ut budskapen på. Detta gäller säkert inte bara visioner, som vi har studerat i 

denna uppsats, utan även andra typer av information. Det skulle vara intressant att 

utforska det området mer. Det behövs ett substitut till långa och tråkiga rapporter 

helt enkelt.

Enligt EU:s definition av storlekar på företag säger att stora organisationer har över 

250 personer och en omsättning på över 50 miljoner euro (Liikanen, 2003). För oss är 

antalet personer mest intressant då vi ska studera gruppers dynamik och avgränsar 

oss därför ifrån att se till organisationens omsättning. Vi tyckte det var mest intres-

sant att studera hur resultaten som produkter av projektgruppernas mål fungerar 

som förutsättningar.

Eftersom vi inte hade så stor kunskap om företaget innan vi påbörjade studien lät vi 

dem välja respondenter. I efterhand upplever vi att vi fick en tillfredställande mängd 

med god spridning vad gäller bakgrund och kompetens. Dock kan det vara så att vi 

hade valt helt andra personer än de som plockades ut åt oss. Detta hade troligtvis ska-

pat en del andra förutsättningar för vår studie. Inte minst vad gäller respondenternas 

syn på företaget och vad som sker där.

Terminologin som vi använde under intervjuerna var inte heller alltid överensstäm-

mande med respondenternas. Detta innebar på ett sätt problem då vi inte alltid fick 

svar inom de tänkta områdena eftersom respondenten inte förstod frågorna. Ibland 

var det dock till fördel då det gav nya öppningar till diskussion. Detta hade troligtvis 

inte hänt om respondenterna hade delgivits frågorna innan intervjutillfället.
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Eftersom vi inte hade någon kontroll över val av plats för intervjuer tog vi inte heller 

hänsyn till detta i utformandet av vår studie. Detta ledde till att vår ljudupptagnings-

utrustning inte var helt anpassad efter miljön. Akustiken i rummet verkade t ex till vår 

nackdel i form av ekon och förlorad information. I de allra flesta fallen har detta dock 

inte varit ett större problem än att se det förlorade ordet i sin kontext.
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förSlag på fortSatta Stu-8 
dier

Vi har bara studerat projektgrupper som geografiskt sett befinner sig nära varandra. 

Detta stödjer det tankesätt som genomsyrar UIQ Technology, nämligen att alla direkt 

ska kunna ställa en fråga till rätt part om problem uppstår. Något som skulle vara intres-

sant att studera ytterligare är hur de grupper som befinner sig geografiskt separerade 

hanterar detta problem och hur det påverkar deras arbetssätt och produktivitet.

Det officiella språket på UIQ Technology är engelska då de anställda har väldigt va-

rierande nationaliteter. De har även projektgrupper i andra länder som arbetar på 

distans där konversationerna sker på engelska. Det skulle vara intressant att studera 

språkets roll i organisationen och dess effekter på arbetet.
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