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Sammanfattning 
Uppsatsen ämnar svara på en övergripande frågeställning som lyder: På 

vilket sätt kan genrer fungera som ett stöd vid design av IT-artefakter? 

Detta är uppdelat i två syften. Det ena är att utreda om ett medvetet arbete 

med genrer kan stödja designprocessen vid design av IT-artefakter. För 

att svara på detta görs en genomgång om vad litteraturen säger om genrer 

och sedan testas detta på ett designfall som genomförs på en 

handdatorapplikation, närmare bestämt ett mobilt säljstöd. Det andra 

syftet är att vid förberedande och genomförande av detta designfall samla 

ihop och sammanställa designråd lämpade för handdatorer. På samma sätt 

som en författare av en bok kan dra nytta av genren inom vilken denne 

skriver borde en designer kunna göra detsamma. Flera möjliga fördelar 

kan ses med ett explicit genretänkande. Man skulle bland annat kunna 

förhindra övergeneralisering och dra nytta av förväntningar som finns hos 

konsumenter av den aktuella genren. Även konsumenten skulle kunna dra 

nytta av en genreindelning om den designade artefakten förmedlade 

vilken genre den tillhör. Trots att arbetet med genrer benämns som en 

metod i uppsatsen så är det osäkert om den kan betraktas som en sådan. 

Man skulle kunna kalla det för ett genreperspektiv på design och 

kontextuellt utforskande. Även om inte enbart fördelar kan ses med 

genrer så verkar det som om genretänkandet förser designern med ett bra 

sätt att snabbt rama in situationen för vilken denne skall designa. 

Frågorna i genreanalysen som användes täcker upp mycket av bruket utan 

att fastna i detaljer. 
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Inledning 
Tankar har dykt upp, hos mig själv och andra, om att genrer skulle kunna 

fungera som stöd för designprocessen vid design av IT-artefakter. På 

samma sätt som en författare av en bok kan dra nytta av genren inom 

vilken denne skriver borde en designer kunna göra detsamma. Man borde 

bland annat kunna förhindra allt för långtgående och olämpliga 

överföringar av designlösningar mellan olika artefakter samt även dra 

nytta av förväntningar som finns hos konsumenter av den aktuella genren. 

Även konsumenten borde kunna dra nytta av en genreindelning om den 

designade artefakten förmedlar vilken genre den tillhör. Konsumenten 

borde då kunna använda sig av sin tidigare kunskap om artefakter inom 

den genren för att förstå den aktuella. Genrer finns redan idag, i 

designarbetet, på samma sätt som dom finns i så många andra alldagliga 

aktiviteter, men troligt är att det finns fördelar med att lyfta upp dem på 

en mer medveten nivå och därmed kunna dra nytta av dem i större 

utsträckning. För även om de finns där idag så utnyttjar vi dem knappast 

fullt ut om vi inte är medvetna om dem. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är tvåfalt. Det ena är att utreda om ett medvetet 

arbete med genrer kan stödja designprocessen vid design av IT-artefakter. 

För att svara på detta görs en genomgång om vad litteraturen säger om 

genrer och sedan testas detta på ett designfall som genomförs på en 

handdatorapplikation, närmare bestämt ett mobilt säljstöd. Valet av 

designfall kommer sig av ett personligt intresse för handdatorer och små 
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gränssnitt i kombination med att Cap Gemini Ernst & Young i Linköping 

såg ett behov av att sammanställa designråd för denna typ av gränssnitt. 

Det andra syftet är att vid förberedande och genomförande av detta 

designfall samla ihop och sammanställa designråd lämpade för 

handdatorer. 

Den övergripande frågeställningen lyder: Kan genrer fungera som ett 

stöd vid design av IT-artefakter? 

Cap Gemini Ernst & Young 
Uppsatsen är skriven i samarbete med Cap Gemini Ernst & Young i 

Linköping. Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största 

konsultföretag inom management och IT. Cap Gemini Ernst & Young 

erbjuder tjänster inom strategi, transformation, systemutveckling och 

integration samt outsourcing. Cap Gemini Ernst & Young finns i 31 

länder och har fler än 60 000 anställda, varav 3 300 i Sverige. På kontoret 

i Linköping jobbar ca 120 personer. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer 

Cap Gemini Ernst & Young att förkortas CGE&Y. 
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Läsanvisning 
Uppsatsen bör för största utbyte läsas i sin helhet. Vill man enbart bilda 

sig en uppfattning om vad jag kommit fram till rörande genrer och IT-

artefakter kan man läsa texten under rubrikerna Genrer och 

Brukskvaliteter samt rubriken Diskussion. Är man intresserad av det 

mobila säljstödet men inte genrebiten så föreslås rubriken 

Designproblemet och framåt. Rubriken Användbarhet i handdatorer talar 

för sig själv. 

Citat 

I uppsatsen förekommande citat som ursprungligen är på engelska har jag 

själv översatt till svenska. 

Artefakt 

Termen artefakt används istället för att benämna en specifik typ av 

artefakt så som film, text, IT-applikation osv. Även begreppet IT-artefakt 

förekommer och hänvisar till alla typer av applikationer, webbsidor eller 

dylikt som kan realiseras i en dator. Detta för att tydligare visa att det 

aktuella ämnet kan beröra flera olika typer av artefakter. För den som inte 

är bekant med termen artefakt så hänvisar denna till alla föremål skapade 

eller formade av människan. Såväl vårt tal och skriftspråk som en trästav 

vässad till ett spjut räknas som artefakter. Observera dock att eftersom 

fokus i denna uppsats ligger på IT-artefakter generellt och 

handdatorapplikationer mer specifikt kommer konkreta exempel som 

förekommer att vara till största del hämtade från denna domän. 
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Konsumenter och producenter 

Genomgående används termen konsument för att avse den som läser en 

text, ser en film eller använder ett datorprogram. Motsvarande term för 

den eller de som designar eller framställer artefakter är producent. Då det 

skall förtydligas att det rör sig om bruket av en IT-artefakt har termen 

brukare använts. På samma sätt används begreppet designer när det 

behöver förtydligas att det rör sig om en producent av IT-artefakter. 
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Teori 
Här redogörs för den teori som är aktuell för uppsatsen. Först presenteras 

teori kring genrer och sedan kring brukskvaliteter. Teoridelen avslutas 

med en summering. 

Genrer 
Ordet genre kommer från franskans, och ursprungligen latinets, ord för 

’sort’ eller ’klass’. Som begrepp och koncept har det en lång historia och 

har haft en central roll i exempelvis studiet av folkliga traditioner ända 

sedan det banbrytande arbetet i tysk mytologi och folkhistorier som 

utfördes av bröderna Grimm i början av artonhundratalet (Dundes, 1980). 

Genrer som koncept torde vara bekant för de flesta. Termen används idag 

flitigt för att kategorisera olika instanser av media inom exempelvis film, 

litteratur och nyheter. Numera är det rutin att klassificera filmer i 

exempelvis i tidningarnas tv-tablåer som ’thrillers’, ’westerns’ osv. 

Genrer som i princip varje vuxen individ i det moderna samhället är 

bekant med (Chandler, 2000). 

 

På liknande sätt delar man idag in IT-artefakter i genrer. Mjukvara kan 

till exempel delas in i program för professionellt bruk och för bruk i 

hemmet. Exempel på den förstnämnda kan vara kontorsprogramvara med 

undernivåer som ordbehandlare och kalkylprogram. I den senare kan spel 

räknas in med exempelvis äventyrsspel och strategispel som undernivåer. 
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Genrer kan stödja både den som producerar en artefakt och den som 

konsumerar densamma. Dessa kan ses som ett praktiskt verktyg för att 

hjälpa alla typer av massmedia att producera konsekventa produkter på ett 

effektivt sätt och att leva upp till konsumenternas förväntningar. Eftersom 

genrer hjälper enskilda brukare av ett medium att planera sina val så kan 

genrer också betraktas som en mekanism för att reglera förhållandet 

mellan producenter och konsumenter (McQuail, 2000). 

Genrekonceptet torde vara lika användbart inom design av IT-artefakter 

som i de ovan nämnda områdena såsom film och litteratur. En tydlig 

medvetenhet om vilken genre man arbetar inom när man designar en IT-

artefakt borde kunna stödja designern på samma sätt som 

genreindelningen stödjer en författare när denne skriver en bok eller ett 

manus. Detta bland annat genom att egenskaper och förväntningar som 

finns inom en målgrupp lyfts fram och blir mer explicita genom att en 

genreanalys genomförs på den tilltänka artefakten och den kontext som 

den ska brukas i. 

”Den kraft som finns hos genrer blir tydlig om vi försöker tänka oss ett 

kalkylprogram med joystick och naturtrogna explosionsljud varje gång 

man fyller i en siffra i en kolumn, eller en ordbehandlare som kräver att 

man jagar bokstäver över skärmen för att kunna bygga ord.” 

(Winograd, 2001, s.176) 
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Vad ingår i genrebegreppet? 

Vad är en genre? Det står klart att en genre är en form av indelning eller 

klassificering. Något som, enligt ovan, kan fungera som stöd för både 

konsumenter och producenter. Det finns flera förslag och försök att 

beskriva genre som koncept. Så här skriver Swales (1990, s.34): 

”Man kan, i likhet med Linné, betrakta genrer som en klassificerande 

kategori, tex så kan en berättelse klassificeras som en myt, legend eller 

en saga. Värdet i att använda sig av en klassificering verkar ligga i att 

kunna använda klassificeringen som ett forskningsredskap för att 

kategorisera individuella texter, med andra ord ett effektivt system för 

lagring och återkallelse. …Det är i detta klassificerande vanligt 

förekommande att man betraktar genrer snarare som ’idealtyper’ än 

som enskilda entiteter. Enskilda texter avviker nämligen från idealet på 

olika sätt.” 

Denna uppsats kommer att fokusera på en beskrivning som troligtvis kan 

vara till hjälp inom design av IT-artefakter och är sammanställd av  Philip 

E. Agre (1998). Agre har valt att fokusera på genrer därför att han anser 

att dessa är mötespunkten mellan processen av att skapa en artefakt och 

den process som involverar bruket av densamma. Sammanställningen är 

dock inte specifik för IT-artefakter även om den passar för det ändamålet. 

Agre räknar upp flera vitt skilda instanser som kan tjänstgöra som en 

genre. Bland dessa finner man bland annat romaner, 

deklarationsblanketter, vetenskapliga forskningsrapporter, kartor, 

grafittimålningar, tågtidtabeller och actionfilmer. Agre (1998, s.79-81) 

föreslår vidare följande sju punkter som kan beskriva en genre: 
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1. Genrer kan avse ett mer eller mindre brett område. 

Det kan vara forskningsrapporter i biologi, tidig blues eller 

försäljningssiffror för andelslägenheter. 

 

2. Varje genre implicerar en viss målgrupp och en speciell sorts 

aktivitet. 

Vem målgruppen egentligen är och vilka medlemmar den har kan 

givetvis vara svårt att fastställa empiriskt men romaner, 

graffitimålningar och ekonomiska rapporter har en speciell 

betydelse hos den som brukar dem. 

 

3. Genren implicerar också en relation mellan den som producerar 

och den som konsumerar. 

Förhållandet kan exempelvis vara av typen en-till-en eller en-till-

många och kan vara medierat på många olika sätt. Det kan vidare 

finnas intressen som krockar, pengar som byter ägare, användbar 

information kan komma i dagen, rykten kan skapas eller avfärdas 

osv. Alla dessa egenskaper av relationen kommer att forma både 

genren och aktiviteterna inom den. 

 

4. En genre utgörs inte av enstaka förekomster av något utan flöden 

av dessa. 

Även om ”reglerna” för en specifik genre aldrig formuleras i strikta 

paragrafer så skapar tidigare instanser inom genren mönster och 

förväntningar som spelar in i tolkningen av framtida instanser. 
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Detta kan skapa ett tryck att inom genren forma sig efter de 

mönster som etablerats av tidigare instanser. Vidare hjälper genrer 

konsumenter att hitta instanser som är ”mer som den där” samt 

tillåter etablerandet av ett effektivt och familjärt bruk av artefakten. 

 

5. Genren begränsar inte helt hur en instans kan brukas. 

Man kan läsa ekonomiska rapporter som om de vore litterära 

texter. Deklarationsblanketter kan läsas som om det vore poesi. 

Bluessånger kan användas för att göra hip-hop låtar. Man kan spela 

ett actionspel som om det gick ut på att undvika att döda någon, 

osv. 

 

6. Oavsett hur man väljer att  leva så involverar det ett rutinmässigt 

bruk av flera olika genrer. 

Turism involverar guideböcker, kartor, gatuskyltar, tidtabeller, 

parlörer och vykort. Ibland så inbegriper genrer varandra, 

åtminstone i det avseendet att de spelar en kompletterande roll i 

samma typer av aktiviteter. 

 

7. Genrer förändras över tiden. 

Förändringarna kan bero på medvetna regleringar, genom tävlan 

mellan, eller  påverkan av, andra genrer. Förändringarna kan också 

komma av förändringar i livet hos den som använder sig av genren 

eller bero på ett skifte i avseende på syfte från den som producerar 

dem. Dessa förändringar kan vara både medvetna och omedvetna. 
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Även Chandler (2000) berör det Agre (1998) tar upp under punkt sju men 

utvecklar det en aning. Eftersom tidens anda och olika stilar hos olika 

producenter påverkar utformningen av enskilda instanser följer därav att 

genren som de tillhör också förändras och utvecklas. Nya instanser har 

också potential att lägga till nya koncept och därmed göra genren vidare. 

Detta bidrar också till en genres förändring. Allt detta gör att genrer i 

många fall kan vara lätta att identifiera men desto svårare att definiera. 

Nyskapande 

Ingen instans av en genretypisk artefakt är helt lik en annan. Att bara 

kopiera en befintlig artefakt skulle inte fylla något syfte och inte heller 

betraktas som skapande av en ny artefakt. Instanser som i allt för stor 

utsträckning liknar föregångare skulle inte heller locka någon att 

konsumera dem. Detta gäller i lika stor utsträckning för exempelvis 

filmer som för IT-artefakter. Varje ny instans inom en genre måste alltså 

med nödvändighet skilja sig från alla andra instanser inom den genren. 

Eftersom genrer definieras utifrån dess medlemmars egenskaper har 

således varje ny artefakt tillhörande en viss genre potential att förändra 

den genren som helhet eller rent av bidra till skapandet av en ny subgenre 

(Chandler, 2000). 
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Konsumenter och genrer 

En indelning i genrer hjälper oss inte bara att välja vad vi vill se eller läsa 

utan stödjer oss även under själva konsumerandet av artefakten, 

exempelvis en film, en text eller ett datorprogram. Detta genom att 

genreindelningen hjälper oss att förstå och tolka det vi läser, ser eller på 

annat sätt brukar. Vetskapen om att en film tillhör en viss genre skapar 

förväntningar på vad filmen skall handla om, men även på karaktärer, 

filmmusik osv. Exempelvis så förväntar vi oss att hitta en hjälte (ofta 

ensam) som kämpar för det goda mot de onda i en klassisk westernfilm 

(Lacey, 2000). Det som gör att vi känner igen en genre är den erfarenhet 

vi har av instanser som sägs tillhöra den aktuella genren. Denna, genom 

erfarenhet, samlade föreställningen om vad som ingår i en genre är dock i 

många avseenden svår att verbalisera. 

”…mycket av vår genrekunskap är troligtvis i formen av tyst kunskap.” 

(Chandler, 2000). 

En artefakt som vi inte klarar av att placera in i en genre blir således 

svårare att tolka och förstå. Även om vi inte i förväg vet vilken genre en 

artefakt är sagd att tillhöra så försöker vi att förstå denna genom att 

identifiera en genre som vi kan placera in artefakten i. Lacey (2000) 

skriver så här om den genretillhörighet som konsumenter försöker 

identifiera i, i det här fallet, skrivna texter: 
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”På vilket sätt använder läsaren denna information? Så snart en text 

har identifierats som tillhörande en specifik genre så kommer läsaren 

att ha vissa förväntningar om vad som kommer att hända och vilka 

regler som gäller i denna specifika fiktiva värld.” 

Det finns tydliga kopplingar mellan genreteori och det som inom 

psykologin kallas för schemateorier och kategorier. En genre förser 

konsumenten med ett ramverk inom vilket denne kan förstå en artefakt. 

På samma sätt fungerar ett schema som en sorts mental mall för att förstå 

händelser i vardagen (Chandler, 2000). 

Kategorier förser oss med ett sätt att klassificera föremål i vår omgivning. 

Med hjälp av dessa kan vi förutse vad dessa föremål gör och vilka 

egenskaper de besitter (Rosch, 1975). 

Producenter och genrer 

Genrer är inte bara ett stöd för konsumenten, även producenten har stor 

nytta av dem. Vid produktion av artefakter finns flera fördelar med att 

använda sig av ett medvetet genretänkande. Två fördelar är att man dels 

kan dra nytta av konsumentens förväntningar från en genre, dels använda 

en genreindelning för att jämföra med andra artefakter inom samma genre 

och dra lärdom av dessa. Dessa artefakter kan vara både sådant som andra 

skapat och sådant som man som producent skapat själv. Så här skriver 

Chandler (2000): 

”Från producenternas synvinkel är en fördel med genrer att de kan 

förlita sig på att läsarna redan har kunskap om, och förväntningar på, 

texter inom en specifik genre.” 
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Vidare påpekar Livingstone (1994) att vilken genre en artefakt tillhör 

påverkar med vilken inställning brukaren involverar sig i artefakten. 

Kommer det att ske med en kritisk inställning eller kommer brukaren att 

vara accepterande gentemot denna? Kommer det att ske med ett visst 

motstånd eller med ett godkännande? Kommer brukaren att vara likgiltig 

eller motiverad? Allt detta har genretillhörighet potential att påverka. 

 

Att ha ett medvetet genretänkande när man producerar en artefakt innebär 

inte att man slaviskt måste följa de konventioner som finns inom genren. 

Det kan ibland finnas fördelar med att bryta mot dessa konventioner. Som 

konsument kan man känna tillfredsställelse när en artefakt uppfyller ens 

förväntningar men även uppleva en överraskningseffekt när de inte gör 

det (Knight, 1994). Att bryta mot genrer i skapandet av artefakter kan 

således skapa både förvirring och överraskningseffekter. Beroende på vad 

man vill åstadkomma kan detta vara negativt eller positivt. 

Givetvis är det inte bra att överdriva dessa ”brott”. Lacey (2000) påpekar 

att publiken blir besviken om en artefakt som klassats att tillhöra en viss 

genre sedan bryter mot för många av den genrens konventioner. Det 

skapar då ett onödigt avstånd mellan artefakten och konsumenten om 

denne förväntar sig en specifik genretillhörighet men inte finner tecken på 

denna tillhörighet vid bruk av artefakten. 

Sammantaget kan man säga att genrer inte är något som begränsar 

skapandet på ett negativt sätt utan utgör ett positivt stöd i skapandet. 

Genren erbjuder en rymd att skapa inom och som både visar på 

begränsningar och möjligheter (Swales, 1990). 
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Problem med genrer 

Det finns även en del problem med genrer som det är viktigt att vara 

medveten om. 

Omfattning 

Som Agre visar under punkt 1 (ovan) avser en genre ett mer eller mindre 

brett område. Detta innebär också ett problem om en genre blir för vid 

och omfattar för många olika instanser. Om en genre omfattar så mycket 

att den får flera olika innebörder för flera olika grupper förlorar den sin 

kraft som genre. Här kan flera nya genrer i sådant fall behöva komma in 

på scenen och ta den allt för vida genrens plats (Agre, 1998). 

Definition 

Genrer är svåra att definiera. Eftersom varje instans i en genre har 

potential att påverka hur hela genren uppfattats så innebär detta att en 

genre definieras av sina medlemmar. Medlemmarna tillsammans utgör 

genren (Chandler, 2000). 

Ett vanligt sätt att avgöra om något tillhör en genre eller inte är att lista ett 

antal egenskaper för genren och se om instansen i fråga kvalar in. En 

sparv har till exempel vissa egenskaper som gör den till en fågel: den har 

fjädrar, den kan flyga och den kvittrar. Icke desto mindre är en grillad 

kyckling på väg ut ur ugnen också en fågel och således tillhörande samma 

genre. Detta utan att den varken flyger, har fjädrar eller kan kvittra. 

Swales (1990) erbjuder här en lösning med idéer hämtade från 

Wittgenstein. Han menar att det inte är en lista med delade egenskaper 

som avgör om två instanser delar medlemskap utan ett släktskap av en 
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något lösare natur, ”en familjelikhet” (Swales, 1990). Detta släktskap 

skulle då enligt Swales utgöras av: 

”ett komplicerat nätverk av likheter och korsningar: ibland lika i 

helheten ibland lika i detaljerna.” (Swales, 1990, s.50) 

Instanser skulle kunna likna varandra utifrån olika avseenden men 

fortfarande binda dem samman. Ett förtydligande exempel: En 

föreläsning kan vara lik en annan föreläsning i avseende på någon av 

följande kriterier: den roll föreläsaren har, vilken typ av pedagogik som 

tillämpas, förhållandet lärare – student, bruket av visuella illustrationer 

osv. En liknar en annan i ett avseende som i sin tur liknar en tredje i ett 

annat avseende men de är alla tre instanser inom samma genre. Här får 

man dock vara vaken så att man inte drar dessa likheter för långt. Swales 

(1990, s.51) ger följande exempel: 

”En kniv är som en sked, eftersom båda är instrument med vilka man 

äter, och en sked är som en tekanna då båda kan innehålla vätska och 

en tekanna är som en resväska eftersom båda har handtag, så en kniv är 

som en resväska.” 

Här gäller det dock att komma ihåg att det rör sig om en familjär likhet 

och familjer hänger samman av andra anledningar vid sidan om fysiska 

karakteristika, till exempel blodsband och delade erfarenheter. Således är 

det inte rätt att byta domän på detta sätt; från aktiviteter kopplade till 

ätande till aktiviteter kopplade till resande (Swales, 1990). 
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Genreanalys 

Vid design av artefakter tillhörande en viss genre menar Agre (1998) att 

man skall ”göra mer”. Välj ut en målgrupp och undersök hur olika genrer 

passar in i deras nuvarande aktiviteter och förhållanden. Termen 

målgrupp används här för att representera Agres definition av community,  

som rör alla typer av sammanslutningar baserade på en gemensam social 

eller institutionell struktur. Exempel på sådana kan vara brandmän, 

personer involverade i kontorsarbete, barn som går i samma skolklass 

osv. Dessa personer behöver dock inte nödvändigtvis vara aktiva på 

samma fysiska plats. 

Ta sedan reda på hur en ny artefakt kan ”göra mer” för dessa människor 

än vad de befintliga redan gör. Den nya artefakten kan exempelvis 

designas för att underlätta vissa funktioner som användarna i dagsläget 

utför på ett manuellt och tungjobbat vis. Ställ sedan ett antal relevanta 

frågor som rör bruket ur ett genreperspektiv. Man kan spendera en hel 

livstid med att ställa frågor som dessa men även om man bara ställer ett 

fåtal så får man snabbt in råmaterial till diskussioner kring andra 

applikationer tillhörande samma genre och eventuellt andra genrer som 

kan vara relevanta för målgruppens aktiviteter. Agre betonar vidare att 

genrer har betydelse för specifika aktiviteter i specifika målgrupper. Han 

ger ett tydligt exempel på frågor som man ur ett genreperspektiv bör 

ställa sig när man nalkas ett designproblem. Exemplet handlar om att 

hjälpa en organisation att komma ut på nätet, att publicera sidor på 

WWW (Agre, 1998, s.86-88): 
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• Vem är sidorna avsedda för? Vad är det som definierar deras 

förhållande till oss? Vad pågår inom de målgrupper som sidorna är 

avsedda för? Hur förändras dessa sammanslutningar? 

 

• Vilket syfte är det tänkt att dessa sidor skall tjäna i kontexten av 

vårt förhållande till dessa grupper? Vad spelar mediet och genren 

den tillhör för roll för dessa människor? 

 

• Vilka typer av aktiviteter kommer dessa människor att vara 

involverade i samtidigt som de använder dessa webbsidor? Vad är 

det de försöker åstadkomma? Vilka specifika frågor har de? Är det 

frågor som är ofta återkommande för dem? Vilka andra frågor har 

de vid andra tillfällen? Vilka andra typer av media och genrer 

använder de sig av i sina aktiviteter? 

 

• Kommer de bara att använda dessa sidor en gång, eller varje gång 

ett visst problem dyker upp? Kommer de att besöka sidorna 

regelbundet? Vilka befintliga genrer, oavsett om det är någon 

annanstans på webben eller utanför, kommer att påverka deras 

förväntningar på de webbsidor vi designar nu? 
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• Vad kommer dessa webbsidor att åstadkomma för dessa människor 

som de inte kan åstadkomma med hjälp av broschyrer, annonser, 

pappersdokument, e-post, telefonsamtal, i möten osv? Vilken roll 

spelar dessa uppräknade medier i vår nuvarande relation med de 

människor vi vill nå? Använder de redan webben i andra syften? 

Har de en webbklient igång på sin dator hela tiden? Om inte, 

kommer de att starta en bara för att komma åt våra webbsidor? 

 

• Hur mycket kommer dessa webbsidor att förändras? Kommer de 

att innehålla en stadig ström av nytt innehåll? Kommer det att vara 

en kontinuerlig utveckling av det befintliga innehållet? Vilka 

förväntningar kommer olika målgrupper att ha på dessa 

förändringar? Vilka förväntningar vill vi uppmana dem att ha med 

hjälp av designen av dessa webbsidor? På vilket sätt kommer 

arbetet med underhåll av sidorna att fördelas? 

 

• Hur kommer folk att få reda på adressen till dessa sidor? Genom 

tryckt reklam? Via visitkort? Via mail? I nyhetsartiklar? 

Nedklottrat på ett papper vid en konferens? Finns det planer som 

innebär att besökarna lägger till adressen bland sina favoriter eller 

bokmärken? 

 

• Hur ser aktiviteterna runt besöket på sidorna ut? Kommer 

besökarna att sitta vid en dator som står på ett skrivbord? Kommer 

de att besöka sidorna på språng med hjälp av en uppkopplad bärbar 

dator? Vad kan de tänkas sysselsätta sig med under den tid det tar 
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för dem att starta sin dator eller webbläsare? Vad kan de tänkas 

göra medan de väntar på att webbsidan skall laddas? Vad gör de 

under tiden varje delsida laddas efter att de har klickat på en länk? 

Hur kraftfulla datorer har de? Delar de sin dator med andra? Vilken 

typ av uppkoppling har de till internet? Kommer de att använda 

dessa sidor under tider på dygnet med hög trafik på nätet? 

 

• Om vi vill att flera olika sammanslutningar eller målgrupper 

använder sidorna är då svaren på dessa frågor samma för alla dessa 

grupper eller skiljer de sig? Vill vi förhindra att vissa grupper 

kommer åt viss information på sidorna medan vissa andra grupper 

inte har tillgång till den, t ex hemtelefonnummer. 

 

Det som är vitsen med dessa frågor är att de kommer att ha olika svar 

beroende på olika syften. En del av frågorna kan man troligtvis inte få 

svar på. Det är i vilket fall osannolikt att man får svar på alla. Vissa svar 

kommer att vara olika inom en och samma målgrupp och en del svar 

kommer att förändras över tid (Agre, 1998). 
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Även Chandler (2000) listar ett antal frågor som han anser bör ställas vid 

en genreanalys. Nedan listas ett urval av dessa. Chandlers exempel är 

skrivet med litterära texter i åtanke. Chandler har själv valt att använda 

ordet ’text’. I förekommande fall har ordet ’text’  bytts ut mot ’artefakt’ i 

exemplen nedan. Detta för att visa på möjliga tillämpningar av denna 

analys även inom andra områden. Urvalet av frågor här är gjort med basis 

på vilka av dessa som skulle kunna vara relevanta vid en genreanalys 

kopplad till IT-artefakter. 

 

• Vilka genrekonventioner känns igen i artefakten? 

 

• I vilken utsträckning tänjer denna artefakt på konventionerna i 

genren som den tillhör? 

 

• På vilket sätt och varför avviker artefakten från 

genrekonventionerna? 

 

• Hur pass genretypisk är artefakten? 

 

• Finns det någon formell beteckning på den aktuella genren? 

 

• Vilket syfte tjänar applikationer inom den aktuella genren? 

 

• Vilka typer av brukare är applikationer i denna genre avsedda för? 
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• Vilka andra typer av artefakter inom samma genre påminner mest 

om den aktuella artefakten? 

 

• Vilket syfte tjänar genren (artefakter i genren)? 

 

• Vilka element av artefakten upplevs som framträdande mot 

bakgrund av vad du vet om genren? 

 

• Vilka förutsägelser om artefakten kunde du göra med kunskap om 

genren? 

 

• Vilken kunskap förutsätts hos användare inom denna genre? 
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Brukskvaliteter 
Ett explicit genretänkande är tänkt att leda till ett tydligare fokus på 

brukssituationen och bland annat göra det svårare att bortse från de 

aspekter som är centrala för den specifika brukssituationen. Syftet med att 

fokusera på brukskvaliteter och anledningen till att använda sig av 

begreppet överhuvudtaget är en strävan mot mer användbara IT-

artefakter. Inom MDI (Människa-datorinteraktion) är användbarhet ett 

centralt begrepp och ett av huvudmålen är att bidra till mer användbara 

datorsystem. 

MDI-området härstammar från mjukvarupsykologin i slutet av 

sjuttiotalet. Mjukvarupsykologin var en tradition med stadig förankring i 

experimentell psykologi och naturvetenskaplig tradition. Man försökte 

med hjälp av experiment där man studerade människans interaktion med 

datorn, göra förutsägelser som skulle leda till allmänna teorier om hur 

människan skulle agera framför datorn. Den praktiska 

systemutvecklingen ställde krav på kostnadseffektivitet och 

projektstyrning och detta beredde så småningom vägen för en ansats 

kallad användbarhetskonstruktion. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

 

Användbarhetskonstruktion ses som en process som normalt innehåller 

tre övergripande steg. Till att börja med utförs en användar- och 

uppgiftsanalys där man utreder vilka de tilltänkta användarna är, samt de 

arbetsuppgifter som systemet skall stödja. I nästa steg förhandlas en 

användbarhetsspecifikation fram i syfte att ta fram ett antal mätbara 

användbarhetsmål. Denna specifikation används sedan som ett 
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kontrollinstrument i en iterativ process där man designar en prototyp som 

sedan användbarhetstestas och omdesignas till dess att målen är 

uppnådda. (Ehn & Löwgren, 1997) 

 

Typiskt mäter man användbarhet i termer av: 

• hur väl testanvändarna presterar vid lösandet av angivna 

testuppgifter, mätt i andel lösta uppgifter, hur lång tid det tog, eller 

hur många fel som begicks; 

• hur flexibel systemets utformning är, mätt i andel testanvändare ur 

en heterogen grupp som lyckades genomföra de angivna 

testuppgifterna; 

• hur lätt systemet är att lära sig, uttryckt i andel lösta uppgifter, 

prestationstider och antal fel över tiden, hur väl testanvändarna 

minns det de lärt sig, hur ofta de måste använda hjälpfunktioner 

eller fråga om råd; 

• vad testanvändarna tycker om systemet, mätt i subjektiva 

skattningar av exempelvis systemets hjälpsamhet och effektivitet. 

(Schackel, 1986) 

 

En avgörande aspekt för om dessa mätningar skall säga någonting om hur 

artefakten i fråga bör designas är att målen utgår från något verkligt 

meningsfullt för användarna. Om så inte är fallet kommer den 

resulterande produkten att vara obrukbar för dem (Whiteside & Wixon, 

1987). 
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Under senare år har det inom MDI-området vuxit fram ett intresse att 

betrakta utvecklandet av användbara IT-artefakter som ett designarbete 

snarare än som en vetenskap eller ett ingenjörsarbete. Design skall här 

förstås som i industriell design eller modern design, med andra ord en 

kreativ aktivitet som handlar om att man formar framtida möjliga 

verkligheter. 

Ehn & Löwgrens svar på detta (1997) är att fokusera på den faktiska 

brukssituationen och försöka avgöra de brukskvaliteter som finns i ett 

system i bruk. 

Alla system som brukas orsakar känslomässiga erfarenheter hos 

användaren och motiverar därför ett intresse i de subjektiva aspekterna 

kring bruk. Användandet av brukskvaliteter betonar ett intresse i själva 

brukssituationen. Brukssituationen är här mer central än brukaren själv, 

något som har stora fördelar då brukaren i många sammanhang kan vara 

svår att identifiera. Att ta hänsyn till de olika intressen som finns i 

samband med systemutveckling innebär i fallet med brukskvaliteter att 

man studerar ett system i bruk ur tre olika aspekter; struktur, funktion och 

form. Strukturen i ett system är dess materiella eller mediala aspekter, 

med andra ord dess teknologi i form av hård- och mjukvara. De 

funktionella aspekterna av ett system berör dess faktiska kontextuella 

syfte och bruk. Form uttrycker erfarenheterna av att använda systemet. 

Form är dock inte en egenskap hos systemet utan snarare ett förhållande 

mellan systemet och dess användare. Det innebär vidare att det rör sig om 

något subjektivt, kontextuellt och kopplat till den enskilde brukarens 

tidigare erfarenheter (Ehn & Löwgren, 1997). 
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Brukskvaliteter för arbete och hem 

Att bedöma kvaliteten hos ett system i bruk i enlighet med strukturella, 

funktionella och formaspekter innebär att man applicerar tre 

kvalitetsperspektiv på systemet, nämligen: konstruktion, etik och estetik. 

Den konstruktionella kvaliteten hos ett system uttrycks i termer av 

korrekthet. Koncept såsom prestation, robusthet och portabilitet är 

vanliga och används för att prata om de konstruktionella kvaliteterna hos 

system. Detta görs vanligen på ett sätt som är oberoende av den 

nuvarande brukskontexten. 

De etiska kvaliteterna berör huruvida systemet används på rätt sätt eller 

inte. Etiska frågor berör typiskt sådant som nytta och makt: Vem gynnas 

av systemet? Vem förlorar, vem vinner? Vems syften uppfyller systemet? 

Etisk kvalitet är uppenbart kontextuell. 

De estetiska kvaliteterna av systemet är förmodligen de som är svårast att 

förklara och de som är minst utvecklade i litteraturen. För många 

associeras estetik med ytlig skönhet. Estetiska bedömningar är baserade 

på en repertoar av tidigare upplevelser (Ex. ”Den här ordbehandlaren 

känns som en billig radio”), idéer, värderingar och estetiska koncept 

såsom lämplighet och en känsla av välbehag (Ehn & Löwgren, 1997). 

Estetiken är viktig i sådana avseenden som vilken känsla den bidrar till att 

skapa. Det är viktigt att ett seriöst och professionellt system förmedlar 

seriositet och professionalism via sin estetik. 
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Ett nytt perspektiv 

Brukskvalitet (Eng, quality in use) finns definierat i ISO/IEC standard nr 

14598-1 och lyder: 

”brukskvalitet: i vilken utsträckning en produkt som används av 

specifika användare tillmötesgår de behov dessa användare har för att 

uppnå mål såsom effektivitet, produktivitet och tillfredställelse i en 

specifik brukskontext” 

Den ovan återgivna standarden av brukskvaliteter utgår från applikationer 

avsedda för arbete. Idag designas fler och fler IT-artefakter för hemmet. 

Arvola (2001) menar att denna beskrivning av brukskvaliteter är 

otillräcklig i vissa sammanhang. 

Eftersom dessa definitioner är anpassade för arbete räcker de inte till för 

att beskriva kvaliteter för bruk i domäner som hemmet. 

Det finns yrkesgrupper som har erfarenhet av att designa för bruk i 

hemmet, t ex arkitekter och industridesigners. Arvola menar att det är 

dags att de som designar IT-artefakter ämnade för bruk i hemmet lär sig 

av dessa. Med utgångspunkt i bla Ehn & Löwgren föreslår Arvola en 

modell med multipla perspektiv på brukssituationen. Förslaget är att ta ett 

steg tillbaka och betrakta brukssituationen i sin helhet samt att designern 

aktivt alternerar mellan olika perspektiv. Detta för att undvika att 

övergeneralisera från sin repertoar av designexempel. Arvola föreslår 

följande perspektiv: 
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Praktisk brukskvalitet handlar om på vilket sätt artefakten hjälper 

brukaren att nå sina mål och leva upp till de krav som ställs på denne i 

dess organisation. 

 

Etisk brukskvalitet berör de vidare aspekterna av bruket (och missbruket) 

av artefakten. Aspekter som makt, kontroll och miljö är nära relaterat till 

detta perspektiv. 

 

Social brukskvalitet relaterar till hur artefakten brukas i relation till andra 

personer. En artefakt kan fungera som statussymbol och markör för 

sociala skillnader samt vara kopplad till identitet. Vidare är vissa 

artefakter mer lämpliga för vissa situationer än för andra. 

 

Estetisk brukskvalitet är kopplat till funderingar kring erfarenhet av 

bruket. En artefakt måste vara tilltalande både vid en första kontakt och 

efter en tids brukande. 

 

Konstruktionell brukskvalitet är de materiella aspekterna av den i övrigt 

immateriella informationstekniken. Områden som berörs är sådana som 

traditionellt är kopplade till mjukvaruutveckling såsom de ovan nämnda 

prestation, robusthet och portabilitet. Det berör också möjligheter och 

begränsningar kring materialet. Vissa saker kan inte genomföras pga 

minnesbegränsningar eller brist på bandbredd. 
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Affektiv brukskvalitet är svår att designa för men icke desto mindre 

intressanta. Många föremål har ett affektivt värde för människor. En 

artefakt som din mormor har ägt bär många minnen med sig. Detta är 

sådant som inte går att designa, med undantag för nostalgi, utan affektiva 

aspekter är sådant som framkommer efter en längre tids brukande. 

 

Viss kritik har riktats mot de paralleller som dras mellan 

arkitektur/industridesign och design av informationsteknik. Denna kritik 

går ut på att bruket av informationsteknik är betydligt mer dynamiskt än 

bruket av de artefakter som arkitekter och industridesigners tar fram. 

Detta är en nackdel då perspektivet tenderar att fokusera designers 

uppmärksamhet på de statiska aspekterna av bruket medan bruk av 

informationsteknologi sällan är statiskt. Som svar föreslår Arvola (2001) 

ett tentativt kvalitetsperspektiv han kallar ”action quality” som fokuserar 

på kvalitén hos flödet av interaktion. I ett exempel med ett spel för 

interaktiv tv anges det faktum att spelarna turas om att spela. Är detta 

något som avbryter spelandet eller är den en naturlig  del av rytmen i 

spelet? Störs interaktionen spelarna emellan av det faktum att de hela 

tiden är vända mot tv-skärmen istället för varandra? 
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Summering 
Det är helt klart centralt för designprocessen att samla information om 

och från den situation och kontext där det tänkta systemet skall brukas. 

Inom systemutveckling och människa-datorinteraktion finns flera 

metoder med mer eller mindre formaliserade studier av de blivande 

användarna och deras arbetsuppgifter. Många av dessa är ganska 

begränsade och handlar primärt om att beskriva befintliga arbetsuppgifter 

i någon formell notation. Problemet med den här typen av metoder, när de 

är kopplade till design, är att de tenderar att sätta fokus på datorisering av 

befintliga uppgifter. Ett annat problem är att designsituationens natur och 

centrala drag riskerar att gå förlorade i mängden av detaljerade 

uppgiftsbeskrivningar (Löwgren & Stolterman, 1998). Här skulle 

genreanalysen kunna ha sin plats i designprocessen om den klarar av att 

fånga upp det som är centralt för designen utan att drunkna i detaljerade 

uppgiftsbeskrivningar. Med den typen av frågor som förekommer i 

genreanalysen är tanken att hela brukssituationen ska hamna i centrum. I 

och med att den även berör förhållanden runt omkring brukssituationen 

behandlar den även perifera förhållanden som  kan påverka ett framtida 

bruk. 

Med genreanalysen som redskap kan man identifiera genren inom vilken 

man arbetar och sammanställa information om denna. Det medvetande 

om genrens förutsättningar, dess möjligheter, men även dess 

begränsningar, som växer fram under arbetet med genreanalysen är tänkt 

att hjälpa designern i olika överväganden och beslut genom 

designprocessen. Detta är det som menas med ett explicit genretänkande i 
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denna uppsats, att arbeta med genrer på ett medvetet plan. Genrer och 

brukskvaliteter är således knutna till varandra i utveckling av användbara 

system. Framförallt så ger det explicita arbetet med genrer ett fokus på 

brukssituationen och brukskvaliteter. Efter som den övergripande 

frågeställningen berör hur genrer kan fungera som stöd vid design av IT-

artefakter är både genrer och brukskvaliteter, med sin nära koppling till 

upplevelse av bruket, centrala för denna uppsats. 
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Designmetodik 
Löwgren & Stolterman (1998) beskriver tre syner på designern som får 

olika konsekvenser för vilken syn man har på designmetoder. Dessa syner 

har de hämtat ur John Christopher Jones samling av designmetoder 

(Design methods: Seeds of human futures, 1992). Två av dessa syner 

representerar extrempunkter: Designern kan ses som en svart låda som 

producerar kreativa lösningar utan att kunna förklara eller illustrera på 

vilket sätt detta sker. Med denna syn kommer designmetoderna att 

koncentreras på att stödja den här typen av oförklarliga kreativa 

processer. I den andra extrempunkten betraktas designern som en 

glaslåda. Här är varje steg av designprocessen rationellt, beskrivbart och 

överförbart. Metoder kopplade till denna syn är mycket systematiska och 

tenderar att göra antaganden om att processen är sekventiell och att 

problemet hierarkiskt kan brytas ner i mindre delproblem. Den tredje 

synen som beskrivs är den som Löwgren & Stolterman snarast 

sympatiserar med. Denna går ut på att betrakta designern som ett 

självorganiserande system. Ett system som både har förmågan att söka 

idéer och lösningar samt har förmågan att värdera sin egen process. 

Schön (1983) menar att det finns ett värde i vår reflektion i handling och 

vår kunskap i handling. I vårt vardagsliv visar vi oss vara kunniga på ett 

speciellt sätt. Ofta kan vi inte säga vad det är vi vet. Vi kan försöka 

förklara vad det är vi vet men upptäcker att vi inte riktigt vet hur vi ska 

beskriva det. De gånger vi försöker upptäcker vi att våra beskrivningar är 

ofullständiga och inte riktigt täcker det vi vill ha sagt. Den här typen av 
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kunskap är vanligtvis i formen av tyst kunskap1, implicit i våra 

handlingsmönster och i vår känsla för saker som vi hanterar. Det verkar 

rimligt att påstå att vår kunskap är i vår handling. På samma sätt är 

arbetsdagen för någon som utför professionellt arbete, de må vara 

arkitekter, lastbilschaufförer eller läkare, beroende av tyst kunskap. Alla 

kompetenta och professionella yrkesutövare kan känna igen fenomen från 

sin arbetsvardag. Denne vet hur han ska handla i många olika situationer 

men kan, trots detta kunnande, inte på ett korrekt och tillfredsställande 

sätt beskriva denna kunskap. Å andra sidan så tänker man, både i 

vardagen och i professionellt arbete, på vad man gör, ibland också medan 

man gör det. Något överraskande i situationen kan få en att tänka på vad 

man gör. Frågor som ”Vilka egenskaper lägger jag märke till jag när jag 

känner igen det här? Med hjälp av vilka kriterier gör jag de här 

bedömningarna? Vilka procedurer går jag genom när jag gör det här?” 

När man försöker förstå det man gör så reflekterar man också över det 

kunnande som ligger implicit i ens handlingar, ett kunnande som man 

lägger märke till, kritiserar, omstrukturerar och inlemmar i framtida 

handling. När man funderar över detta så inser man det inte är något 

konstigt med idén att en speciell form av kunskap finns inneboende i 

handling. Fraser som ”lära genom att göra” indikerar inte bara att vi kan 

tänka på vad vi gör utan även att vi kan tänka på vad vi gör medan vi gör 

det (Schön, 1983). 

 
1 För den intresserade hänvisas till uttryckets upphovsman Michael Polanyi (1983) 
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”Mycket av reflektion i handling hänger på erfarenheter av 

överraskningar. När man via intuitivt och spontant handlande får fram 

ungefär det man har förväntat sig så tänker man inte på det. Däremot 

när intuitivt handlande leder till överraskningar, tillfredställande och 

lovande eller oönskade, kan vi reagera genom att reflektera i handling” 

(Schön, 1983 s. 56) 

När någon reflekterar över handling så blir denne en forskare inom den 

praktiska kontexten. Denne är inte beroende av etablerade teorier och 

tekniker för sitt utforskande utan konstruerar en ny teori för det unika fall 

han stöter på i situationen. Han separerar inte tänkandet från görandet 

genom att resonera sig fram till ett beslut som senare måste konverteras 

till handling. Eftersom dennes experimenterande är en form av handling 

så är implementeringen av tänkandet inbyggt i efterforskandet. Även om 

reflektion i handling är en unik företeelse så är det ingen ovanlig sådan. 

För en del reflekterande praktiker så är detta kärnan i deras arbete. Icke 

desto mindre är det så att eftersom professionalism i huvudsak är 

förknippad med teknisk expertis så är inte reflektion i handling allmänt 

accepterat som en legitim form av professionellt kunnande, inte ens bland 

många av de som själva tillämpar denna form av kunskap i sitt dagliga 

arbete. Många praktiker är låsta i en bild av sig själva som tekniska 

experter och kan inte se något i sitt praktiska arbete att reflektera över. 

För dessa är osäkerhet ett hot och att erkänna detta skulle vara ett tecken 

på svaghet. Andra som är mer benägna att använda sig av reflektion i 

handling känner sig inte väl till mods med detta förhållningssätt eftersom 
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de inte kan säga vad det är som de kan göra och kan inte motivera dess 

kvalitet (Schön, 1983). 

Denna reflektion i handling gör det möjligt för mig att upptäcka och 

återge upplevelser av designarbetet, möjligheter att rapportera min 

upplevelse av arbetet. Av värde här är alltså min egen möjlighet att 

reflektera över mina handlingar, att själv praktisera ett explicit 

genretänkande i ett designprojekt och värdera detta utifrån de erfarenheter 

jag samlar på mig under processen. Detta kommer jag att göra i en iterativ 

process där jag genom värdering, reflektion och utförande arbetar mig 

framåt genom genreanalys, lofi- och hifi-prototyper. 
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Designfall 
För att praktiskt utreda nyttan av genrer vid design av IT-artefakter 

kommer jag att i ett designfall tillämpa ett medvetet genretänkande och 

värdera detta. Genretänkandet innefattar genreanalys på den aktuella 

artefakten och att man utgår från resultatet av genreanalysen och tar 

hänsyn till detta när designbeslut fattas. Designfallet är ett mobilt säljstöd 

som är tänkt att köras på en handdator. Upplägget ser ut som följer: Först 

görs en allmän genomgång av handdatorer och därefter kommer ett 

avsnitt om användbarhet i dessa där de speciella förhållanden som råder 

för handdatorer tas upp. Nästa del är designproblemet som sedan följs av 

en beskrivning av designprocessen. Avsnittet om designprocessen 

innehåller en genomgång av den befintliga prototypen, den genreanalys 

som sedan används, resultatet av denna och avslutas med förslag till ny 

design och arbetet med prototyper av det nya förslaget. 

Handdatorer 
I centrum för designfallet i står handdatorer, så kallade PDA:er, Personal 

Digital Assistant. Dessa kalls också för Palmtops (jmf. Desktop och 

Laptop för stationära respektive bärbara datorer) eftersom de oftast ryms i 

en handflata (Eng. palm). Det finns på marknaden idag en uppsjö av 

sådana PDA:er. Det finns fler tillverkare av handdatorer än det finns 

operativsystem till dessa beroende på att många tillverkare väljer att köpa 

in ett operativsystem på licens istället för att utveckla ett eget. 

Tre tillverkare av operativsystem har de största andelarna av marknaden. 

Dessa är Palm, Psion och Microsoft (se exempel i figur 1). Palm har sitt 



operativsystem Palm OS och tillverkar även egen hårdvara. Även andra 

hårdvarutillverkare såsom Handspring använder sig av Palm OS i sina 

produkter. EPOC används i Psions handdatorer och är deras eget 

operativsystem som även används av en del andra t ex Ericsson. Pocket 

PC (som i tidigare versioner hette Windows CE) är Microsofts 

operativsystem för handhållna datorer. Microsoft tillverkar i dagsläget 

ingen egen hårdvara utan säljer bara operativsystemet på licens till 

hårdvarutillverkare som Compaq och Casio. 

 

     

Figur 1 Palm V med Palm OS, Psion Revo Plus med EPOC, och Casio Cassiopeia 

med Windows CE (senare Pocket PC). 

 

Man skiljer i stort på två olika typer av handdatorer där den avgörande 

skillnaden är huruvida de har tangentbord eller inte. I de handdatorer som 

saknar tangentbord sker textinmatning med hjälp av en penna på en 

tryckkänslig LCD-skärm (Liquid Crystal Display, av samma typ som man 

finner i tex digitalur) (se figur 2). Palm OS körs i handdatorer utan 

tangentbord medan EPOC körs i handdatorer som har både tangentbord 

och penna och Pocket PC finns i olika varianter beroende på om 

inmatningen sker med penna eller tangentbord. 
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Figur 2 Handdator där inmatning sker med hjälp av en penna på en tryckkänslig 

LCD-skärm. På bilden en IBM Workpad c3 med Palm OS som operativsystem. 

 

På handdatorer utan tangentbord finns två sätt att mata in text med penna.  

Antingen används ett i handdatorn inbyggt teckenigenkänningssystem 

som kan tolka bokstavsliknande tecken, eller så matas text in med hjälp 

av ett så kallat mjukvarutangentbord (se figur 3 och 4). 
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Figur 3 Fält för teckenigenkänning. 

 

 

 

Figur 4 Mjukvarutangentbord. Både denna och föregående figur är bilder tagna på en 

Compaq iPaq med Pocket PC som operativsystem. Liknande funktioner finns bland 

annat på Palms handdatorer. 
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Gemensamt för alla dessa typer av handdatorer är att de kan kopplas till 

en stationär dator. Med hjälp av en speciell dockningsstation finns 

möjlighet att synkronisera e-post, kalender, adressbok och annan typ av 

data mellan den stationära och den handhållna datorn. Detta underlättar 

speciellt när man vill ta med sig lite större dokument i handdatorn eller 

när det finns behov av att skriva in större mängder text. Handhållna 

datorer utan fysiskt tangentbord är inte lämpade för ordbehandling under 

några längre tidsintervaller. Icke desto mindre kan det finns behov av att 

ta med sig dokument för att visa upp och eventuellt göra smärre ändringar 

i dem. 
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Användbarhet i handdatorer 
Under arbetet med designen har en del tankar och idéer om användbarhet 

kopplat till handdatorer dykt upp hos mig. Dessa tankar finns här 

tillsammans med designråd ur litteraturen. Koncentrationen ligger här på 

att medvetandegöra de speciella förhållanden som råder för handdatorer. 

Här är genreanalysen för övrigt ett bra verktyg att ta reda på vad som är 

specifikt för den aktuella brukssituationen. 

Stora skillnader 

Även om handdatorer är just datorer så är det mycket som skiljer dem 

från vanliga stationära datorer. Handdatorer och dess applikationer 

används under andra förhållanden och i andra syften än vad som är fallet 

med stationära datorer (Bergman & Haitani, 2000). Dessa två typer av 

datorer är i många avseenden inte medlemmar av samma genre. Vad som 

blir uppenbart när man inser att de inte tillhör samma genre är att många 

koncept som kan tyckas fungera bra på en stationär dator inte är lämpliga 

att direkt, eller överhuvudtaget, överföra till en handdator. 

Vad är det mer explicit som skiljer handdatorer från persondatorer och 

vad är det som gör handdatorernas villkor så speciella? Följande är en del 

av det som skiljer dem åt: En handdator har mindre skärmyta, den har 

andra metoder för inmatning, den används ofta i en annan och högst 

varierande kontext, den används under andra tidsintervall och framförallt 

så används den till andra uppgifter och i andra syften. Allt detta bidrar till 

att det finns all anledning att se upp med vilka koncept som överförs från 

persondatorn till handdatorn. Nedan tas dessa skillnader upp mer 

ingående. Gemensamt för dem alla är att de är viktiga att vara medvetna 
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om vid design av handdatorer för att undvika olämpliga överföringar från 

andra domäner, domäner som vid en första anblick och utan djupare 

analys kan tyckas ligga närmre än vad de faktiskt gör. 

Liten skärmyta 

Det som kanske är den mest uppenbara skillnaden mellan en persondator 

och en handdator är att den senare har betydligt mindre skärmyta och 

därmed plats för mindre information. Idag är en vanlig skärmupplösning 

på en persondator någonstans mellan 800 x 600 och 1024 x 768 pixlar. På 

handdatorer utan tangentbord varierar upplösningen mellan ungefär 160 x 

160 (ex. Palm V) och 240 x 320 pixlar (ex. Compaq iPaq). Detta får 

effekter för hur mycket information som ryms på skärmen och ställer 

krav på prioritering av innehåll i större grad än på en persondator. I Palms 

operativsystem har man valt att ta bort allt som inte anses vara direkt 

nödvändigt till förmån för att få plats med mer information. Till exempel 

så finns det ingen programram kring applikationer som är brukligt i 

stationära datorer. Finns det en programram så måste det även finnas en 

marginal mellan denna och innehållet i applikationen. Utvecklarna bakom 

Palm OS räknar med att ha sparat ca 12% skärmyta genom att inte 

använda någon programram. Istället för programram utnyttjas den icke-

aktiva del (se figur 5) som finns på LCD-skärmar som marginal. Det 

finns även andra sätt att spara skärmutrymme på. Palm har inte använt sig 

av några som helst 3D-effekter. 

Detta innebär till exempel att det inte finns någon skuggeffekt på 

knappar. Om utrymmet inte är så kritiskt som i Palm OS så kan man 

mycket väl använda sig av både programramar och skuggor (Bergman & 

Haitani, 2000). 



 

 

 

Figur 5 Pilen visar på det icke-aktiva området runt LCD-displayen som fungerar som 

ram i Palm OS. 

 

Att behöva använda rullningslist för att se hela skärminnehållet försämrar 

översikten. Detta gäller både på stationära datorer och på handdatorer. På 

handdatorer blir dock problemet lite större samtidigt som den starkt 

begränsade tillgången på skärmyta lockar till att nyttja rullningslister. 

Problemet är dels att en rullningslist själv tar upp plats på skärmen. Om 

man gör rullningslisten mindre, i syfte att spara utrymme, blir den svårare 

att träffa med pennan och därmed att interagera med. 

Sammantaget så är detta argument för att starkt överväga alla detaljer 

som läggs in i handdatorapplikationer. Ett bra sätt är att göra som just 

Palm har gjort och testa vilka funktioner som används mest och ha dessa 

synliga på skärmen. De funktioner som inte används lika ofta kan läggas i 

rullgardinsmenyer och dylikt. 
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Här gäller det också att tänka på vad som bör prioriteras. Ska 

prioriteringen ligga på att lägga liknande funktioner i nära anslutning till 

varandra eller ska man prioritera skärmyta för de mest frekvent använda 

funktionerna? Ett exempel är lägga till och ta bort ett möte i en 

elektronisk kalender. Dessa två är av samma typ men skiljer sig mycket åt 

i frekvens av användning. Användaren lägger betydligt oftare in möten än 

vad han tar bort dem. Det kan till en början kännas självklart att lägga 

dessa bredvid varandra. Är det dock så att det är ont om utrymme kan 

man välja att lägga undan den mindre frekvent använda funktionen i en 

undermeny och på så sätt spara utrymme åt funktioner som används 

oftare (Bergman & Haitani, 2000). 

Att lägga undan funktioner som inte används så ofta tjänar även ett annat 

syfte nämligen att undvika plotter. Så även om det inte finns behov av att 

prioritera utrymme till förmån för andra funktioner så kan det finns behov 

av att prioritera utrymme för att öka läsbarhet och översikt. 

Ett sätt att avgöra vad som bör finnas var är alltså att testa och se vilka 

funktioner som används mest frekvent. Ordna sedan dessa hierarkiskt och 

låt de mest frekvent använda funktionerna ligga antingen direkt synliga 

på skärmen eller på annat sätt väldigt nära till hands. 
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Metoder för inmatning 

Handdatorer utan tangentbord använder sig nästan uteslutande av ett 

pennliknande föremål, en så kallad stylus, för informationsinmatning. 

Detta fungerar genom att en tryckkänslig skärm känner av var på skärmen 

pennan trycker. Med denna kan man peka på föremål, klicka på ikoner 

och skriva text. 

 

Trots likheterna vad gäller att peka och ”klicka” är det mycket som skiljer 

i avseende på förhållanden mellan en penna och en mus. En mus används 

oftast när man sitter ner vid ett plant underlag som musen och armen vilar 

på. Om musen släpps ligger muspekaren kvar på samma ställe. 

Klickandet sker med hjälp av en knapp på musen. Till skillnad från 

musen som är ett pekdon och muspekaren som är markör så är pennan till 

en handdator både pekdon och markör på samma gång. 

En handdator utan tangentbord hålls ofta i ena handen och pennan i den 

andra. Det så kallade ”klickandet” sker genom att peka på en ikon med 

pennan. Detta är inte alls lika stadiga förhållanden som sittande vid en 

persondator (Bergman & Haitani, 2000). Tester som utvecklingsteamet 

bakom Windows CE har gjort visar att en penna glider ca 2 mm från 

träffpunkten vid manipulation av objekt på en tryckkänslig skärm 

(Zuberec, 2000). På en stationär dator används oftast enkelklick för att 

markera en ikon och dubbelklick för att öppna en fil. På handdatorer 

däremot används enkelklick för att öppna en fil. Vill man flytta en ikon 

håller man pennan nere på ikonen utan att släppa upp den innan man 

placerat den där man vill ha den. Detta gör att till exempel ’drag-and-

drop’ inte är lika enkelt på en handdator då risken är större att man råkar 
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flytta på en ikon när man egentligen bara vill klicka på den. Av denna 

anledning använder sig EPOC-operativsystemet av två enkla klick istället 

för dubbelklick för att öppna en fil eller starta en applikation. Fördelen 

med detta är att man kan dubbelklicka på en ikon om man vill, men får 

samma resultat med två enkelklick, något som är lättare när man är i 

rörelse. I och med att det inte finns någon separat markör på handdatorer 

fungerar inte heller sådana saker som ’tooltip’, att en liten informativ text 

dyker upp en kort stund när man håller muspekaren över exempelvis en 

knapp (Healey, 2000). 

 

För handdatorer utan tangentbord finns det anledning att fundera över 

andra sätt att mata in information än att använda penna och 

teckenigenkänningssystem. Även om en användare snabbt lär sig att mata 

in text med penna i en handdator så är det ett krångligt sätt att överföra 

information. Ett exempel är att i de fall där det finns ett fast antal, eller 

där det går att begränsa sig till ett fast antal, val använder sig av 

flervalsmenyer som till exempel nedrullningsbara listrutor. Valen blir då 

både snabbare och enklare. 
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Varierande kontext 

En handdator är gjord för att kunna ta med sig nästan var som helst. 

Kontexten för vilken handdatorn brukas i varierar därmed väldigt mycket. 

Både den omgivande miljön och användarens situation (stressad eller 

inte, hög eller låg arbetsbelastning osv.) kommer att påverka bruket. Det 

är inte rimligt att tro att det ska gå att designa för alla tänkbara situationer 

och miljöer som en handdator kan befinna sig i. Ett sådant försök riskerar 

att sluta med att man inte designar för någon av dessa kontexter. Istället 

får man som designer ta reda på de vanligast förekommande kontexterna 

för artefakten och dess brukare och sedan designa för dessa. Det är bättre 

att artefakten fungerar bra i ett begränsat antal situationer än att den 

fungerar halvbra i flera. Utmaningen består då i att välja vilka kontexter 

som skall designas för, något som är uppenbart svårare för applikationer i 

handdatorer än vad det är för stationära datorer och kräver därför större 

uppmärksamhet. I arbetet bör designern ställa sig frågor relaterade till 

hur, när och var den aktuella applikationen kommer att användas. 

Frågorna bör inte vara begränsade till den fysiska omgivningen utan även 

beröra brukaren och dennes situation. En genreanalys kan här hjälpa till 

att svara på dessa frågor. 

Kristoffersen & Ljungberg (1999) har valt att beskriva denna skillnad i 

kontext mellan stationära och handhållna datorer genom att ta upp fyra 

punkter där skillnader föreligger. Dessa är tänkta att underlätta 

möjligheten att kommunicera om mobila användares situation: 
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• Uppgift Den mobila användaren är ofta upptagen med uppgifter 

”utanför” datorn. Med detta menas att den mobile användaren 

oftast inte har sin primära arbetsuppgift i datorn utan utanför. En 

försäljare som använder ett mobilt säljstöd har till exempel som 

primär uppgift att prata med kunden och komma överens med 

denne om vad som skall beställas. Någon som å andra sidan sitter 

inne på ett kontor vid en stationär dator har sin primära uppgift 

”inne” i datorn, som t ex att författa ett brev. 

• Händer Den mobila användaren måste ofta använda sina händer 

för att manipulera fysiska objekt såsom verktyg och annan 

utrustning medan någon som sitter inne på ett kontor många gånger 

kan ha båda händerna på tangentbordet. 

• Uppmärksamhet Den mobila användaren som till stor del är 

involverad i aktiviteter ”utanför” datorn måste ägna en stor del av 

sin visuella uppmärksamhet på annat än datorn exempelvis för att 

undvika faror eller för att övervaka ett skeende. Användaren inne 

på kontoret kan oftast, utan större fara, koncentrera största delen av 

sin visuella uppmärksamhet på uppgiften i datorn. 

• Variation Den mobila användaren kan mycket väl vara på rörlig 

fot medan denna använder datorn till skillnad från användaren på 

kontoret som oftast sitter vid samma plats medan uppgiften utförs. 
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Med så stora skillnader i kontext finns det anledning att misstänka att 

riktlinjer anpassade för mjukvara i stationära datorer inte är tillämpbara 

på handdatorer. Mot bakgrund av detta föreslår Kristoffersen & 

Ljungberg (1999) tre minimikrav för applikationer i handdatorer. 

Handlingar som ska utföras i handdatorn skall endast kräva en låg grad av 

visuell uppmärksamhet. Detta för att skrivandet på en handdator oftast 

kräver båda händerna, vilket också kräver att denne tittar på vad han gör. 

En användare som sitter vid ett tangentbord kan lära sig att skriva utan att 

titta på händerna, vilket är betydligt svårare vid en handdator, om det ens 

låter sig göras. Det krävs också mycket visuell uppmärksamhet för att 

lokalisera objekt på en skärm. Något som gör att inputmetoder med låga 

krav på uppmärksamhet är att föredra. Med andra ord ska dessa vara 

enkla och väl strukturerade. 

Att avgöra vilken status systemet befinner sig i skall kräva lite eller ingen 

visuell uppmärksamhet. Anledningen till detta är att det kan vara svårt för 

brukaren att hitta en plats för handdatorn så att dess skärm hela tiden är 

lått åtkomlig under hela arbetsprocessen (kom ihåg att vi nu talar om 

arbetsprocesser ”utanför” datorn). I de flesta situationer, inklusive rätt 

extrema förhållanden, så kan brukaren förlita sig på auditiv feedback från 

systemet. 

Tidsintervall 

En persondator används under färre och längre tidsintervall medan en 

handdator används under fler och kortare intervall, vilket ställer olika 

krav på dessa datorer och dess applikationer. Ett exempel är snabbhet 

som i handdatorer är mer kritiskt därför att det är mer sannolikt att 

långsamma applikationer kommer att skapa frustration i bruket. 
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Anledningen till detta är just tidsintervallen som de brukas i. Haitani  

(Bergman & Haitani, 2000) ger ett exempel där han använder en speciell 

formel för att beräkna frustration i bruk av IT-artefakter. Formeln ser ut 

som följer: Antal operationer x Tid per operation = Frustration. Hans 

exempel är att om du använder en ordbehandlare tre gånger per dag och 

det tar 30 sekunder att starta den så är det ingen större fara. Om du 

däremot använder ’Klipp ut’-funktionen 50 gånger per dag och det tar 5 

sekunder per gång så kommer du troligtvis att bli galen. Sekunderna blir 

därmed mer kritiska i en handdator då denna, likt ’Klipp ut’-funktionen, 

används under fler och kortare intervall. 

 

Tidsintervallen som artefakten brukas får även effekter för hur mycket 

finesser och funktioner som är lämpligt att stoppa in i en handdator. 

Användaren är kanske imponerad till en början över hur många finesser 

och funktioner man lyckats få in i handdatorn men med tiden så 

upptäcker denna att uppfattningen om handdatorn sjunker. Detta beror på 

två saker; dels blir användaren less på att titta på timglas medan 

applikationen laddas, dels inser användaren hur få av dessa funktioner 

som faktiskt används. 

 

Även det antal ”klick” som krävs för att komma till en funktion blir 

således mer kritiskt i en handdator än vad det blir i en stationär dator. Ett 

extra klick här och ett extra klick där blir snabbt värdefulla sekunder som 

läggs på hög. (Bergman & Haitani, 2000). För varje klick tillkommer 

även ett beslut av något slag som skall fattas. Ska jag klicka vidare? Var 

skall jag då klicka? Vad händer när jag klickar? 
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Uppgifter och syfte 

En annan sak som skiljer sig mellan persondatorer och handdatorer och 

som gör okritiska överföringar av applikationer mellan dessa typer av 

datorer vanskliga är uppgift och syfte med dessa datorer. Som nämnts 

ovan så skiljer sig tidsintervallen för bruket väldigt mycket. Denna 

tidsskillnad beror just på skillnad i uppgifter och syfte. Vid en 

persondator kan man sitta ett par timmar i sträck och skriva in text i en 

ordbehandlare, något som man knappast gör med en handdator. Har man 

provat att använda en handdator en tid så inser man ganska snart denna 

skillnad. För många är kalender, adressbok, anteckningsblock och 

kalkylator några av det mest frekvent använda applikationerna i en 

handdator. Användaren vill kolla upp tiden för ett möte, skriva in ett 

telefonnummer, klottra ner en kom ihåg lapp eller göra en snabb 

uträkning. Det är därför viktigt att få denna typ av operationer snabba och 

smärtfria. Dagens möjlighet att synkronisera handdatorn med en stationär 

dator gör att om man vill ta med sig ett större dokument eller behöver 

göra större inmatningar så kan man med fördel göra detta vid den 

stationära datorn och sedan överföra detta till handdatorn. Vissa uppgifter 

kan vara mer lämpade att göra vid en stationär dator även om det inte 

handlar om stora mängder data. Man kan således låta den stationära 

datorn göra det den är bra på och vice versa. 

Brister trots igenkänning 

Igenkänning kan många gånger ge brukaren stöd då denna känner igen 

sig från tidigare erfarenheter inom den aktuella genren. Igenkänning bör 

dock inte bli ett självändamål utan som designer får man se upp så att 
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man inte gör olämpliga överföringar. Ett exempel som man kan fundera 

över är huruvida skrivbordsmetaforen som används i Microsofts 

Windowsoperativsystem är lämpligt att överföra till en handdator och de 

förhållanden som råder för denna?  Det kan vara så men det kan också 

vara så att det inte är en lämplig överföring. Här kanske en genreanalys 

kan hjälpa till att hitta svar på frågor som dessa. Vad är lämpligt att 

överföra och vad är mindre lämpligt? 
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Designproblemet 
En applikation skall designas, ett mobilt säljstöd. Tanken är att 

applikationen skall fungera som ett stöd åt försäljare som besöker kunder 

ute på fältet. Försäljaren skall med hjälp av säljstödet kunna ta fram 

information om de produkter som finns för försäljning samt kunna 

beställa dessa åt kunden. Säljstödet skall även innehålla ett kundregister 

där försäljarens alla kunder finns inlagda. Applikationen skall antingen 

skicka beställningarna via en koppling till internet med hjälp av en 

mobiltelefon eller genom att handdatorn senare dockas med en stationär 

dator och på så vis föra över beställningarna som matats in sedan senaste 

dockningen. 

I detta specifika designfall handlar det om en handdator som saknar 

tangentbord och som körs med operativsystemet Pocket PC. Vem som 

tillverkar hårdvaran är inte intressant då applikationen är tänkt att kunna 

köras på alla tangentbordslösa handdatorer med Pocket PC som 

operativsystem. 
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Designprocessen 
Här beskrivs designprocessen för det mobila säljstödet. Först ges en 

beskrivning av den befintliga prototyp som tillsammans med en 

kravspecifikation låg som grund för designen. Sedan beskrivs hur ett nytt 

förslag till design togs fram genom en genreanalys, skissande samt 

framställning och testning av lofi- och hifi-prototyper. 

Den befintliga prototypen 

I grunden låg en befintlig prototyp samt en enkel kravspecifikation. 

Prototypen var framtagen av Malin Björk vid CGE&Y i Luleå på uppdrag 

av Ivo Kukavica, CGE&Y i Stockholm. Något designarbete hade i 

princip inte gjorts på denna prototyp i syfte att få den användbar. Malins 

huvuduppgift var istället att arbeta med den tekniska kopplingen 

gentemot ett befintligt affärssystem. 

Kravspecifikationen är en sammanställning av mail och samtal mellan 

Ivo och Malin. I samtal med Ivo framkom senare att det gavs mer eller 

mindre fritt utrymme till mig och Malin att komma överens om vad som 

skulle finnas med i prototypen utöver den befintliga kravspecifikationen. 

 

Detta är de huvudpunkter som enligt kravspecifikationen skulle finnas 

med i prototypen: 

1. Inloggning 

2. Visa produktinformation 

3. Visa kundinformation 

4. Skicka order 
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Dessa funktioner fanns också med i den prototyp som Malin tagit fram. 

Nedan visas ett urval av skärmbilder (figur 6) från denna samt ett 

flödesschema (figur 7) som visar på interaktionsstrukturen i denna. 

Flödesschemat togs fram av mig för att jag enklare skulle få en 

uppfattning om applikationens omfattning och struktur. 



        
 

        

Figur 6 Skärmbilder från den ursprungliga prototypen. 
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Figur 7 Interaktionsstruktur i den ursprungliga prototypen. 
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I den befintliga prototypen kan man i en meny (övre vänstra skärmbilden 

i figur 6) välja mellan Produkt, Om företaget och Avsluta. Vid val av 

Produkt ombeds man logga in för att få vidare tillgång till säljstödet. 

Denna inloggning har två syften. Dels skall det möjliggöra 

personalisering av säljstödet till en specifik försäljare, dels skall det 

förhindra missbruk av säljstödet om någon skulle hitta en borttappad 

handdator med applikationen installerad. Efter inloggning kommer man 

till en vy för produktsökning (övre högra skärmbilden uppe i figur 6). Här 

kan man med hjälp av en nedrullningsbar listruta välja produkter för att få 

information om och eventuellt beställa dessa. Om man väljer att beställa 

produkten kommer man till en ny vy där man väljer vilken kund som 

skall ha beställningen (nedre vänstra skärmbilden i figur 6). Här finns 

också möjlighet att ändra leveransadress innan ordern skickas. När man 

gjort eventuella ändringar i leveransadressen skickas beställningen och en 

dialogruta bekräftar att beställningen gått iväg, samt vilket ordernummer 

den aktuella beställningen har fått. Om företaget ger information om det 

företag som säljer produkterna, med andra ord det företag som försäljaren 

representerar. Avsluta stänger ner applikationen. 

Genreanalys 

Här beskrivs den genreanalys som använts. Frågorna som utgör grunden i 

analysen är hämtade ur den teoretiska referensramen och modifierade för 

att vara anpassade till handdatorapplikationer. Frågor från teoridelen som 

inte är relevanta för domänen har strukits. På vilket sätt svaren är verkligt 

relevanta för den aktuella applikationen avgörs senare när frågorna fått 

sina svar. Även om frågorna är tänkt att vara anpassade för ändamålet kan 
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det senare visa sig att svaren på vissa frågor inte är relevanta för 

uppgiften. 

Som en del av frågornas besvarande skall en målgrupp identifieras. Precis 

som i den teoretiska referensramen används här begreppet målgrupp för 

att representera Agres (1998) definition av community som rör alla typer 

av sammanslutningar baserade på en gemensam social eller instutionell 

struktur. Svaren sammanställs sedan till ett dokument som får fungera 

som vägledande vid olika designbeslut. 

 

Jag kommer att gå tillväga på olika sätt för att få svar på de olika typerna 

av frågor som finns i genreanalysen. En del av frågorna kan jag svara på 

genom att prata med beställaren, läsa i kravspecifikationen eller annan 

litteratur samt testa den befintliga demoapplikationen. Andra frågor 

kommer att besvaras tillsammans representanter för målgruppen (i det här 

fallet försäljare), de som i slutändan är tänkta att vara brukare av 

artefakten, men även genom att studera dessa i arbete. 

De frågor som inte besvaras tillsammans med representanter för 

målgruppen är betydelsefulla på så sätt att de tvingar mig som designer 

att uppmärksamma vissa aspekter som jag kanske inte skulle ha upptäckt 

annars. 

Nedan listas frågorna i denna specifika genreanalys (för resultatet av 

genreanalysen se under rubriken Resultat av genreanalysen). Frågorna är 

i denna lista inte rangordnade på något vis. 
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Besvaras av designer och beställare 

• Finns det någon formell beteckning på den aktuella genren? 

 

• Vilket syfte tjänar applikationer inom den aktuella genren? 

 

• Vilka genrekonventioner känns igen i artefakten? 

 

• Om vi vill att flera olika sammanslutningar eller användargrupper 

använder applikationen är då svaren på dessa frågor samma för alla 

dessa grupper eller skiljer de sig? 

 

• Vilka befintliga genrer, oavsett om det är någon annan typ av 

handdatorapplikation eller annan typ av applikation att påverka 

deras förväntningar på den applikation vi designar nu? 

 

• Hur pass genretypisk är artefakten? 

 

• Vilka andra typer av artefakter inom samma genre påminner mest 

om den aktuella artefakten? 

 

• Vilka förutsägelser om artefakten kunde göras med kunskap om 

genren? 

 

• Vem är denna applikation avsedd för? 
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• Vilka förväntningar vill vi uppmana dem att ha med hjälp av 

designen av denna applikation? 

 

• Vilken kunskap förutsätts hos användare inom denna genre? 

 

• Delar de sin handdator med andra? 

 

• Hur mycket kommer denna applikation att förändras pga nya 

versioner? 

 

• Kommer det att vara en kontinuerlig utveckling av applikationen 

med nya versioner som resultat? 

 

• Vilka förväntningar kommer olika användargrupper att ha på dessa 

förändringar? 

 

Besvaras tillsammans med försäljare 

• Vad är det de försöker åstadkomma? 

 

• Vilka specifika arbetsuppgifter har de? 

 

• Är det arbetsuppgifter som är ofta återkommande för dem? 

 

• Vilka andra arbetsuppgifter har de vid andra tillfällen? 
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• Vilka andra genrer använder de sig av i sina aktiviteter och vad har 

dessa för funktion? 

 

• Kommer de bara att använda denna applikation ett fåtal gånger, 

eller varje gång ett visst problem dyker upp? 

 

• Vilka typer av aktiviteter kommer dessa människor att vara 

involverade i samtidigt som de använder denna applikation? 

 

• Vad kommer denna applikation att åstadkomma för dessa 

människor som de inte kan åstadkomma med hjälp av 

pappersblanketter, vanliga formulär, kundförteckningar, 

pappersdokument, e-post, telefonsamtal, i möten osv? 

 

• Använder de redan handdatorer i andra syften? Har de redan en 

handdator med sig överallt? Om inte, kommer de att införskaffa 

sådana bara för att kunna köra vår applikation? 

 

• Vad spelar mediet och genren den tillhör för roll för dessa 

människor? 
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Resultat av genreanalysen 

För att bättre bilda mig en uppfattning om vad som skulle finnas med i 

säljstödet och för att ge mig ett stöd i beslut gällande design, genomförde 

jag en genreanalys för den applikation som skulle tas fram. Detta innebar 

samtal med beställaren, samtal med och studie av målgruppen, det vill 

säga försäljare i arbete, utforskning av den befintliga prototypen och 

kravspecifikationen samt inläsning på handdatorer och befintliga mobila 

säljstöd. Här presenteras resultatet av genreanalysen. Detta är en 

sammanställning där inte alla enskilda frågor explicit finns med. Svaren 

på frågorna finns dock med i någon form. Detta upplägg är valt för att 

resultatet skall bli lättare att läsa och förstå. 

Målgruppens situation och behov 

Applikationen är avsedd för försäljare som vid besök ute hos kunder tar 

upp order för direkt eller senare leverans. En del av dessa har bara lön 

efter hur mycket de säljer, med andra ord ingen fast lön. Andra har fast 

lön plus provision. Gemensamt för dem alla är att de tjänar mer pengar 

om de säljer mer. Således är de inriktade på att sälja så mycket som 

möjligt av de produkter de för. Verktyg som stödjer detta är därför 

välkomna. 

Ett verktyg som används vid försäljning idag är statistik. Statistiken 

används dels för att försäljaren själv skall kunna följa upp och se hur han 

har sålt för att kunna vidta åtgärder för att sälja mer. Statistiken kan också 

ha en annan funktion för vissa försäljare, exempelvis de som säljer varor 

till någon som sedan säljer dem vidare till slutkonsument. Dessa kan 

använda statistiken för att visa en viss kund att denne har sålt mindre än 
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andra kunder en viss tidsperiod. Detta kan då sporra kunden att försöka 

sälja mer och gynnar då försäljaren. För försäljaren gäller det då att få sin 

kund (ex. en butiksföreståndare) nyfiken på statistiken. Andra saker som 

följer av att de vill sälja så mycket som möjligt är att de försöker ha en så 

bra relation till kunden som möjligt. En del av tiden går därför åt till 

sociala aktiviteter. En av de mest primära uppgifterna som dessa 

försäljare kommer att ha samtidigt som de kommer att använda säljstödet 

är den uppgift de även har idag när de tar upp beställningar, nämligen 

samtalet med kunden. Detta kan ske sittande tillsammans med kunden 

eller samtidigt som försäljaren och kunden går omkring i kundens lager 

och/eller butik. Det kan också ske över telefon när det rör sig om 

efterbeställningar och kompletteringar. Andra uppgifter som försäljarna 

kommer att ha samtidigt som de använder säljstödet är förhandling om 

priser med kunden och arbete med att sälja in nya produkter. 

Försäljaren kommer även att ha användning för säljstödet i samband med 

inventering av lagret. Utöver de uppgifter de har när de interagerar med 

kunden har de ett antal andra arbetsuppgifter. Nedan finns en listning på 

några tydliga exempel på vad dessa arbetsuppgifter kan vara. Uppgifterna 

varierar givetvis mellan olika typer av försäljare men är typiska för de 

flesta inom målgruppen. 

 

• Lasta varor från lager till bilen 

• Lasta varor från bil till kund 

• Plocka upp i butik 

• Ordna praktiskt kring kampanjer 

• Köra bil 
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Mer implicit finns aktiviteter som att bedöma åtgång av varor i butiken 

och liknande uppgifter. 

Alla säljare har inte behov av att se hur mycket som finns tillgängligt på 

ett centralt lager, men de flesta har behov av att se status på något typ av 

lager. Detta kan vara ett lager i bilen eller ett lokalt lager. Denna status 

kan behövas av olika anledningar. Det kan vara för att kunna ge kunden 

ett leveransbesked på en viss produkt. Det kan även vara för att hålla koll 

överlag på hur mycket som finns i lagret inför att det skall beställas mer 

varor. En del försäljare behöver beställa varorna så fort kunden bestämt 

sig, så att leverans kan ske så snart som möjligt. Andra vill kunna mata in 

beställningar ute hos kunden men behöver inte skicka dem förrän i slutet 

av dagen. Ytterligare andra har behov av att ta upp beställningar för att 

hålla koll på hur mycket som finns kvar i det egna lagret (detta lager kan 

även vara den egna bilen) för att sedan veta hur mycket som skall 

beställas från ett centralt lager för påfyllning. Försäljarnas krav styrs här, 

och i många andra avseenden, av sina kunders krav. 

Kommande krav på målgruppen 

För användare av artefakter inom denna genre krävs en grundläggande 

datorvana. Med det menas att användaren måste vara bekant med 

datorgränssnitt och känna till koncept som  knappar, fält och formulär. 

Vidare förutsätts någon form av basal förståelse för mobil 

kommunikation. Teknikmognaden, både i samhället i stort men 

framförallt i denna specifika målgrupp, torde dock vara på en sådan nivå i 

förhållande till applikationens komplexitet att det inte skall vara något 

problem. 
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Målgruppens befintliga artefakter 

Målgruppen använder sig av ett antal artefakter och genrer i sitt arbete, t 

ex mobiltelefon för att hålla kontakt med kunder och lager. Bil (eller 

lastbil) används för att transportera sig mellan kunder och för vissa 

försäljare även för att transportera varor till kunden. En del försäljare 

använder en handhållen beställningsenhet som de använder för att mata in 

order från kunden. Denna enhet är dock väldigt specialiserad och klarar i 

princip bara denna enda uppgift. 

En del försäljare har handdatorer och då ofta istället för en 

planeringskalender och kundregister i form av papper. Det finns även 

försäljare som använder något av de mobila säljstöd som finns på 

marknaden. De försäljare som inte nyttjar någon form av säljstöd i 

handdator eller någon beställningsenhet skriver antingen in 

beställningarna i en bärbar dator, eller tar upp beställningarna på papper. 

Säljstödet 

Artefakten är ett mobilt säljstöd som är implementerat i en handdator. 

Således är det en handdatorapplikation och ett säljstöd. Mobila säljstöd är 

den mest specifika beteckningen på denna genre. 

 

Artefakten är tänkt att underlätta försäljarens arbete ute på fältet. 

Orderupptagning skall göras smidigare och snabbare än vid traditionella 

tillvägagångssätt. Ordern skall snabbare nå lagret för packning och 

distribution i det fall varan finns i ett central lager. Finns inget centralt 

lager skall den primärt stödja inventering och status på det lokala eller 

mobila lagret. Artefakten skall även hjälpa försäljaren att ge kunden 

snabba svar på frågor om tillgång, pris, andra alternativ och leveranstid. 
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Applikationen tänjer inte speciellt mycket på genrekonventionerna inom 

den genre som den tillhör. Den är förhållandevis genrenära. Som 

handdatorapplikation är den relativt genretypisk. Som mobilt säljstöd är 

det lite svårare att uttala sig då antalet artefakter inom den specifika 

genren är väldigt begränsat. 

Ett antal genrekonventioner kan kännas igen i den tänkta applikationen. 

De mest framträdande är: 

 

• Litet gränssnitt vilket implicerar liten mängd information på 

skärmen åt gången. 

 

• Input med hjälp av penna. 

 

• Tillgång till information som är väsentlig för säljare såsom pris, 

orderstatus och kunduppgifter. 

 

• Ett varierande kontext för bruket. 

 

• Ett socialt inriktat och uppsökande säljarbete skall utföras av 

brukaren. 
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Det framtida bruket 

Meningen är att försäljarna skall förvänta sig ett smidigare arbete med 

hjälp av denna applikation. Denna förväntning skall finnas efter att en 

försäljare fått se artefaktens design. De kommer att använda denna 

applikation ofta och de kommer att använda den varje gång dessa 

specifika arbetsuppgifter uppkommer. 

Det finns ett antal saker som de kommer att åstadkomma med hjälp av 

denna artefakt som de inte åstadkommer med de artefakter de har idag. 

Hit hör att direkt kunna få svar på vad som finns i lager, och i vilka 

kvantiteter. I samma artefakt skall de kunna ta emot beställningar som 

sedan direkt kan skickas för beställning och leverans. Dessutom kommer 

antalet artefakter i försäljarens vardag att minska då flera av dennes 

verktyg kommer att samlas i en och samma artefakt. 

Användarna kommer inte att dela handdator med någon annan, utan 

använder en personlig sådan. Däremot kommer de att dela med sig av 

informationen som finns i handdatorn, både i form av orderstatus och 

statistik om denna finns tillgänglig. 

Andra faktorer som kan påverka bruket 

Det finns ett antal genrer av befintliga applikationer som kan tänkas 

påverka användargruppens förväntningar på den applikation som nu 

designas, t ex befintliga säljstöd, inventeringsverktyg och 

datorapplikationer i största allmänhet. Det är troligt att det kommer att 

ske förändringar av applikationen allt eftersom nya versioner kommer ut. 

Hur ofta dessa versioner kommer, eller i vilken grad de kommer att 

förändra applikationen är svårt att säga. Troligtvis kommer det att vara en 
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kontinuerlig förbättring av applikationen. En del kommer troligtvis att ha 

negativa förväntningar på dessa förändringar på grund av tidigare 

erfarenheter av förändringar i programvara. Försäljaren kan ha tidigare 

erfarenheter av att få nya versioner av olika slags program och de 

förändringar som det medför. 
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Nytt förslag till design 

Utifrån interaktionsstrukturen över den befintliga prototypen (figur 7) och 

resultatet av den utförda genreanalysen började jag skissa på ett nytt 

förslag med de befintliga funktionerna i grunden samt nya som skulle 

kunna behövas. Enkla skisser gjordes på papper med uppkopierade bilder 

av handdatorer som bakgrund (figur 8). 

Efter skissandet togs ett nytt flödesschema fram för att visa på den nya 

interaktionsstrukturen. Detta schema reviderades ett par gånger i samtal 

med Malin Björk. Interaktionsstrukturen i figur 9 är den som sedan fick 

ligga till grund för lofi-prototypen. Den övergripande tanken med den nya 

designen var att den skulle vara betydligt mer flexibel än sin föregångare. 

Den skulle i så liten utsträckning som möjligt tvinga försäljaren att välja 

vissa vägar i strukturen. Applikationen skulle istället vara utformad så att 

den anpassade sig efter situationen som säljaren befann sig i. Om en kund 

exempelvis ville veta något om en vara för att sedan bestämma sig för att 

köpa densamma så skulle inte försäljaren behöva leta upp denna i 

säljstödet mer än en gång. Mer om detta under nästa rubrik, Beskrivning 

av lofi-prototypen. 



 

Figur 8 Tidiga skisser. 
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Figur 9 Interaktionsstrukturen som låg till grund för lofi-prototypen. 
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Beskrivning av lofi-prototypen 

Ett antal förändringar och tillägg gjordes från den ursprungliga 

prototypen fram till lofi-prototypen. Det första man stöter på i lofi-

prototypen är inloggningsvyn. Denna flyttades till början för att det skulle 

bli en mer naturlig ingång i applikationen, istället för att bara en viss del 

skulle vara skyddat av lösenord. Denna lösning ger också möjlighet till 

personalisering av alla delar av säljstödet om man skulle vilja det. 

Efter inloggningen kommer man till en huvudmeny med valen: 

Produkter, Kunder, Företaget, Statistik och Historik. Beställning, som 

syns i mitten av flödesschemat, (figur 9) är en vy med en lista av 

produkter som skall beställas. I den befintliga prototypen skickades en 

produkt i taget för beställning. I lofi-prototypen ändrades detta så att 

produkterna samlas i en order innan de skickas för beställning. 

Beställning representerar denna order. På detta vis hamnar alla 

beställningar från en kund vid ett tillfälle i samma order. Detta liknar mer 

det sätt på vilket försäljare i dag beställer varor när de skriver ner 

beställningarna på en order, som sedan faxas för beställning. 

 

Som framgår av flödesschemat (figur 9) så kan man från samtliga val i 

menyn komma vidare till Beställning. Tanken är att man själv skall kunna 

välja vilken väg man vill gå för att komma dit, och att man kan låta de 

behov som för tillfället råder få styra detta val. Om man till exempel 

behöver ändra adressuppgifterna för en kund som man ska påbörja en 

order till, behöver man inte först leta reda på kunden i kundregistret, 

ändra uppgifterna, spara dessa och sedan gå ur kundregistret för att sedan 
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söka rätt på kunden igen i beställningsvyn. Istället kan man direkt efter att 

man gjort ändringarna välja att påbörja en order med den aktuella kunden. 

 

Vill man börja med att leta efter en produkt och sedan lägga till den i en 

order så går det också bra. Man kan då välja kund senare, antingen under 

det att man fyller på ordern med produkter eller strax innan man skickar 

ordern för beställning. Samma sak gäller om man tittar på en kund i 

historiken eller statistiken och där bestämmer sig för att påbörja en order 

med den kunden. 

 

Statistik och historik är funktioner som tillkommit. I genreanalysen 

framkom att statistik är ett värdefullt verktyg för försäljarna vid arbete 

gentemot kunden. I statistiken (figur 10) kan man välja att söka på kund 

eller produkt i kombination med en tidsperiod. Statistiken kan dels visa 

hur mycket en kund köpt under en vald tidsperiod, dels kan den visa hur 

mycket en viss produkt sålt under en viss tidsperiod. Historiken i sin tur 

innehåller alla beställningar som skickats. Här kan man söka på kund i 

kombination med en tidsperiod. Tidsperioden för statistiken och 

historiken kan fritt väljas mellan exakta datum. 



      

Figur 10 Vyer från statistik och historik 

Lofi-testning 

Lofi-testning genomfördes först på en person som inte var försäljare för 

att kontrollera eventuella missar. Det visade sig vara väldigt svårt att hitta 

försäljare ur målgruppen som hade möjlighet att ställa upp. Tidsbristen 

tvingade mig till slut att testa lofi-prototypen (figur 11) på endast en 

säljare. Till lofi-testningen användes en uppkopierad bild på en handdator 

med vit skärmyta att skissa gränssnittet på. Denna bakgrund valdes för att 

öka handdatorkänslan, samtidigt som det ger en hyfsat god uppfattning 

om hur mycket skärmyta man har till sitt förfogande. Lofi-testet 

genomfördes på så vis att testpersonen satt mitt emot mig som 

försöksledare med första skärmbilden framför sig. Försökspersonen fick 
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en penna i sin hand som denne kunde använda för att peka och interagera 

med prototypen. För varje val som testpersonen gjorde lades en ny 

skrämbild fram. Anteckningar fördes under tiden för att registrera hur 

testpersonen använde prototypen samt för att få med oklarheter och 

missförstånd som uppstod. Under försöken fick testpersonen följa ett par 

enklare scenarion med uppgifter som skulle utföras. Efter själva försöket 

följde en ostrukturerad intervju med testpersonen. Denna intervju hade 

formen av ett samtal kring de problem som hade uppstått och sådant som 

upplevdes vara bra med designen. 

 



 
Figur 11 Delar av lofi-prototypen. 
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Förslag till förändringar 

Efter lofi-testning framkom ett antal förslag till förändringar. 

Sökfunktioner 

När man söker efter en kund vill man kunna söka på andra kriterier än 

kundnamnet. Namn är inte en speciellt bra identifikation då flera kunder 

kan ha liknande namn och då man inte alltid vet företagets exakta 

juridiska namn. Uttryck gavs för att man ville kunna söka på 

kundnummer och telefonnummer. Detta då telefonnumret är unikt för 

varje kund och då försäljarna många gånger kan numret till sina mest 

frekventa kunder utantill. Samma sak gällde med kundnumret. En 

försäljare som besöker en kund en eller ett par gånger i veckan är 

betydligt säkrare på denne kunds kundnummer än kundens juridiska 

namn. 

Av samma anledning vill man också kunna söka på produktnummer när 

man söker efter en produkt. Försäljaren kanske inte vet exakt under vilket 

namn en produkt är inlagd, men kan oftast produktnumret. Den populära 

beteckningen på produkten är långt från alltid samma som det faktiska 

namnet. 

Visa alltid kundnummer 

Man vill alltid kunna se kundnumret när helst kundnamnet visas. 

Exempelvis när man har valt kund för en påbörjad order så vill man se 

kundnumret i direkt anslutning till detta. Detta hänger ihop med det som 

nämndes ovan att man inte alltid vet kundens exakta namn men ofta deras 

kundnummer. Om man då ser kundnumret så vet man att det är rätt kund 

som är vald. 
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Ny order till samma kund 

En funktion att kunna välja ”Ny order till samma kund” efter att man 

skickat en beställning efterfrågades. Detta skulle vara en bra funktion för 

de försäljare som lägger så kallade ”mattor” (jmf bombmattor) av 

beställningar för några veckor framöver. För att då slippa börja om från 

början och välja denna kund igen kan man om man vill direkt hamna i en 

ny tom order till denna kund så att man direkt kan börja lägga in nya 

produkter i denna. Ett alternativ eller en extra funktion vore att kunna 

repetera en order vissa dagar en vecka fram t o m ett visst stoppdatum. 

Ytterligare en funktion av liknande typ vore att istället för att få upp en 

tom order när man väljer ”Ny order till samma kund” så skulle man 

kunna få upp en order med samma produkter som man hade i den senaste 

ordern. Detta också med tanke på att kunder som beställer varor från 

vecka till vecka ofta beställer liknande uppsättningar med små 

variationer. 

Välja leveransdatum 

Man vill kunna välja leveransdatum för en order. En kund som beställer 

varor från vecka till vecka vill kanske ha sin order levererad en speciell 

dag. Alla kunder vill med andra ord inte ha ordern levererad så snabbt 

som möjligt. När man tittar på en order i orderhistoriken bör där av även 

framgå både orderdatum och orderstatus, med andra ord om ordern är 

levererad eller inte. 
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Statistik 

Den information som syns i statistiken måste av uppenbara skäl vara 

väldigt kundstyrd. Olika kunder är intresserade av olika uppgifter. Det 

skulle därför vara av intresse att på något sätt kunna välja vad man vill 

visa. När man väl tittar på statistiken vill man kunna bläddra framåt eller 

bakåt i statistiken utan att behöva göra en ny sökning på denna kund. Det 

påpekades att det var bra att man kunde söka på statistik för exakta datum 

och inte till exempel månadsvis. Det är inte alltid en viss månad som är 

intressant utan ett annat tidsintervall kan vara mycket mer intressant. Det 

kan även vara så att en månad bakåt i tiden är intressant, men att denna 

period inte alltid stämmer överens med en kalendermånad. Samma sak 

om man vill kunna jämföra olika perioder olika år så vill man också 

kunna välja exakta datum. 

Vid ny sökning kan det gärna få stå kvar uppgifter i sökfältet från den 

senaste sökningen, för att underlätta liknande sökningar om man t ex vill 

kontrollera statistik för en annan kund, men för samma period. 

Statistikfunktionen ansågs bra att ha då man ofta har behov av att kolla 

upp hur man ligger till i förhållande till säljmål osv. Statistiken var också 

väldigt bra att ha som säljverktyg. Detta är för övrigt samma uppgifter 

som tidigare framkommit i genreanalysen. 

Historik 

Det påtalades att det vore smidigt, och framförallt tidsbesparande, att 

kunna påbörja en order som är en kopia på någon befintlig order i 

historiken. Många beställningar liknar varandra från gång till gång och 

detta skulle spara en hel del arbete och tid för försäljaren och kunden. 
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Man kan då plocka upp en order från historiken, påbörja en ny order som 

är en kopia av denna, göra eventuella justeringar och sedan skicka iväg 

den. 

Företagsinformation 

Istället för en mer eller mindre statisk information om företaget (de 

företag som säljaren representerar) föreslogs en mer dynamisk med fler 

uppgifter. Inte bara uppgifter kring företaget och dess omsättning osv. 

Funktioner som efterfrågades var att kunna söka personer på företaget. 

Att kunna söka på olika kriterier exempelvis både på vilka varor de 

arbetar med och vilken kompetens de har. Att kunna se om de är inne 

eller ute (exempelvis samma meddelande som växeln på försäljarens 

företag ser) samt att kunna lämna meddelande till dessa utan att behöva 

gå via växeln. Detta är idéer som kräver möjlighet att koppla till ett 

befintligt meddelandesystem och är inte något som ensamt kan realiseras 

i detta säljstöd. Idén är dock bra och värd att framföras. 

Allmänna kommentarer 

Funktionen att kunna påbörja en order från olika vyer uppskattades, 

framförallt att man kan söka efter en produkt för att lämna uppgifter till 

kunden och om kunden bestämmer sig för en sådan så kan man direkt 

välja att påbörja en order med denna produkt som den första. Detta 

istället för att gå ur produktmode, gå in i ett beställningsmode, påbörja en 

ny order och sedan söka upp samma produkt igen för att sedan lägga till 

den i en order. 
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Hifi-prototyp 

Efter lofi-testning genomfördes en del ändringar i enlighet med förslag 

som framkommit och detta resulterade i ett nytt flödesschema (figur 12) 

som tillsammans med resultatet av lofi-testningen fick ligga till grund vid 

byggandet av en hifi-prototyp. Det förändringar som syns i flödesschemat 

är till största del förtydlingar av strukturen i interaktionen som framgår 

tydligare i denna version av flödesschemat. 

En tydlig förändring är dock att steget med att bekräfta att rätt kund är 

vald har försvunnit. Då kundnumret numera hela tiden är synligt 

tillsammans med kundnamnet är försäljaren säkrare på att denne valt rätt 

kund och ovan nämnda kontroll ansågs därför som ett överflödigt steg 

som snarare skulle vara ett irritationsmoment än en hjälp. Tyvärr fanns 

inte tid att ta med alla delar av säljstödet i hifi-prototypen. Mest intressant 

ansågs beställningsförfarandet vara och därför prioriterades den biten 

tillsammans med produkt- och kundsökning och kom därför med i hifi-

prototypen. 

 



 

 

Figur 12 Den interaktionsstruktur som låg till grund för hifi-prototypen. 
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Teknik kring hifi-prototypen 

Den ursprungliga prototypen finns i form av en Visual Basic-applikation 

som kan köras på en handdator med Pocket PC-operativsystem eller i en 

Pocket PC emulator på en stationär PC (kräver Visual Basic-

utvecklingsmiljö och installerad emulator). 

Jag valde av flera skäl att göra hifi-prototypen i Macromedia Director och 

inte i Visual Basic (benämns fortsättningsvis VB). Till att börja med så 

behärskar jag sedan tidigare Director men inte VB. Detta gjorde att jag 

med väldigt lite förberedelser kunde sätta igång att bygga hifi-prototypen 

när det var dags för det. Director kan dessutom generera en exekverbar fil 

som går att köra på i princip vilken PC som helst utan ytterligare 

programvara. Man kan även generera sk Shockwavefiler som går att köra 

i webbläsare och därmed presenteras över WWW. Detta var väldigt 

användbart då samtliga inblandade inte fanns på plats i Linköping. 

Speciellt underlättade det kommunikationen med Malin Björk som satt i 

Luleå. 

Fördelen om man byggt prototypen i VB är att man skulle ha kunnat köra 

prototypen på en handdator och därmed ökat verklighetskänslan för de 

som provade prototypen. Det ansågs dock inte värt den tid det skulle ta 

för mig att lära mig VB. En fördel som finns med att köra prototypen på 

dator är att de som provar den förstår att det inte är en färdig produkt och 

då kanske blir mer benägna att föreslå förändringar. 



Beskrivning av hifi-prototypen 

Mycket av det som föreslogs i samband med lofi-testningen fick 

genomslag i hifi-prototypen. Precis som i lofi-prototypen är inloggningen 

det första man stöter på (till vänster i figur 13). Därefter kommer man till 

en huvudmeny (till höger i figur 13) där man kan välja vart man vill gå 

vidare. 

 

         

Figur 13 Till vänster: Inloggningsvy. Till höger: Huvudmenyn. 
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Väljer man Produkter kommer man till vyn för produktsökning (till 

vänster i figur 14). I denna vy lades in möjlighet att söka på 

produktnummer utöver produktnamn. På samma sätt infördes möjligheten 

att söka på kundnummer i kundsökningsvyn (till höger i figur 14). 

 

      
 

Figur 14 Till vänster: Produktsökningsvyn. Till höger: Kundsökningsvyn. 
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Vid sökning av produkt med hjälp av produktnamn skriver man in den 

första bokstaven i produktnamnet i sökfältet högst upp (den vänstra 

skärmbilden i figur 15). I detta läge syns den första produkt som matchar 

på denna bokstav i den nedrullningsbara listrutan under produktnumret. I 

detta fält syns sedan den produkt som bäst matchar det som finns 

inskrivet i sökfältet. Motsvarande produktnummer syns i 

produktnummerfältet. När man tycker sig vara tillräckligt nära den 

eftersökta produkten kan man välja önskad produkt i den 

nedrullningsbara listrutan. På samma sätt dyker den bästa matchande 

produkten upp i listrutan om man istället börjar med att fylla i ett 

produktnummer. Produkterna i listan är sedan tänkta att vara listade efter 

hur väl de matchar produktnumret. Denna funktion ansågs dock vara för 

tidskrävande för att programmera i hifi-prototypen. 

 



        
 

Figur 15 Till vänster: Den bäst matchande produkten syns i listrutan. Till höger: I 

listrutan kan man sedan välja den produkt man önskar. 

 

Nästa steg blir att fylla i det antal man önskar för att sedan välja att, i 

menyn som finns nere till vänster (se till vänster i figur 16), lägga till 

produkten i en order. I detta läge förflyttas man till ordervyn (se till höger 

i figur 16), där den valda produkten har dykt upp i beställningen. Här kan 

man också se att ingen kund är vald. 
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Figur 16 Till vänster: Menyn kommer fram genom att man klickar på texten Meny 

nere i vänstra hörnet. Till höger: Här är en produkt placerad i en order som ännu 

saknar kund. 

 

För att välja kund klickar man antingen på texten Ingen kund vald eller så 

väljer man i menyn Välj kund för denna order. Effekten är dock 

densamma, man flyttas till en vy för att välja kund för denna order (till 

vänster i figur 17). Denna vy är i stort sett identisk med vyn för att söka 

kunder om man väljer att börja i den änden när man påbörjar en order. 

Hade man valt att göra på det viset hade man först valt en kund och sedan 

fått upp en tom order med en kund vald. 
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Figur 17 Till vänster: Vyn för att välja kund till en påbörjad order. Till höger: Menyn 

där man kan välja att lägga till fler produkter till ordern eller skicka ordern för 

beställning. 
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Efter att man hittat den kund man söker trycker man OK och kommer då 

tillbaka till den påbörjade ordern med den valda kunden synlig. Detta är 

dock egentligen en miss i hifi-prototypen. Vad som ska hända här är att 

man ges möjlighet att se, och om man vill, ändra kunduppgifterna innan 

man går tillbaka till ordervyn (se under rubriken Missar i hifi-

prototypen). Väl tillbaka i ordervyn visas kundens namn tillsammans med 

kundnumret (så som hade efterfrågats i lofi-testningen). Som nästa steg 

kan man i menyn välja att lägga till fler produkter eller välja att skicka 



ordern för beställning. Innan man väljer att skicka ordern måste man dock 

fylla i ett leveransdatum. Väljer man sedan att skicka ordern får man en 

kontrollfråga om man vill skicka ordern och väljer man där Ja så får man 

se en bekräftelse på att så skett och sedan hamnar man i den vy som syns 

i figur 18. 

 

 

 

 

Figur 18 Den vy som visas efter att man skickat en order för beställning. Här kan 

man göra olika val som underlättar vidare arbete med säljstödet. 
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Här kan man välja att påbörja en ny tom order till samma kund, en ny 

order till samma kund som är en kopia på den nyss skickade ordern 

(användbart om man vill skicka flera på varandra följande beställningar 

till samma kund med inga eller små variationer), en ny helt tom order, 

eller om man vill gå till huvudmenyn. 

 

Om man istället vill börja med att leta reda på en kund, antingen för att ta 

reda på något, och kanske ändra uppgifterna om denna kund, eller om 

man vill påbörja en order genom att först välja kund går man via valet 

Kunder i huvudmenyn (till höger i figur 13). Man kommer då till en vy 

som är i stort sett identisk med den vy som syns till vänster i figur 17. 

Enda skillnaden är att texten högst upp på skärmen lyder Kunder istället 

för Välj kund för denna order. Här kan man då på samma sätt som ovan 

leta reda på en kund. När den eftersökta kunden är funnen och man 

trycker OK får man se uppgifterna (till vänster i figur 19) om denna. Här 

kan man sedan antingen välja att påbörja en order eller att ändra 

kunduppgifterna. Väljer man det senare kan man även från den vyn (till 

höger i figur 19) välja att direkt påbörja en order i samband med att man 

sparar de nya uppgifterna. 

 



     

Figur 19 Till vänster: Menyn med de val som finns när man ser kunduppgifterna. Till 

höger: De editerbara kunduppgifterna. 
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Hifi-testning 

Med hifi-prototypen uppkom samma problem som med lofi-prototypen, 

nämligen svårigheten att hitta försäljare att testa den på. I slutändan fick 

jag bara tag på en försäljare som kunde testa prototypen, dock inte samma 

försäljare som testade lofi-prototypen. Det fanns helt enkelt inte tid att 

leta efter fler försäljare att testa på. Innan denna försäljare fick prova 

prototypen så testades den på två personer som inte var försäljare. I dessa 

tester upptäcktes en del missar gentemot flödesschemat samt en del rena 

programmeringsmissar som sedan åtgärdades. Vid hifi-testningen 

användes fem olika scenarion som testade olika delar av säljstödet. I 

likhet med lofi-testningen gjordes observationer och anteckningar under 

testerna. Efter själva testet genomfördes en ostrukturerad intervju med 

testpersonen. Precis som med intervjun som följde på lofi-testningen hade 

denna intervju formen av ett samtal kring designen av säljstödet. 

Resultat av hifi-testningen 

Här redovisas för de resultat som framkom under testningen av HiFi-

prototypen. 

Allmänna kommentarer 

Prototypen upplevdes väldigt positivt. Kommentarer som uppkommit är 

bland annat hur mycket tid och arbete den skulle spara. Den stora 

fördelen gentemot hur försäljare jobbar idag är att i denna applikation 

skulle allt finnas på ett ställe. Alla produkter finns direkt sökbara och 

säljaren kan ge kunden aktuell information om dessa samt direkt lägga till 
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produkterna i en order. Att sedan statistik och historik skulle finnas direkt 

tillgängligt upplevdes som väldigt positivt. 

Det uppskattades att man kunde utgå från olika vyer vid beställning av 

produkter. Antingen från kundvyn eller från produktvyn och att man inte 

var låst till någon av dessa. Hade man sökt fram en produkt så kunde man 

påbörja en ny order med denna produkt som den första. Hittade man 

istället letat fram en kund så  kan man därifrån direkt påbörja en ny tom 

order till denna kund. 

 

Säljstödet upplevdes i övrigt som lätt att förstå sig på och använda. 

Minimalt med instruktioner behövdes för att förstå hur applikationen 

fungerade. Ett citat ur testningen var extra roligt att höra: ”Om jag hade 

ett sånt här program till min hjälp när jag jobbade skulle jag vara lycklig”. 

Missar i hifi-prototypen 

Vissa saker hade missats i hifi-prototypen, sådant som var tänkt att vara 

med. Till exempel så kan man inte från produktvyn gå tillbaka till 

ordervyn utan att lägga till en produkt till beställningen. Detta skall 

givetvis vara möjligt att göra. 

 

Varningar saknas på en del ställen. Mer testning måste till för att kunna 

avgöra vart ytterligare kontrollfrågor bör läggas in. Det är viktigt att 

förhindra att användaren får hjälp med att hindra sig från att göra onödiga 

misstag. Lika viktigt är att dessa frågor kommer upp endast där det 

verkligen är relevant. För många frågor kan göra att säljstödet förlorar sin 

upplevda smidighet. 
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En annan miss är när man har en order utan kund och ska välja kund för 

den specifika ordern. Då man hittat den kund man vill ha och trycker på 

OK hamnar man tillbaka i ordervyn med kunden vald. Här är det 

egentligen tänkt att (se det aktuella flödesschemat i figur 12) man skall få 

upp kunduppgifterna och där få en möjlighet att ändra dessa om man så 

vill. Efter det skall man kunna välja att gå tillbaka till den påbörjade 

ordern. 

Ej testade delar 

På grund av tidsbrist fanns det inte tid att göra den del av hifi-prototypen 

som testar historik och statistik. Dessa delar är dock väldigt viktiga för 

den totala upplevelsen av produkten varför även dessa bör testas om 

någon fortsätter arbetet med denna applikation. 
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Kommentarer om designen 

I arbetet med att samanställa resultatet av hifi-testningen har en del tankar 

om förändringar i designen kommit upp. Därför finns här en del förslag 

till förändringar och förbättringar. 

 

Vad som behövs och som definitivt borde ha funnits med (finns bland 

annat uttryckt som behov i resultatet av genreanalysen) är något som 

indikerar hur mycket som finns tillgängligt av en viss produkt, en 

lagerstatus. Detta är information som borde finnas i produktsökningsvyn. 

 

När man fyller i leveransdatum så är det egentligen ”önskat 

leveransdatum” som man anger. Hur skall detta lösas om man anger ett 

datum som är för tidigt för någon av de valda produkterna? Borde den 

själv föreslå tidigast möjliga leveransdatum? Skall det istället komma upp 

en dialogruta där tidigaste leveransdatum anges och där man får veta 

vilka av produkterna som eventuellt inte kan levereras till detta datum? 

 

Man borde kunna klicka på en produkt i ordervyn och då få upp 

informationen om denna produkt från produktvyn med möjlighet att 

ändra till exempel antal som skall beställas. Ett alternativ är att man 

hamnar i produktvyn med den aktuella produkten framme. Här känner 

användaren igen sig och vet direkt vart eventuella ändringar skall göras. 

Detta är också smidigt om man i listrutan valde fel produkt när man la till 

produkten  i ordern. Låt säga att man till exempel valde produkten precis 

under den man tänkte ta och inte upptäcker detta förrän man lagt till 

produkten i ordern. Om man då klickar på produkten och då hamnar 
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tillbaka där man just var innan man la till den i ordern så kan man enkelt 

klicka på listrutan och välja den rätta produkten. 

Det påpekades att man i kundsökningsvyn även ville kunna söka på 

telefonnummer. Detta är något som även gavs uttryck för i lofi-testningen 

och denna möjlighet bör läggas in. 

 

I produktvyn borde det stå tidigaste leveransdatum istället för 

leveransdatum eftersom det angivna datumet är just tidigaste 

leveransdatum. Ett alternativ är att i denna vy helt ta bort fältet som heter 

leveransdatum då det finns en rad som anger inom hur många dagar den 

aktuella produkten kan levereras. Ytterligare ett alternativ är att ta bort 

denna omnämnda rad. I vilket fall borde en av dem tas bort då båda två 

säger samma sak fast på lite olika sätt. Att ta bort någon av dessa skulle 

också lämna utrymme för en rad som anger lagerstatus (se ovan). 

 

I produktsökningsvyn borde fältet med listrutan heta Produktnamn och 

det fält som nu har benämningen Produktnamn borde heta Sök eller 

dylikt. Detta skulle vara en tydligare benämning på fälten. Motsvarande 

förändringar borde göras i kundsökningsvyn. 
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Diskussion 
I designprojektet med det mobila säljstödet fick jag tillfälle att själv 

praktisera och utvärdera arbetet med genrer. Här diskuterar jag dessa 

erfarenheter med för- och nackdelar samt tar upp idéer om framtida bruk 

för genrer inom design av IT-artefakter. Jag kommer även att diskutera 

kring metoden som jag använt mig av. 

Resultatdiskussion 
Jag ser arbete med genrer som bestående av två huvudkomponenter där 

den ena stödjer den andra. Det är dels genreanalysen, dels att behålla ett 

medvetet fokus på genrer genom hela designprocessen. Genreanalysen 

därför att den fångar, för design, centrala aspekter av bruket såsom vilka 

brukarna är, vilka aktiviteter de är inblandade i och vilken genre 

artefakten tillhör. Dessa aspekter kan till viss del fångas av andra former 

av kontextuellt utforskande. Vad genreperspektivet tillför är synen på 

artefakten som tillhörande en genre. Denna syn gör det enklare att bilda 

sig en uppfattning om vad brukaren förväntar sig av artefakten. Designern 

får även ett stöd för att inte göra olämpliga överföringar av designidéer. 

För att illustrera vad en olämplig överföring är vill jag repetera ett citat av 

Winograd (2001, s.176) från teoridelen: 

”Den kraft som finns hos genrer blir tydlig om vi försöker tänka oss ett 

kalkylprogram med joystick och naturtrogna explosionsljud varje gång 

man fyller i en siffra i en kolumn, eller en ordbehandlare som kräver att 

man jagar bokstäver över skärmen för att kunna bygga ord.” 
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Att avgöra vilken genre en artefakt tillhör låter sig säkert göras utan en 

ingående genreanalys. Jag tror dock att man måste använda sig av en 

sådan för att kunna behålla ett fokus på genrer genom designprocessen. 

Genom arbetet med analysen växer en bild av artefaktens genre fram och 

man får en rik bild att bära med sig, en bild som jag tror är svår att få 

fram och behålla på annat sätt. 

Tanken med genrer är också att jag genom en medvetenhet om 

artefaktens genretillhörighet skall kunna bilda mig en uppfattning om vad 

brukaren förväntar sig inom denna genre. Så har jag inte upplevt arbetet 

med det mobila säljstödet. Jag tror att detta beror på att genrer främst kan 

bidra med detta i de fall där det finns en tydlig etablerad genre sedan 

tidigare. I fallet med det mobila säljstödet är det dels så att jag inte själv 

har någon bakomliggande erfarenhet av genren, dels att den specifika 

genren, mobila säljstöd för handdatorer, inte är väl etablerad (vilket kan, 

men inte nödvändigtvis behöver, vara relaterat till varandra). Att 

genreanalysen inte verkar kunna kompensera för avsaknaden av denna 

erfarenhet får man betrakta som en svaghet. Genreanalysen ger en bild av 

genren men ger av uppenbara skäl inte erfarenhet av att vara konsument 

av den. 

Jag har personligen förhållandevis stor erfarenhet av bruk av handdatorer 

men har inte upplevt att jag har haft någon större nytta av denna 

erfarenhet när det kommer till den specifika artefakten. Detta beroende på 

att handdatorapplikationer skiljer sig inbördes lika mycket som andra 

datorapplikationer. Som exempel kan nämnas att vana av att hantera olika 

nyttoprogram som e-post, ordbehandling och kalkyl inte i sig ger en vana 

av datorspel. Att två program är utvecklade för handdatorer är alltså inte 
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ett tillräckligt villkor för att man skall kunna dra lärdomar mellan dem. 

Trots detta tror jag att denna fördel med genrer kan vara tillämpbar vid 

design av IT-artefakter. Är de två kriterierna, väl etablerad genre och 

erfarenhet av denna hos producenten, uppfyllda så tror jag att man kan 

dra nytta av denna styrka, på samma sätt som exempelvis en författare 

kan dra nytta av den genre inom vilken denne skriver. 

Att mobila säljstöd inte är en väl etablerad genre ger också konsekvenser 

för i vilken utsträckning man kan hitta liknande artefakter att dra 

lärdomar från. Jag lyckades bara hitta två andra mobila säljstöd. I båda 

dessa fall visade det sig vara väldigt svårt att hitta mer ingående 

information om dessa än vad som fans att läsa i försäljningsbroschyrer. 

En tänkt fördel är då att man med hjälp av genreanalysen ska kunna hitta 

andra artefakter som ligger tillräckligt nära för att man skall kunna dra 

erfarenheter av dessa. Detta bygger dock på att man utför någon form av 

genreanalys på alla andra artefakter som man misstänker kan vara 

genrenära med den man designar. Något som uppenbarligen faller på sin 

egen orimlighet. Undantaget är de fall då designern upptäcker att denne 

har tidigare erfarenheter av produkter vars likhet med den aktuella blir 

synliga vid genreanalysen. För detta finns givetvis inga garantier och jag 

upplevde inte själv detta när jag genomförde genreanalysen. 
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Inte en metod 
Trots att jag benämner arbetet med genrer som en metod så är jag osäker 

på om den kan betraktas som en sådan. I vilket fall så är det långt ifrån en 

färdigutvecklad metod. Kanske skulle man kunna kalla det för ett 

genreperspektiv på design och kontextuellt utforskande. Tittar man på 

vad ett kontextuellt utforskande innehåller så ser man många likheter med 

innebörden av de frågor som ställs i genreanalysen. Detta är en likhet som 

även uppmärksammas av Agre (1998). Följande listning kommer från 

Holtzblatt & Jones (1993) och deras beskrivning av kontextuellt 

utforskande: 

 

• kontext: utgå från den verkliga arbetssituationen, inte bara vad 

folk säger att de gör; 

• partnerskap: användarna är experter på sitt arbete och ska få delat 

ansvar för utforskandet; 

• fokus: alla människor fokuserar på olika saker i samma situation; 

det är viktigt att vara medveten om det och aktivt försöka utvidga 

utforskningens totala fokus. 

 

Precis som vid ett kontextuellt utforskande så krävs av genreanalysen att 

man både betraktar brukaren i arbete och ställer frågor till denne. Detta är 

inget som finns tydligt uttryckt i litteratur kring genreanalyser men 

frågorna är av den arten att de inte lämpar sig att besvaras på annat sätt. 
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Metoddiskussion 
Jag har upptäckt att ibland när jag sitter och arbetar med genreanalysen, 

till exempel när jag läser igenom de resultat jag fått ut, och helt plötsligt 

kommer det över mig, hur bra jag upplever genreanalysen som arbetssätt. 

Det kan vara i ett ögonblick av insikt där man inser att man har lärt sig 

något om brukssituationen som man omöjligt kunde ha förutsett. En 

känsla som liknar något i stil med: ”Oj, vad bra att jag har upptäckt 

dessa aspekter!”. Det är den här typen av kunskap som Schön (1983) ger 

uttryck för i sin bok när han talar om att det är överraskningar i intuitivt 

handlande som får oss att reagera och därmed reflektera i handling, en 

reflektion som hänger på erfarenheter av dessa överraskningar. Det 

handlar om kunskap som är väldigt värdefull trots att jag inte kan bevisa 

det med mätningar och kontrollerade experiment. Jag upptäcker sedan i 

praktiserandet av det jag kommit fram till hur värdefullt det visar sig 

vara. 

På samma sätt kan jag givetvis inse att något inte kommer att bidra till 

designen. För min del är det denna genomgående känsla av att fokusera 

på genrer, att medvetet tänka i genrer och att genomförandet av en 

genreanalys ger en rik och värdefull bild av den framtida brukssituationen 

som tillsammans med att uppleva de praktiska fördelarna får mig att 

förstå värdet av att arbeta explicit med genrer. 
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Avslutande funderingar 
Eftersom detta är en fallstudie är det omöjligt att generalisera de resultat 

jag fått fram. Frågan är om det finns något sätt på vilket man kan testa 

genrer för att få fram generaliserbara resultat. En annan fråga är om detta 

ens är önskvärt? Jag är inte så säker på det. Istället skulle det vara 

intressant att se genreanalys och ett medvetet arbete med genrer tillämpat 

i fler fall och få se vad det kan medföra. 

 

Även om jag inte sett enbart fördelar med genrer så tycker jag att jag i 

genretänkande har hittat ett bra sätt att förhållandevis snabbt rama in 

situationen för vilken jag skall designa. Frågorna i genreanalysen jag har 

använt täcker upp mycket av bruket utan att fastna i detaljer. Det är 

centralt att som en del av designen ta reda på brukarens förutsättningar 

och den situation som artefakten skall användas i. Detta kan göras på 

flera olika sätt och jag tror att många av dessa är bra. Till viss del tror jag 

att det handlar om personlig smak, vad man själv tycker fungerar. Jag 

slogs personligen av hur mycket jag fick veta om brukarens situation 

genom genreanalysen. 

Jag önskar att jag hade fått möjlighet att testa min prototyp på fler 

försäljare och att jag fått se ett färdigt säljstöd i bruk. Först då hade jag 

kunnat se om de så att säga ”höll hela vägen”. Det lilla antalet brukare 

som testade mina prototyper påverkar hur säker jag kan vara på att min 

design är bra men jag tror inte att det påverkar hur bra genrer kan anses 

vara att arbeta med och det är trots allt vad som är centralt i denna 

uppsats. 
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Här bör min begränsade erfarenhet av design och systemutveckling 

nämnas och vilken effekt detta förhållande kan tänkas ha på mina resultat. 

Denna begränsade erfarenhet kommer av att jag som student inte i någon 

större utsträckning hunnit arbeta med design av IT-artefakter. Min 

praktiska erfarenhet av befintliga metoder är därför också begränsad. 

Detta gör att jag kan se för- och nackdelar med ett explicit arbete med 

genrer som sådana men att jag därför kan ha svårt att uttala mig om dess 

värde i förhållande till andra sätt att arbeta. Jag vill dock påpeka att detta 

inte förringar min upplevelse av arbete med genrer och de resultat jag sett 

av detta arbete. 

För framtida forskning kring genrer inom design av IT-artefakter tror jag 

att det skulle vara värdefullt om någon gav sig på ett försök att beskriva 

mer explicit hur en genreanalys kan gå till i olika steg och hur man kan 

hantera resultaten av denna. Bakom en sådan beskrivning ligger troligtvis 

flera försök att arbeta med genrer för att prova ut en fungerande metod. 

Kanske kan man efter ett sådant arbete benämna arbetet med genrer som 

en metod. Ett sådant arbete skulle också ge ytterligare förtydling kring 

vilka delar av arbetet med genrer som är applicerbart inom design av IT-

artefakter. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Uppsatsen ämnar svara på en övergripande frågeställning som lyder: På vilket sätt kan genrer 
fungera som ett stöd vid design av IT-artefakter? Detta är uppdelat i två syften. Det ena är att 
utreda om ett medvetet arbete med genrer kan stödja designprocessen vid design av IT-artefakter. 
För att svara på detta görs en genomgång om vad litteraturen säger om genrer och sedan testas 
detta på ett designfall som genomförs på en handdatorapplikation, närmare bestämt ett mobilt 
säljstöd. Det andra syftet är att vid förberedande och genomförande av detta designfall samla ihop 
och sammanställa designråd lämpade för handdatorer. På samma sätt som en författare av en bok 
kan dra nytta av genren inom vilken denne skriver borde en designer kunna göra detsamma. Flera 
möjliga fördelar kan ses med ett explicit genretänkande. Man skulle bland annat kunna förhindra 
övergeneralisering och dra nytta av förväntningar som finns hos konsumenter av den aktuella 
genren. Även konsumenten skulle kunna dra nytta av en genreindelning om den designade 
artefakten förmedlade vilken genre den tillhör. Trots att arbetet med genrer benämns som en 
metod i uppsatsen så är det osäkert om den kan betraktas som en sådan. Man skulle kunna kalla 
det för ett genreperspektiv på design och kontextuellt utforskande. Även om inte enbart fördelar 
kan ses med genrer så verkar det som om genretänkandet förser designern med ett bra sätt att 
snabbt rama in situationen för vilken denne skall designa. Frågorna i genreanalysen som användes 
täcker upp mycket av bruket utan att fastna i detaljer. 
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