
Pedagogiska institutionen 

Examensarbete (30 hp) 

Master i pedagogik (120 hp) 

Vårterminen 2013 

Handledare: Camilla Thunborg 

Examinator: Klas Roth 

English title: Development of apps: A study of contradiction between design-  

and user experiences from the theoretical perspective of activity theory 

Apputveckling 
En studie av motsättningar mellan design- och användningspraktiker  

ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv  

Ali Mohamed 



 

 

Development of apps 
A study of contradiction between design- and user experiences from the 
theoretical perspective of activity theory 
Ali Mohamed 

Abstract 

We live in a high tech era of electronic media, which is changing our lives (Giddens, 1999). 
Apps are examples of technologies that affect our lives. An interesting question in this context 
is what apps will have for significance; on one hand for the development of technology, and on 
other hand for humans’ relation to technology. Since the development and change process are 
central issues in the science of education I will explore the development of applications. The 
purpose of this paper is to seek knowledge about applications (apps) development from a design 
and user perspective. This dissertation discusses activity theory as an academic framework for 
understanding of apps development from two different types of operating systems or practices, 
to be precise design practice and user practice. To clarify my point, I have defined the following 
questions: why user apps are designed, how user apps are designed, and what contradictions 
occur between the design and the use of apps? My research is based on a qualitative approach 
with an abductive approach. I used multiple case studies as research approach based on three 
data collection techniques: interviews, observiews (interviews and observations) and 
observations of social media and an archived document of wireframes about apps. The result 
shows that apps designed and published either for their function or for promotional purposes. 
The design process is fast and dynamic process where applications are published before they are 
ready and constantly updated later. The use of apps characterized by either an active or a 
passive use operations. In the passive activity apps are tested through trial and error, and when 
they do not meet the user's expectations they are thrown away. This activity contributes in 
relation to previous research on technology and social change to the consumer’s throwaway 
culture. While in the active using, activities becomes part of the development activities where 
development aspects are communicated through social media – interact active users and 
designers to develop the app, which is both an artifact and an object of their own development. 
Activity theory thus contributes to theories of design by considering design not only as 
production but also as a fully operational system itself with the production, consumption, 
exchange and distribution. 
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Sammanfattning 

Vi lever i en högmodern tid som präglas av elektroniska medier som förändrar vårt liv enligt 
Giddens (1999). Appar är exempel på teknik som påverkar vårt liv. En intressant fråga i detta 
sammanhang är vad appar får för betydelse för – å ena sidan utveckling av teknik å andra sidan 
människans förhållande till teknik. Eftersom utveckling och förändringsprocesser är centrala i 
pedagogik vill jag studera utveckling av appar. Syftet med denna uppsats är att söka kunskap 
om apputveckling ur ett design- och användarperspektiv. I uppsatsen används verksamhetsteori 
som teoretiskt ramverk för att förstå apputveckling utifrån två olika typer av verksamhetssystem 
eller praktiker, nämligen designpraktiken och användarpraktiken. För att närmare precisera mitt 
syfte har jag definierat följande frågeställningar: varför designas respektive används appar, hur 
designas respektive används appar, och vilka motsättningar uppstår/finns mellan design och 
användning av appar? Min uppsats bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv 
ansats som innebär en pendling mellan teori och empiri. Jag använder flerfallsstudien som 
forskningsansats, med tre datasamlingstekniker: intervjuer, observjuer och observationer av 
sociala medier och ett arkiverat dokument med skisser över appar. Resultatet visar att appar 
designas och publiceras antingen för sin funktion eller i marknadsföringssyfte. Designprocessen 
är en snabb, dynamisk process där appar publiceras innan de är klara och därefter ständigt 
uppdateras. Användning av appar kännetecknas av antingen en aktiv eller en passiv användning. 
I den passiva användningsverksamheten prövas appar genom trial-and-error och när de inte 
motsvarar användarens förväntningar kastas de bort. Denna verksamhet bidrar i relation till 
tidigare forskning om teknik och social förändring till konsumtionssamhällets slit och 
slängkultur. Den aktiva användningsverksamheten blir istället en del av utvecklings-
verksamheten där utvecklingsaspekter kommuniceras via sociala medier där aktiva användare 
och designer samverkar i att utveckla appen som blir både en artefakt och ett objekt för sin egen 
utveckling. Verksamhetsteori bidrar således till teorier om design genom att betrakta design inte 
bara som produktion utan som ett helt verksamhetssystem i sig med produktion, konsumtion, 
utbyte och fördelning.  
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Inledning 

I detta kapitel kommer jag att inleda uppsatsen med att presentera problemområdet som 
uppsatsen åstundas behandla. Därefter presenterar jag min fördelning på forskning om 
relationen mellan människa och teknik i två perspektiv: designperspektivet – teknikutveckling i 
människans tjänst och användningsperspektivet – teknikens sociala konsekvenser. Sedan 
presenteras uppsatsens forskningsproblem, följd av syfte och frågeställningar och avslutas med 
redogörande av verksamhetsteorin som referensram för uppsatsen. 

Vi lever i en högmodern tid, präglad av elektroniska medier som förändrar vårt liv (Giddens, 
1999). Appar har blivit ett uppmärksammat företeelse som många skriver och talar om1. Åsblom 
(2012) skriver i Computer Sweden att ”Mobila appar på allvar förändrar livet både för 
utvecklare och företag2.” I ett pressmeddelande publicerat (20123) skriver Apple att över 
25 miljarder appar har hämtats från ”App Store4” av fler än 315 miljoner iPhone-, iPad- och 
iPod touch-användare över hela världen. Ayalew (2011) lyfter ett exempel på detta och menar 
att användningen av smartphones och surfplattor har lett till en ökad produktion av applikationer 
för olika plattformar som domineras av Apples App Store och Googles [Play]5. Språkrådet 
skriver på sin webbplats att en app är ”en förkortning av applikation, som i sammanhanget 
betyder 'datorprogram'”6 vilket jag kommer att använda i stället för applikation.  

Under våren 2012 laddade jag ner ett antal appar från nätet till min smartmobil7. Dessa 
uppdaterades en gång under en period på två månader. Jag kunde inte märka någon större 
skillnad på de uppdaterade versionerna, men antar att något fel åtgärdats eller någon funktion 
lagts till. Många appar i min smartmobil kräver en ständig koppling till nätet för att kunna 
fungera rätt. En gång var jag på besök i en annan stad, där jag ville ta reda på vädret. SMHI-
appen på min smartmobil visade att det regnade men där jag befann mig var det uppehåll. Jag 
blev förvånad och lite irriterad. Efter en stund kom jag på att jag inte hade internet på min 
telefon, och att GPS-tjänsten dessutom var bortkopplad. Vädret angav således tillståndet där jag 
bor i Stockholm istället. Detta problem med appdesign har inspirerat mig till att titta på hur 
apputveckling går till.  

                                                        
1 Appen är en typ av program som har en direkt nytta för den vanliga användaren, till skillnad från andra 
typer av program som exempelvis operativsystem. På senare tid har app främst kommit att stå för program 
och funktioner som hör till mobiltelefoner och surfplattor. 
2 [computersweden.idg.se/2.2683/1.433649/appboomen-slar-till-med-full-kraft]. (Hämtad 2012–02–25). 
3 [www.apple.com/se/pr/library/2012/03/05Apples-App-Store-Downloads-Top-25-Billion.html]. (Hämtad 
2012-03-07) 

4 App Store är en del av iTunes. Mer information finns på [http://www.apple.com/se/itunes/what-is/]. 
(Hämtad 2013-01-20).  
5 Nu förtiden heter ”Google Android Market” som nämns av Ayalew för Google Play. Mer information finns 
på [play.google.com/store]. (2013-02-01).  
6 [www.sprakradet.se/8897]. (Hämtad 2013-02-01). 
7 Smartmobil är en svensk benämning för smartphone enlig ne.se; [www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/iphone]. 
(Hämtad 2013-01-24). 
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Forskning om relationen mellan människa och teknik vill jag dela in i åtminstone två 
perspektiv: ett designperspektiv och ett användningsperspektiv. Designperspektivet består av 
flera olika teorier och principer för hur tekniken designas för att skapa förutsättningar för 
människor att göra vissa saker. I detta perspektiv ingår teorier om människa-datorinteraktion, 
interaktionsdesign samt idéer om användbar och användarvänlig design. Användningsperspektiv 
utgår istället från teknikens sociala dimensioner, det vill säga hur tekniken som artefakt 
utvecklas sociokulturellt; både utifrån hur tekniken används och vilka sociala och kulturella 
konsekvenser som detta får i olika mänskliga sammanhang. I det följande kommer jag att 
beskriva dessa perspektiv närmare.  

Designperspektivet – teknikutveckling i människans 
tjänst 

Interaktionsdesign definieras, enligt Moggridge (2007) som ”den design av subjektiva och 
kvalitativa aspekter av allt digitalt och interaktivt” och en bredare definition är ”den design av 
allt som är digitalt och interaktivt” (s.659–60). Norman (2007), interaktionsdesignerns fader 
utgår från kognitiv psykologi och menar att teknik för att vara till nytta för människor bör vara 
designad för människor. Då tekniken, enligt honom, har blivit mer kraftfull och komplex 
försvåras våra möjligheter att både förstå hur den fungerar och att ha kontroll över den (s.11). 
När tekniken inte fungerar lägger Norman i första hand skulden på designern och inte 
användaren. Han uttrycker sig enligt följande: ”Poor design, and often poor procedures, poor 
infrastructure, and poor operating practices, are the true culprits: people are simply the last step 
in this complex process” (ibid:12). Norman menar vidare att designer bör utforma tekniken för 
hur människor faktiskt beter sig, inte hur vi skulle vilja att de samspelar med den (ibid.).  

I teorier om människa-datorinteraktion8 strävar man efter att skapa en användarcentrerad design 
(Massanari, 2010; Benyon, Turner & Turner 2005; Bagnara 2007) som ”omfattar alla aspekter 
av betydelse för interaktion mellan människan och dator” (Gulliksen & Göransson, 2002, s.39). 
Det finns två aspekter på denna teori, den ena utgår ifrån att interaktionsdesignerns roll är att 
säkerställa att användaren kan navigera och hitta den information man söker – på ett enkelt och 
effektivt sätt (O’Connell & Murphy, 2007:14), den andra att designerns ska skapa 
användarupplevelser utifrån användarens lust och behov (Bagnara & Smith, 2006). Båda dessa 
utgångspunkter betonar vikten av att skapa en användarcentrerad design (Moggridge, 2006). 
Användarcentrerad design sätter således slutanvändarens behov och önskemål i centrum och 
optimerar systemet för slutanvändare och deras användningssätt antingen i arbete och eller på 
fritiden (Guðjónsdóttir, 2010:53). Denna typ av användbarhet beskrivs i ISO-standard 9241 
enligt följande:  

                                                        
8 Enligt Nationalencyklopedin är människa-datorinteraktion ”ett område för forskning och design”. På 
engelska heter det Human Computer Interaction. Det är flera olika vetenskaper som rör sig runt såsom 
datavetenskap, psykologi, kognitionsvetenskap, sociologi, antropologi, filosofi och designteori. [www.ne.se]. 
(Hämtad 2013-02-01). 
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1. noggrannhet – den korrekthet med vilken specificerad användare kan uppnå sina 
uppsatta mål i ett interaktivt system  

2. effektivitet – relationen mellan hur korrekt användaren lyckas utföra en uppgift och hur 
mycket arbete som måste läggas ner för att uppnå detta  

3. tillfredställelse – hur användaren uppfattar systemet och vilka känslor och attityder som 
framkallas i interaktionen (Kjäll & Mohamed, 2010).  

I diskursen9 om interaktionsdesign hävdas att man strävar efter en användarcentrerad design. 
Men det är fortfarande relativt ovanligt att de faktiska användarna/slutanvändarna involveras i 
designprocessen (Massanari 2010). Massanari ifrågasätter designernas sätt i praktiken. Han 
menar att en del designer använder sig själva som användare i stället för riktiga användare, och 
att de använder sig av fiktiva användare när de använder sig av det så kallade ”personas”10. 
Därför eftersöker han fler studier av hela utvecklingsprocessen, och att studera personas och 
dess påverkan på designprocessen. Vilket kan bidra till att förstå det komplexa förhållandet 
mellan användare och designer (s.401–12). ”Personas” är simuleringar av riktiga användare som 
kan bygga på förstudier och datasamlingar om slutanvändare (ibid:411). I strävan att skapa en 
framgångsrik design gör designer någon form av detaljerad beskrivning av en person som 
föreställer en användare som de kallar för personas, som ”kan åberopas för att minska konflikter 
eller vinna vissa politiska tvister i projektgruppen” (ibid.). Personas är alltså en fiktiv karaktär 
som representerar behoven hos större grupper av användare i frågan om deras mål och 
personliga egenskaper. Personas har skapats utifrån omfattande användarstudier som baseras på 
kunskaper om riktiga användare som representerar slutanvändare och bör därför användas när 
designer inte har tillgång till riktiga användare (Guðjónsdóttir 2010:14). Det betyder således att 
när designer håller sig till personas så baserar de sig på en föreställning om användare i en slags 
fiktiv berättelse som bygger på bland annat förstudier och analyser (ibid:139–144). 

Användningsperspektivet – teknikens sociala 
konsekvenser 

Det andra perspektivet fokuserar på teknikutvecklingens sociokulturella orsaker och betraktar 
tekniken som en artefakt som tolkas i det sociala sammanhang som den används i (Berner, 
1999). Berner utrycker det på följande sätt: 

Teknisk förändring kan således inte ses oberoende av annan förändring i samhället; den är 
infogad i och en del av politiska, sociala och kulturella sammanhang. Hur teknik kommer 

                                                        
9 Med diskurs menar jag sättet som designer använder för att beskriva design, designprinciper, det vill säga 
normer och handlingsmönster som de använder sig av när de talar om design. De använder alltså det sättet 
som tyst regelsystem som legitimerar de kunskaper och information som de vill visa men gömmer det som de 
inte vill visa (Bergström & Boréus, 2005). Diskurs är konstruerande eftersom de sätter ramar för vad som är 
rätt eller fel, och vad som är möjligt eller inte möjligt att säga i en viss kontext (Börjesson, 2003).  
10 På svenska förekommer även översättningen ”personer”, se www.anvandbarhet.se. (Hämtad 2013–04–10). 
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att spridas och användas avhänger av enskilda människors val, av institutionella mönster 
och politiska beslut. Artefakterna i sig har ingen intressant social. Av sig själva påverkar de 
inte historiens gång. (1999:25, kursiv i originalet) 

Berner (1999) menar alltså att artefakten påverkar och påverkas i relation till människor. Vi lär 
oss använda artefakter och samtidigt påverka dem i dialektiskt förhållande (Säljö, 2005). Det 
finns olika skäl till varför vi använder oss av avancerad teknik. Med teknik kommunicerar vi 
med omvärlden, och tekniken har på olika sätt blivit en del av oss. Smartmobiler och dess 
applikationer är något som vi blir alltmer beroende av. Genom att samspela med teknik i olika 
sociala sammanhang, påverkar vi ömsesidigt tekniken och oss själva (Berner, 1999). ”Det finns 
en dubbelhet i tekniska systems och människors ageranden”, vi lägger till exempel mycket 
energi på att hantera tekniken, som i sig ger oss både möjligheter och begränsningar (ibid:155). 
Teknikens utveckling beror på många olika faktorer såsom ekonomiska, politiska samt tekniska; 
och teknikutvecklingen påverkas av ”prioriteringar i mer eller mindre sammanhållna 
gemenskaper av personer och institutioner” (ibid:35). För dessa grupper lånar Berner begreppet 
”praktikergemenskaper11” från teknikhistorikern Edward Constant (ibid.), vilket enligt henne 
avgör ”vad som är god, relevant och möjlig teknik, vad som är lösbara tekniska problem och 
vilka slags lösningar som är acceptabla”. Praktikergemenskaper förvaltar en ”tekniktradition” 
som bygger på olika slags kunskaper; teorier, erfarenheter och rutiner; det vill säga att man 
utgår från en slags tro på ”effektivitet och rationalitet”. Berner skriver att det finns en 
grunddesign på många fält. Denna grund ”erkänns av praktikgemenskapen inom området som 
den nödvändiga basen för teknisk förändring” (ibid:36). Praktikgemenskaper (Communities of 
Practice) är enligt Wenger (1998:6) gemenskaper där man utvecklar, förhandlar och delar 
artefakter med andra deltagare. Berner menar att det finns olika tankar om inbyggda potentialer 
i artefakter. Tekniska artefakter kan utvecklas i användning till mer än vad designerna hade 
tänkt, vilket kan leda till oavsedda konsekvenser, eller oväntade nyttigheter (1999). Ett exempel 
är smartmobiler idag med allt avancerat system i jämförelse med mobiltelefoner under 1990-
talet. Ett annat exempel från Berner är datorn som utvecklades från att verka som en 
räknemaskin till det, som Sherry Turkle kallar ”en metafysisk maskin” (ibid:44). Idag är 
smartmobiler datorliknande på många olika sätt.  

Teknikutveckling skapar en känsla av att ingenting kan tas för givet. Praktikgemenskapen kan 
ha en tryggande betydelse men även begränsande för handlingsfrihet. I en tid med komplexa 
tekniker kan småfel leda till katastrofer (Berner, 1999), men även till irritation såsom när 
SMHI-appen inte fungerade för mig.  

                                                        
11  Det är inte så ovanligt att praktikergemenskaper som är en översättning av ”Communities of Practice” 
kopplas även till Lave & Wenger då Wenger (1998:xiii) skriver att han eller Jean Lave var först med att 
introducera detta begrepp. Jag vill dock inte diskutera begreppet då jag förhåller mig till Berner (1999). 
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Mitt forskningsproblem 

En pedagogisk fråga är hur apputveckling sker i relation mellan å ena sidan utveckling av teknik 
å andra sidan utveckling av människans förhållande till tekniken. Durkheim (1956), Lindberg & 
Berge (1988), Olofsson, & Lindberg (2005) definierar pedagogik som mänskliga utvecklings- 
och påverkansprocesser. Pedagogik besvarar frågor om hur och varför i samhället, och vad som 
möjliggör människors handlande (Broady, 1986/2011). Eftersom utveckling och 
förändringsprocesser är centrala i pedagogik vill jag studera processen där appar utvecklas. Ofta 
har detta skett ur ett individperspektiv men i min uppsats blir det ur en kulturhistorisk 
verksamhetsteori.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att söka kunskap om apputveckling genom att kartlägga processen 
av denna utveckling. För att närmare precisera mitt syfte har jag definierat följande 
frågeställningar:  

1. Varför designas respektive används appar? 

2. Hur designas respektive används appar? 

3. Vilka motsättningar uppstår/finns mellan design och användning av appar?  

Teoretisk referensram 

Utgångspunkten för att belysa ovan nämnda syfte är att söka kunskap om apputveckling som 
företeelse ur perspektivet kulturhistorisk verksamhetsteori (VT), eftersom denna teori fokuserar 
på mänskliga handlingar (Engeström, 1987; Engeström, 2000; Säljö, 2000).  

VT initierades av Lev Vygotskys mellan 1920–1930 och utvecklades vidare av Luria och 
Leontiev och senare av bland annat Engeström 1987 (Engeström, 1987; 1993; 2001; Knutagård 
2002; Kuutti 1996). VT tar sin utgångspunkt i att mänsklig utveckling sker inom ramen för 
mänskliga verksamheter (Engeström 1987). Man kan bättre förstå enskildas och gruppers 
handlingar genom att studera och analysera dem i verksamheter och sociala praktiker, än att 
studera dem isolerade från praktikerna (Engeström, 2005; Kuutti 1996; Säljö, 2005). Mänskliga 
handlingar ses som inbäddade i verksamhetssystemet som formats historiskt, materiellt, socialt 
och kulturellt. Handlingar kan vara målinriktade och utföras medvetet men också i form av 
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rutinmässiga operationer eller återkommande, automatiserade handlingar (Säljö, 2000; 
Engeström, 2000). Engeström beskriver VT på detta sätt: 

Cultural-historical activity theory is a new framework aimed at transcending the 
dichotomies of micro- and macro-, mental and material, observation and intervention in 
analysis and redesign of work. The approach distinguishes between short-lived goal-
directed actions and durable, object-oriented activity systems. (2000:960) 

Verksamhetssystem produceras och reproduceras kollektivt genom människors handlingar, 
vilket gör att deltagarna i verksamheten påverkar och påverkas ömsesidigt och människors 
handlingar reproducerar således verksamhetssystemet. Olika verksamhetssystem har olika logik 
och uppgifter beroende på vad som sker i dem (Säljö, 2000; Engeström, 2000). I 
produktionsverksamhet är uppgiften att producera tjänster eller framställa varor, vilket skiljer 
sig från till exempel en skola där utbildning är huvudämnet. Institutioner såsom skola eller 
företag som utvecklas historisk och återskapas genom sociala praktiker, är exempel på olika 
verksamheter (Säljö, 2000). En viktig aspekt i ett verksamhetssystem att den utvecklas genom 
”spänningar” och ”motsättningar” (Engeström 1993:64).  

Verksamhetssystem används för att analysera komplexa interaktioner och relationer. Minimalt 
innehåller ett verksamhetssystem, objekt, subjekt, medierande artefakter, reglar, gemenskaper, 
och arbetsdelning (Engeström & Miettinen, 1999:9). I figur 1 presenteras dessa relationer 
närmare. 

 
Figur 1: Den mänskliga verksamhetens struktur (Engeström, 1987:78, min översättning). 

Figur 1 illustrerar verksamhetssystemet där den övre triangeln som utvecklades av Vygotsky (jfr 
Vygotsky 1978:40) symboliserar mänskligt medierande handlande. Mänskligt handlande består 
av relationer mellan subjekt, objekt och medierade artefakter. De tre nedre trianglar är en 
kombination av teori om motsättningar som utvecklades av Ilyenkov och Leontiev (Engeström, 
1987:105–27; 2001). Subjekt kan vara den individ eller en grupp som hanterar objektet i det 
som är verksamhetens innehåll, objektet är det som hela verksamheten riktar sig mot, det vill 
säga verksamhetens motiv nås med hjälp av externa och interna redskap (kulturella artefakter). 
Ett objekt kan vara materiella produkter eller immateriella mindre konkreta saker som plan, 
utkast eller gemensamma idéer. Objektet är det som verksamheten delar på, behandlar och 
transformerar (Kuutti, 1996:27). Objektet förverkligar verksamhetens handlingar, som i sig 
består av mängd strukturella relationer. Leontiev menar att en verksamhet kan drivas av flera 
motiv, men han betonar att när vi utför en handling redogör vi inte för motiven som sätter igång 
den däremot kan vi hitta på motiv till vad vi gör (1986:314–5). Objekt och motiv synliggörs 
därför bara i praktiken (Kuutti, 1996), vilket innebär att resultatet inte kan vara bundet till 

Medierande artefakter

Subjekt Objekt Resultat

Regler Gemenskaper Arbetsdelning

Produktion

Konsumtion

Utbyte Fördelning
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handlingarnas intentioner. Resultatet kan således bli annorlunda än vad man hade tänkt från 
början (Engeström, 1993). Våra handlingar med omvärlden utförs inte genom direkt ”stimulus” 
och ”respons”, utan vi samspelar med omvärlden genom medierande artefakter (Säljö, 2005:25–
7). Artefakter (”tools”) som även kan kallas för verktyg eller redskap innefattar allt som används 
i förändringsprocessen (Kuutti, 1996:28). De kan delas in i språkliga och fysiska redskap, men 
denna indelning är inte alltid tydlig (Säljö, 2005:27). Artefakter expanderar vårt minne, och gör 
att vi överstiger våra biologiska begränsningar (Säljö, 2000). De är skapade och utvecklade 
socialhistoriskt och är invävda i kunskaper, vilket även gör dem centrala i vår kommunikation 
(Berge och Fjuk, 2005:60–1). Utgångspunkten för att förstå artefakterna är att vi inte står i 
direkt otolkad kontakt med omvärlden, utan hanterar den med hjälp av intellektuella, språkliga 
och eller fysiska redskap som medierar verkligheten för oss (Vygotsky 1978; Engeström & 
Miettinen, 1999; Säljö, 2000). Artefakter möjliggör och begränsar subjektet genom att de 
påverkar och påverkas av subjektet (Kuutti, 1996:27). Gemenskaper formas av de grupper av 
subjekt som delar samma objekt och resultatet av deras samspel med varandra. Här återfinns 
bland annat samarbete, samspel i olika möten, eller under andra samspelsförhållanden 
(Engeström, 1993). I verksamheten fördelas arbeten mellan subjekten – i den delen som kallas 
för arbetsdelning. Arbetsdelningen avser både den horisontella fördelningen av uppgifter mellan 
medlemmarna i gemenskapen och den vertikala fördelningen av makt och status/positioner. 
Relationen mellan objekt och gemenskaper är medierade genom arbetsdelning (Engeström, 
1993; Kuutti, 1996). Regler refererar både till explicita och implicita normer, konventioner och 
sociala relationer, som möjliggör och begränsar handlingarna. Komponenterna i 
verksamhetssystemet är i ständig förändring och de produceras och reproduceras medvetet och 
omedvetet av medlemmarna. Relationer mellan subjekt och gemenskaper medieras genom 
regler. Regler och rutiner anpassas, förändras eller utvecklas för att hålla igång verksamheten 
(Engeström, 2001). Kuutti anser att en verksamhet är en form av praktik som är riktad mot ett 
objekt, och skiljer sig från andra verksamheter beroende på dess objekt. Verksamheten existerar 
således villkorad av objektets förändring eller transformering. Han menar att utan handlingar 
finns det inga verksamheter (1996).  

  

Spänningar och motsättningar i ett verksamhetssystem 

Engeström & Miettinen (1999:9) utgår ifrån att ”spänningar och motsättningar” i 
verksamhetssystem är drivkrafter för förändring och utveckling. Han ser utveckling som en 
dialektisk process som drivs av motsättningar (Engeström, 1987).   

The basic internal contradiction of human activity is its dual existence as the total societal 
production and as one specific production among many. This means that any specific 
production must at the same be independent of and subordinated to the total societal 
production… Within the structure of any specific productive activity, the contradiction is 
renewed as the clash between individual actions and the total activity system. This 
fundamental contradiction acquires a different historical form in each socio-economic 
formation. (Engeström 1987:82) 
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Engeström (2000) förklarar vidare att verksamhetssystem drivs av gemensamma motiv som kan 
vara osynliga för enskilda deltagare. Verksamhetssystem är i ständig rörelse och har interna 
motsägelser som visar sig i störningar och vardagliga innovationer. Denna dynamik ger 
möjligheter för expansiva och utvecklingsmässiga förändringar. Engeström förklarar sådana 
transformationer med stegvisa cykler av expansivt lärande. Det börjar med handlingar, 
reflektioner eller ifrågasättande av den aktuella praktiken och fortsätter sedan till handlingar för 
att analysera motsägelser och därefter modellera en vision för den närmaste utvecklingszonen 
(ZPD). Expansivt lärande innebär alltså en horisontell breddning av samlad kompetens genom 
debatt, förhandling och hybridisering mellan olika perspektiv (ibid.). Vygotsky (1978) 
definierar ZPD i detta citat:  

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (s.86) 

Vygotsky menar att zonen beskriver skillnaden mellan den aktuella nivån och den nivå som en 
lärande kan nå med hjälp av mer kunniga individer eller grupp av individer (ibid.). 

I en intervju för Utbildningsradion (2005) förklarar Engeström att vi i olika arbeten utför många 
olika rutiner, det vill säga operationer, som upprepas. Han säger att ”these routines are keeping 
refined and modified little by little”. Han menar att rutiner inte leder till nyskapande och vi 
behöver därför reflektera över våra handlingar för att kunna utvecklas expansivt. Expansivt 
lärande kan å ena sidan vara riskabelt, till exempel när medarbetare vill förändra regler och 
rutiner som de inte är nöjda med, något som kan bemötas negativt av andra. Å andra sidan kan 
sådana motsättningar leda till förändring av regler och rutiner som står i vägen för utveckling av 
verksamheten.  

Verksamhetssystem innehåller fyra typer av motsättningar. De primära motsättningarna är inre 
motsättningar inom varje del eller nod i ett verksamhetssystem. Inre konflikter finns mellan 
bytesvärde och användningsvärde i varje del-triangel. I designverksamheten kan det vara nya 
verktyg som används för att rita eller programmera med, eller nya regler för design anpassat 
efter olika plattformar. Det kan leda till sekundära motsättningar som uppstår mellan olika delar 
i ett verksamhetssystem, till exempel mellan regler och arbetsdelning när nya designregler gör 
att produktionen behöver en ny kompetens som kanske inte längre finns hos en viss designer. 
Tertiära motsättningar uppstår i förhållandet mellan de befintliga formerna för ett 
verksamhetssystem och dess potential. Utvecklingen av en verksamhet som helhet kan 
undergrävas av motstånd mot förändringar, vilket framgår av den organisationens befintliga 
verksamhet. Slutligen är kvartära motsättningar de motsättningar som uppstår inom ett nätverk 
av verksamhetssystem, det vill säga mellan minst två verksamhetssystem inblandade i 
produktionen av ett gemensamt resultat (Engeström, 1987:87; även Engeström, 2001).  
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Integreringar och motsättningar mellan flera verksamhetssystem  

VT har under 2000-talet utvecklats till att studera integrering och motsättningar mellan flera 
verksamhetssystem. Detta illustreras i figur 2.  

 
Figur 2. Engeströms två interagerade verksamhetssystems som minimal modell för  
den tredje generationen av verksamhetssystem (baserad på Engeström, 2001:136).  

Av figur 2 framgår att den tredje generationens VT är ett nätverk av minst två interagerade 
verksamhetssystem där objektet av verksamheten betraktas som ett rörligt mål som inte är 
reducerbart till kortsiktiga mål (Engeström, 2001). Engeström (2005) menar att det är viktigt att 
tänka gränslöst även om en människa är en liten organisation inom sig själv. Nätverkslärande är 
ett större perspektiv av lärande. Nätverkstanken är inspirerad av den nya teknologin och internet 
som i sig har utvecklats av hur människor organiserar sina tankar och idéer. Nätverkslärande 
härstammar från människor och hur deras idéer flyttas dynamiskt över tid och rum; fysiskt, 
mentalt och digitalt över nätet. Vi lever i en sammanknuten värld, och Engeström skiljer således 
inte mellan digital och fysik värld. Engeström (2001) sammanfattar VT i fem principer: 

Den första principen föreskriver den primära analysenheten som ett kollektivt, artefaktmedierat 
och objektorienterat verksamhetssystem. Det ses i relation till andra verksamhetssystem. Mål-
orienterade, individuella och kollektiva handlingar samt operationer skall uppfattas i förhållande 
till hela verksamhetssystemet, och det är genom dessa handlingar och operationer som 
verksamhetssystemet förverkligar och reproducerar sig självt.  

Den andra principen bygger på verksamhetens flerstämmighet (multi-voicedness) där det alltid 
finns mångfald av synsätt, erfarenheter, traditioner och intressen. Flerstämmighet är ett resultat 
av att medarbetare tilldelas olika arbetspositioner eller arbetsroller, och dessutom bär med sig 
sina personliga historier till själva verksamheten som i sig har sin egen historia, inbyggd i 
artefakter, regler och konventioner. Den multipla interaktionen i verksamheten blir en källa till 
både problem och innovation, utmaningar och kompromisser.  

Den tredje principen är historiciteten, eftersom ett verksamhetssystem ständigt formas och 
transformeras. Svårigheten blir att problem och potentialer bara kan förstås mot sin egen 
historia; både på lokal nivå för verksamhet och dess objekt, samt för historien av de teoretiska 
idéer och verktyg som format verksamheten.  

Den fjärde principen bygger på motsättningarnas centrala roll för utveckling och förändring. 
Motsättningarna är historiskt ackumulerade strukturella intentioner i och mellan verksamhets-

Objekt 1
Objekt 2 Objekt 2

Objekt 3

Medierande artefakter Medierande artefakter

Objekt 1

SubjektSubjekt

ArbetsdelningArbetsdelning GemenskaperGemenskaper ReglerRegler
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system. Sådana motsättningar genererar problem och konflikter, men också lösningar och för-
ändringar av verksamheten.  

Den femte principen utlyser möjligheten till expansiv transformation eller omvandling som 
verksamhetssystemets dynamik erbjuder. Denna transformation sker genom att enskilda 
individer reflekterar över verksamhetssystemets etablerade normer, vilket kan leda till 
kollektiva reflektioner som leder till en rekonceptualisering av objekt och motiv. Det kan ske 
genom en radikal förändring i synen på möjligheter i jämförelse med det gamla sättet som råder 
i verksamheten. Detta förlopp kan även påskyndas genom till exempel samarbete. Engeström 
beskriver det som en kollektiv resa genom ZPD (2001:136–7).  

På organisationsnivå kan man förstå ZPD som framväxande nya möjligheter, en hypotes eller 
idealmodell om nästa kvalitativa utvecklingsskede. Denna formuleras utifrån arbetets historiska 
utvecklingslogik samt analys av nuvarande motsättningar inom systemet (Engeström, 2001). 
ZPD är ett område av förändringar mellan individuella och kollektiva handlingar inom en 
verksamhet. Dessa förändringar produceras gemensamt som lösningar genom motsättningar 
inom verksamheten (Engeström, 1990:5; 1987:174). Engeström (1987) beskriver kortfattat ZPD 
som: 

The distance between the present everyday actions of the individuals and the historically 
new form of the societal activity that can be collectively generated as a solution to the 
double bind potentially embedded in the everyday actions. (s.174). 

Sammanfattningsvis är VT kontextuell och inriktad på att skapa förståelse för specifika sociala 
praktiker, dess objekt, medierande artefakter och sociala organisationer. Den bygger på en 
dialektisk teori om kunskap och tänkande, med fokus på den kreativa potentialen i människans 
tänkande. Den är också en utvecklingsteori som syftar till att förklara och påverka kvalitativa 
förändringar i sociala praktiker över tid (Engeström, 1999). Verksamhetssystem drivs av 
gemensamma motiv som ofta är svåra att formulera för enskilda deltagare, det är dynamisk och 
i ständig förändring vilket påverkas av olika motsättningar som gör sig påminda i olika 
störningar och innovationer. Reflektiva handlingar över sociala praktiker kan leda till 
motsättningar och konflikter som utgör en kollektiv resa av förändringar. Expansivt lärande 
innebär en horisontell breddning av samlade kompetenser i olika gränsande verksamhetssystem 
som genom samspel, förhandling och hybridisering av olika perspektiv kan leda till att nya 
verksamhetssystem skapas.  

Den tredje generations teori behöver däremot vidareutvecklas. Engeström (2001:135–6) 
uttrycker det på detta sätt: ”The third generation of activity theory needs to develop conceptual 
tools to understand dialogue, multiple perspectives and networks of interacting activity 
systems” (ibid:135). 

En primär modell för design- och användningspraktiker 

Utifrån Engeströms (2001) resonemang är mina utgångspunkter i denna studie att analysera 
design respektive användning som två verksamhetssystem. I figur 3 skisseras dessa närmare i en 
teoretisk modell för att analysera det empiriska materialet.  
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Figur 3: En bild som illustrerar en teoretisk modell över design- och användningspraktiker i min studie.  

(Baserad på Engeström, 2001:136). 

I designverksamheten är subjektet designern som bearbetar objektet design av app. Denna 
relation mellan designer och app är dialektisk och kontextbunden. Designbegreppet kan 
definieras på kvalitativt skilda sätt.  

Design handlar traditionellt sett, om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en 
ny produkt. Ett typexempel är designen av första prototypen av en bil som ska 
serieproduceras. Men design involverar även aspekter av kommunikation av funktion och 
estetiska aspekter, som fallet är med ››designade‹‹ hus, föremål eller kläder. Under senare 
decennier har man inte minst, tack vara den digitala teknologin, börjat tala om interaktiv 
design, där den som designer gör detta i samverkan med dem som ska använda produkten 
ifråga. (Selander & Kress, 2010:20, kursiv i originalet)  

Selander & Kress betraktar bland annat dataprogrammerare som designer. De utvidgar dessutom 
designerbegreppet till att gälla även de som ”utvecklar och genomför nya lösningar i specifika 
sammanhang” och de som producerar ”nya sätt att ordna världen” (ibid:20–1). Jag definierar de 
människor som arbetar med appen som designer oavsett om de är programmerare, projektledare 
eller andra typ av designer. Designerna har olika kontakter med varandra, och de kan nämligen 
träffas och arbeta tillsammans i gemenskap och fördelar arbeten mellan dem enligt implicita och 
explicita regler. Designer använder sig av olika medierande artefakter såsom språk, datorer, 
smartmobiler etc. I den gränsande verksamhetssystem är subjektet användare som använder 
objektet appen. Appen blir också artefakten tillsammans med andra medierande artefakter som 
smartmobiler, surfplattor, språk etc. Artefakten förändras möjligen under användningen, och 
användare som samspelar med designer eller andra användare, bildar gemenskaper. Regler i 
användningspraktiken kan vara bland annat att ha tillgång till smartmobiler och att kunna 
använda dem. Arbetsdelningen blir svår att förutse innan den empiriska studien. Enligt figur 3 
så kan appen som designer konstruerar ändras när den flyttas till användningspraktiken, det vill 
säga att objekt 1 som blir objekt 2 har en potential att transformeras till objekt 3. Det kommer 
möjligen att bli intressant att se vad objekt 3 kommer att bli, eller om det blir flera 
tillkommande objekt.  
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Metod 

I detta kapitel kommer jag att skriva om min forskningsansats genom att redogöra för och 
diskutera det kvalitativa tillvägagångssättet, om fallstudier; intervjuer, observjuer, 
observationer, och granskning av ett dokument och skissar. Jag kommer även att skriva om 
mina val av fall – det vill säga apparna – samt illustrera och presentera dem för att få en 
övergripande bild på min studie. Jag kommer att avsluta detta kapitel med reflektioner över 
validitet och reliabilitet. Min uppsats bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv 
ansats. Jag har en forskningsstrategi som består av flera fall. Jag har använt mig av tre 
datasamlingstekniker: intervjuer, observjuer12 och observationer av sociala medier13 och ett 
arkiverat dokument med skisser över en app.  

Kvalitativt tillvägagångssätt och abduktion 

Alvesson & Sköldberg (2005) skriver om tre olika ansatser som används beroende på forskarens 
tillvägagångssätt. ”En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett 
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt” (s.54). I induktiv ansats 
utgår forskaren från empiri och genererar en teori. Motsatsen blir deduktion där forskaren utgår 
från teori och drar slutsatser om enskilda fall det vill säga “utgår från en generell regel och 
hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse” (ibid:55). Den tredje ansatsen är 
abduktion som enligt Alvesson & Sköldberg används vid många fallstudiebaserade 
undersökningar (ibid:55), och detta är ansatsen för min studie. Patel & Davidsson menar att 
”abduktion” är en kombination av induktion och deduktion, det vill säga att forskaren arbetar på 
ett friare sätt och inte låser sig till den ena eller andra ansatsen. Däremot finns det risk för att 
forskaren påverkas av sina tidigare erfarenheter. Det betyder att man går in med teoriladdade 
erfarenheter gällande en undersökningsfråga samt utgår från empirisk fakta (2003:24). Alvesson 
& Sköldberg hävdar dock att abduktion inte är någon enkel ”mix” av induktion och deduktion, 
utan ”den tillför nya och helt egna moment” (2005:55, kursiv i originalet). I abduktion talar man 
inte om teori utan om teoretisering som en process, det vill säga att det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas samt att teorin justeras och förfinas (Swedberg, 2012; Alvesson 
& Sköldberg, 2005). ”Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktion, men avvisar inte 
förföreställningar och ligger i så motto närmare deduktion” (Alvesson & Sköldberg, 2005:56).  
                                                        
12 En observju är en kombination av intervju och observation (Hultman, 2008:26).  
13 Vad jag menar med sociala medier är det begrepp som omfattar olika webbplatser som är tillgängliga för 
allmänheten att kommunicera med varandra genom att bland annat använda sig av text, bilder etc Det 
innefattar olika digitala mötesplatser, såsom Facebook, Google Play, App Store/Itunes, olika forum och 
webbplatser. 
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Abduktion tillåter en pendling mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 2005:61).  

Efter att jag utfört mitt första fall och uppfattat det utifrån vad jag hade för övergripande 
hypotes (se figur 4 nedan) utförde jag min undersökning genom fem nya fall i enlighet med vad 
Alvesson & Sköldberg skriver om (ibid.). Genom att läsa det empiriska materialet, tematisera 
och kategorisera samtidigt beakta strukturen i verksamhetssystemet utifrån figur 3 och figur 4 
har jag itererat min analys för att få bättre förståelse av vad som finns i materialet (ibid.). Med 
tema och kategori speglar verksamhetssystemets struktur och dynamik.  

Forskarens förförståelse i kvalitativa ansatser 

Teorin som forskaren utgår ifrån påverkar hans/hennes syn på världen (Hartman, 2004:146–8). 
När jag valde att göra en kvalitativ undersökning utgick jag från min problemformulering 
(Hartman, 2004), som har utvecklats iterativt genom den abduktiva ansatsen. Jag har arbetat 
som designer inom webb i många år, skrivit en kandidatuppsats om interaktionsdesigner, varit 
med i en intresseorganisation om människa-datorinteraktion, deltagit aktivt i seminarier och 
diskussioner om interaktionsdesign och har vänner som arbetar i denna bransch. Detta har 
tillsammans med mina studier i pedagogik påverkat min syn på design och människor, vilket i 
sin tur kan påverka min tolkning av det empiriska materialet i denna uppsats. Denna påverkan 
ser jag som positiv för att skilja på vad som sägs och på vilket sätt det sägs. Detta kan också ha 
påverkat det sätt jag använt för att samla det empiriska materialet. Det är svårt att som forskare 
vara helt objektiv i en kvalitativ ansats, men min avsikt var att eftersträva att förstå designers 
och användares subjektiva perspektiv. Kvale (1997) menar att det är viktigt att problematisera 
sin egen bakgrund och sina fördomar som forskare. Han tillägger att ”den kvalitativa forsk-
ningsintervjun är ämnesorienterad” vilket betyder att till exempel i intervjun bör intervjuare och 
intervjupersonen ha intresse av det ämne som de samtalar om (s.34).  

Fallstudier 

Fallstudie betecknar en undersökning på ett avgränsat fall, och den passar in i bland annat 
processer och förändringar. En fallstudie kan handla om en person, en organisation, en händelse 
eller en situation och i min studie bildar varje app ett fall (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 
2002). Bryman skriver att ”de som arbetar med fallstudier menar att deras mål är att genomföra 
ett ingående studium av ett enda fall” (2002:68). Han menar att fallstudie fungerar för både 
teorigenerering och teoriprövning, dessutom kan man använda flerfallsstudier som en 
förlängning av ett enda fall i syfte att underlätta teoriutveckling (ibid:70–2). Yin (2007:17) 
rekommenderar fallstudiemetoden för frågor som ”hur” eller ”varför” för att kunna förstå 
komplicerade sociala händelser vilket är fallet med min studie.  
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Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” eller "varför" ställs, 
då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella 
skeenden i ett konkret socialt sammanhang. (ibid:17) 

I tabell 1 presenteras de olika fall som jag har valt i denna studie och en översikt över de 
datakällor som jag använt.  
 

Tabell 1: Fallstudieöversikt på 6 fall/appar 

Appar Intervjuer Observjuer Observationer Dokument 

Reseapp 1 designer14 3 användare Facebook, Google Play, 
Apple Store 

 

Bilapp 1 designer 3 användare Facebook, Google Play, 
Apple Store 

 

Auktionsapp 1 designer 3 användare Facebook, Google Play, 
Apple Store 

 

Elapp 1 designer 0 0 1 dokument 

Rabattapp 1 designer 3 användare Facebook, Google Play, 
Apple Store 

 

Parkeringsapp 1 designer 0 0  

 

Det är två komplicerade praktiker jag studerar och med fler fallstudier har jag mer möjlighet att 
få en meningsfull helhetsförståelse för vad som görs i utveckling av appar i dess aktuella 
kontexter. Fallstudier kräver mycket arbete av forskaren för att kunna bemöta kritiken mot 
denna metod, menar Yin. Jag har därför försökt lägga mycket tid och möda på att samla 
empiriska material från flera olika källor (2007). Detta sätt anser jag mer trovärdigt med tanke 
på att jag använder mig av VT som i någon utsträckning har ett helhetsperspektiv (jfr 
Engeström, 2001). VT är ett helhetsperspektiv för att analysera människors handlingar vilka ses 
som nyckeln för att förstå människans utveckling (Knutagård, 2003:17). En fallstudie är lämplig 
i studerandet av verksamheter eftersom det bygger på att studera förändringar (Yin 2007; 
Engeström, 1999). En fallstudie kan ta kort tid, men också flera år (Yin, 2007:56). De olika 
fallen i min studie ger stöd till att säga att designerna arbetar på ungefär liknande sätt. Yin 
skriver att ”om två eller flera fall visar sig ge stöd åt en och samma teori, är en replikering 
påkallad” (ibid:53). Det vill säga att flerfallsstudie kan ge mer stöd för generalisering, och att 
det ligger i fallstudiens logik att flera datakällor bidrar till bättre förståelse av fallet menar Yin 
(ibid.).  

                                                        
14 Med designer menar jag alla de människor som producerar appar i designverksamheten. 
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Reflektioner över min fallstudie 

Varje app utgör ett fall i min studie, med målet att förstå hur de utvecklas det vill säga vad som 
sker i designverksamheten och användningsverksamheten. I Engeström (1999) har forskare 
använt olika metoder för att samla sina empiriska material. De har använt intervjuer, 
observationer med mera och filmade bland annat en serie team-möten och interaktioner i arbetet 
för att sedan analysera transkriberade data. Genom det kunde de komma fram till detaljerade 
analyser av diskursiva processer, handlingar och medierande artefakter som användes i 
produktionen av innovativa lösningar (s.377). Detta har också inspirerat mig att utföra min 
studie med hjälp av att använda flera källor. Först hade jag en idé om att varje app är ett fall i 
sig, men när jag undersökte de olika apparna insåg jag att designprocessen var nästan lika, 
oberoende av vilken app jag undersökte. Därför ändrade jag min huvudfråga till hur 
designprocessen går till. Jag försökte studera de olika fallen och datakällorna – en kedja av 
handlingar som berör appar och hur de designas (jfr Leontiev, 1986). I enlighet med att varje 
verksamhet har en historisk utveckling, så passar fallstudier väl med ett sådant forskningssätt. 
Dessutom kan flera källor bidra till en helhetsförståelse av verksamheten (Engeström, 2001; 
Yin, 2007). ”En flerfallsdesign brukar vara starkare än en enfallsdesign, och därför är det 
värdefullt att eftersträva en två- eller flerfallsdesign i stället för en enfallsdesign” (Yin, 
2007:73), vilket är fallet i min studie. Jag har valt en flerfallsstudie med flera analysenheter för 
att kunna följa designverksamheten som jag studerat, och kunnat förstå vad som sker i de 
angränsande verksamheterna. Detta har gjort att jag har fått upptäcka nya fakta på användnings-
verksamheten, och hur de kopplas till designverksamheten. Jag tror att det hade varit svårt att få 
samma resultat om jag hade nöjt mig med bara intervjuer eller bara observationer.  

Illustration av de olika fallen  

I figur 4 presenteras de olika fall som jag har valt i denna studie. Av figuren framgår att apparna 
som jag har valt är 6 stycken. De har jag gett fiktiva namn med tanke på de etiska kraven som 
jag kommer att förklara senare i detta kapitel (Bryman, 2002). I designverksamheten träffade 
jag en intervjuperson för varje app. Alla intervjupersoner hade i praktiken multipla roller trots 
att de presenterade sig med en arbetsroll. Av den vänstra delen av figuren illustreras de 6 appar 
och vad intervjupersonerna arbetar med. I Elappen kunde jag få en arkiv mejlad från designern 
som jag intervjuat. Det materialet bearbetade jag sedan i resultatet. I höger delen av figur 4 
illustreras de appar som var publicerade och som jag kunde studera i användningsverksamheten. 
Jag kan konstatera att ”designverksamheten” och ”användarverksamheten” är två skilda studier, 
de är inte beroende av varandra i metoden, men enligt VT anses de som angränsande 
verksamheter (se teoridelen ovan). 
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Figur 4: Bilden till vänster framställer 6 olika fall av appar i designverksamheten, och bilden till höger 

framställer de 4 fall i användningsverksamheten jag observerat i sociala medier och de appar jag gjort 
observjuer på användare. Jag skapade denna figur för att visa apparna på ett enkelt sätt.  

Genomförande av intervjuer  

För att göra intervjuerna ansikte mot ansikte, och för att kunna försäkra mig om att uppfatta 
deras svar korrekt ställde jag inledningsvis några frågor av dokumenterande karaktär, som 
utbildning och ålder. Ledande frågor har jag försökt undvika annat än som förtydliganden av 
deras utläggningar. Frågorna fungerade även som en checklista för att inte missa något. 
Frågorna ställdes inte alltid i följd, utan beroende på vad personerna svarade anpassade jag 
följdfrågor genom att hoppa i listan (Bryman, 2002). Mina intervjuer har varit både tematiska 
och dynamiska. Tematiska då jag hade frågor som behandlade mina frågeställningar, och 
dynamiska eftersom jag växlade mellan vilka frågor som skulle ställas beroende på 
interaktionen mellan mig och intervjupersonerna (Kvale 1997:121–3). Dynamiska frågor 
stimulerar till ett positivt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket kan leda till 
levande samtal, och intervjupersonen känner sig motiverad att tala om sina upplevelser (ibid.). 

Kvale (1997) gör en liknelse mellan intervjuare och ”malmletare” då betraktar han intervjuare 
som hantverkare. Han menar att intervjuaren liksom konstnären kan överskrida gränsar i 
intervjun och vara kreativ. Att skapa ett konstverk krävs både teknik, känslighet och kreativitet 
hävdar Kvale. Intervjuarens kvalifikationer påverkar intervjuns resultat menar han (s.100–1). 
Kvalitativ datainsamlingsmetod ger ett stort material som kan generera en god inblick i 
människors föreställningar och åsikter om ett fenomen (Bryman, 2002).  

Jag försökte förhålla mig till Kvales, av Bryman påbyggda, lista över krav på intervjuaren 
(Bryman, 2002). Det handlar framförallt om att låta intervjupersonen tala till punkt, ge 
möjlighet att tänka och tolerera tystnad (ibid:306). Under interaktionen mellan mig och 
intervjupersonen har det hänt att vi ändå lappade över varandra någon gång, men jag 
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uppmärksammade det genom att lyssna på intervjupersonen och lät honom tala klart. Trost 
säger att ”[när] man talar om intervju som ett samtal är man ganska lätt ute på hal is” (2005:34). 
Trost menar att intervjuaren måste vara mycket försiktig med att ställa sina frågor för att till 
exempel inte hämna i samtal om något utanför syftet. Jag försökte därför hela tiden hålla mig till 
mina frågor som var som en guide för mig. Jag försökte i alla fall att inte lägga orden i munnen 
på intervjupersonen och därmed påverka dem och deras svar. Jag nämnde för mina 
intervjupersoner att deras svar skulle vara anonyma och att jag själv kommer att transkribera 
dem (Bryman, 2002).  

I intervjuerna använde jag semistrukturerade intervjuer i form av en frågeguide med utrymme 
för kompletterande frågor. Anledningen till detta var att jag inte hade fått tillgång att vara med 
och delta i ett projekt från början. Dels på grund av hemligheterna med de appar jag ville 
undersöka och dels tiden som jag inte hade haft för att kunna hitta projekt som jag kunde 
observera. I semistrukturerade intervjuer kan man utveckla frågorna beroende på vilket svar 
man får (Bryman, 2002). Hartman (2004) betonar vikten av att ha intervjuguide som en del av 
en ordentlig förberedelse, för att inte riskera att glömma viktiga teman gällande studieobjektet. 
Jag har i min frågeguide skrivit de viktigaste teman jag ville studera.  

Jag har utnyttjat intervjuer i mina fallstudier för att utveckla kunskap om applikationsdesign, 
dessutom har intervjuerna fungerat som hjälpmedel i förhållande till observationer och 
observjuer (Kvale, 1997).  

Genomförande av observjuer 

Hartman säger att ”de två vanligaste kunskapskällorna man använder sig av när man gör en 
kvalitativ undersökning är naturalistisk observation och intervjuer” (2004:280). Hultman (2008) 
skriver om ett behov av kombinerande metoder för att få mer förståelse för något som är i 
process. Han föreslår deltagande observjuer.  

Jag har funnit att man har ett behov av att kombinera metoder, men jag skulle önska att 
kommande studier i större utsträckning arbetade med deltagande observjuer, dvs. att 
forskaren deltager i undervisningsrelationer, så nära som möjligt, och att detta kopplas till 
intervjuer och samtal direkt i anslutning till det som sker. En analys av sådant material 
borde skapa ytterligare förståelse för lärprocessen. (ibid:165) 

Syftet med observju är att försöka få kunskap om osynliga aspekter. Observju är alltså en 
kombination av deltagande observation och intervju, där intervjun blir som ett samtal (ibid.). 
Observation som följs med intervju är till för att förstå vad personens handlingar syftar på när 
de utför vissa handlingar (ibid:55).  

Mitt forskningsproblem är pedagogiskt och fokuserar på förändringsprocesser anser jag att 
observjuer är ett övertygande metod att studera användning av appar. Jag hade också valt det om 
jag hade fått möjligheten inom design av appar. Jag har dessutom i enlighet med Hultman 
(2008) funnit ett behov av att göra observjuer för att kunna förstå vad användare gör när de utför 
vissa handlingar, samtidigt vill jag inte styra dem, utan försökt se vad de gör själva. De hade 
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inte kunnat till exempel navigera vidare på apparna och då frågade jag varför de inte kunde det. 
Intervjun blev som ett samtal då användarna frågade mig om vad de skulle göra när de kör fast.  

Det vanligaste i intervjuerna i kvalitativ metod är att använda sig av semistrukturerade frågor 
som kan utvecklas och anpassas under intervjun. Jag hade en intervjuguide i form av 
semistrukturerade frågor; som stöd för att kunna hålla mig till mitt problemområde. Mina frågor 
i observjun var semistrukturerade och utvecklades under observjuerna (se bilaga 2) (Hartman, 
2004; Hultman, 2008). Jag använde min dator för att spela in vad observjupersonerna säger 
under observjun. Jag kanske borde ha använt en kamera vid observjun, men det har jag ersatt 
genom att spela in observjun och samtidigt anteckna huvudpunkterna på vad de säger och vad 
de gör. En av användarna ville inte ha inspelning av observjun. De andra inspelningarna kunde 
jag lyssna på flera gångar och skriva av det som var intressant för min studie. 

Genomförande av dokumentstudier 

Observationen av dokumenten hade jag gjort genom att gå igenom den flera gångar med 
utgångspunkt på min frågeguide och mina frågeställningar. Dokumenten och inspelningar kan 
naturligtvis tolkas olika av olika människor med tanke på den ”mänskliga naturen”, då vi har 
olika föreställningar om världen som kan påverka våra observationer (Hartman, 2004:146–8). 
Jag har gått igenom dokumentet och läst det parallellt med den transkriberade intervjun som 
gällde designern som skickade mig dokumentet. Jag ville därmed få djupare förståelse vad han 
berättade om i jämförelse med vad dokumentet säger (jfr Hultman, 2008).  

Genomförande av observationer  

Observation är en vetenskaplig teknik som används för att samla information om något som 
sker i dess naturliga situation (Patel & Davidson, 2003). Denna teknik används för att bland 
annat ”komplettera information som har samlats in med andra tekniker” och ibland kan det vara 
den enda möjliga teknik för att få information om något i till exempel de fall där man inte får 
möjligheten att kommunicera med informanterna på andra sätt (ibid:88). En nackdel däremot 
med observationsmetoden att den kan ta långtid och blir kostsamt (ibid; Yin, 2007). Patel & 
Davidson nämner två olika typer av observationer: strukturerade där forskaren kan bestämma i 
förväg vad som skall observeras, och ostrukturerade observationer när forskaren har ett 
utforskande syfte ”för att erhålla så mycket kunskap som möjligt” (2003:89). I ostrukturerade 
eller semistrukturerade observationer kan man inte i förväg ha observationsschema, eftersom 
man inte kan veta vad som finns för att observera. Men detta sätt kräver ändå förberedelser och 
kunnighet om det man observerar (ibid:89 ff.). Jag kompletterade studien om 
användningspraktiken med att läsa texter från olika forum/sociala medier. Jag började först med 
forumet där apparna nerladdats; från Google Play, App Store, och Windows Phone. Sedan 
kompletterade jag det med inlägg från Facebook. Syftet var att få ytterligare kunskap om 
användningen och hur den kopplas till design. Det kändes som att användare där var de som 
vissa designer och forskare kallar faktiska användare. Jag hade en viss struktur på vad jag skulle 
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söka för material i de observerade platserna. Jag utgick från mitt syfte och mina frågeställningar, 
och gått fram och tillbaka till mina intervju- och observjufrågor och intervjupersonernas 
utsagor.  

Observationer av sociala medier  
Den första tanken på att observera webbplatser kom efter att jag laddat ner ett antal appar som 
jag skulle kunna välja. Där hittade jag material som användare hade bidragit med, och jag själv 
testade det när jag lämnade mina synpunkter på några appar. Jag utgick först från Google Play 
eftersom min telefon fungerar med Android. Jag använde mig senare av en iPhone som var 
kopplad till App Store/Itunes och sedan tittade jag på Facebook, och även Windows Phone 
webbplats, men i denna plats hittade jag inte tillräckligt med feedback, samt fanns det inte alla 
appar på denna plats. Observationerna av Google Play, App Store och Facebook genomfördes 
under året 2012 i olika tider som följde intervjuerna på de 6 olika app-fallen. Observationer var 
semistrukturerade eftersom jag inte visste vad som finns i respektive plats i förväg, men 
samtidigt hade jag klara frågeställningar och val av teori. Jag ville studera vad som sägs där och 
på vilket sätt utifrån mina frågeställningar. Observationernas bearbetades senare genom att göra 
tematisk analys på dem. I resultatbearbetning har jag utgått från olika tema istället från varje fall 
eller plats. Jag bearbetade det empiriska materialet tematisk och delade de på kategorier och i 
vissa fall underkategorier för att förtydliga analysen. Teman och kategorierna utvecklades under 
hela processen av samlandet och analysen av det empiriska materialet.  

Valet av olika sociala medier har också inspirerats utifrån intervjupersonernas utsagor från 
designverksamheten. Redan vid fösta intervjun berättade intervjupersonen att de utnyttjar 
feedbacktexter från användare som skickar sina feedbacktexter per mejl eller skriver inlägg på 
sociala medier. Detta bekräftades dessutom när jag laddade ner apparna då jag upptäckte inlägg 
på respektive nedladdningsplats samtidigt så hade jag som jag nämnde ovan om min första 
tanke på att observera webbplatser/forum. Syftet var att utifrån den abduktiva ansatsen att få 
mer kunskap om användningsverksamheten (Patel & Davidson, 2003; Yin, 2007). Jag ville 
studera användningspraktiken i dess verkliga kontext, och i de olika sociala medier där det finns 
mycket empiriska material bland annat i form av interaktioner mellan användare och designer 
(Yin, 2007). I och med att användningsverksamheten i de olika sociala medierna är åtkomlig 
jämfört med tidigare, dessutom att jag inte hade möjligheten att vara med när apparna 
utvecklades från början, så blev det intressant för mig att studera denna verksamhet. Detta kan 
vara i enlighet med vad Yin nämner om forskare som får möjligheten att studera företeelser som 
inte var ”åtkomliga” tidigare (2007:62). 

I figur 5 presenteras de fyra fall som jag hade tillgång till i användningsverksamheten till 
skillnad från de sex fall i designverksamheten. Av denna figur framgår att 
användningsverksamheten består av app-fallen: resor, auktion, bil och rabatt. De hade jag 
använt för att pröva på tre användare, och sedan observerat de apparna i tre sociala medier: 
Facebook, Google Play och App Store. Jag kompletterade observjuerna med observationer av 
apparna på respektive plats i olika sociala medier (Patel & Davidson, 2003). Jag ville få mer 
material från de platser som användare lämnar sina feedback och de interaktioner som sker på 
respektive plats.  
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Figur 5: De fyra olika appar som jag använt i observationer och observjuer. 

Val av appar 

I figur 6 presenteras de sex fall i designverksamheten till skillnad från fyra fall i 
användningsverksamheten. Appfallen är resor, auktion, bil, el, rabatt och parkering. Alla appar 
har fiktiva namn i försök att inte avslöja dem för att skydda mina informanter från eventuella 
olägenheter.  

 

 

Figur 6: De sex olika appar som jag använt i intervjuerna med designer.  

I början hade jag valt en app som ett fall för att studera genom att intervjua ett helt designteam 
som producerade appen. Detta val gick inte att utföra eftersom min kontaktperson inte hörde av 
sig trots att han svarade på mitt första mejl och sa att han kunde ställa upp på en intervju. Jag 
sökte vidare och valt därefter nedanstående appar i stegvis eftersom jag inte fått möjligheten att 
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träffa ett helt designteam för en enda app. Mina begränsningar blev i efterhand de nedanstående 
sex olika appar.  

• Reseapp som hjälper resenärer med flyginformation 

• Parkeringsapp för att hitta parkeringsplatser i Stockholm. 

• Elapp som hjälper hushåll med att spara el 

• Bilapp där människor kan boka hyrbil med prisinformation 

• Auktionsapp där man kan köpa och sälja olika produkter 

• Rabattapp som bjuder på rabatterade kuponger på olika produkter 

Val av intervjupersoner i designverksamheten 

I följande figur 7 presenteras de olika fall som jag valt i denna studie i designverksamheten. 
App-fallen är resor, auktion, bil och el, rabatt och parkering. Alla appar har fiktiva namn i 
försök att inte avslöja dem för att skydda mina informanter från eventuella olägenheter. I 
elappen har jag även fått ett dokument som komplettering för intervjun med intervjupersonen i 
detta fall. 

 

Figur 7: Föreställer appar i designverksamheten. 

Vid två olika seminarietillfällen om interaktionsdesign och människodatorinteraktion sökte jag 
efter personer som deltagit i någon apputveckling och som skulle kunna ställa upp på intervjuer 
eller observationer. Jag har fått samtala med olika designer och projektledare som preliminärt 
lovade hjälpa mig med min undersökning. Efter seminariet skickade jag mejl med mitt syfte och 
frågeställningar. Det generella svaret var ofta att designerna var upptagna och hade svårt att 
ställa upp. Jag försökte även göra deltagande observationer på något fall av apputveckling, eller 
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träffa flera designer som deltagit i ett och samma fall, men detta försök blev utan resultat, i och 
med att jag var och tidsbegränsad av att samla uppsatsen material under en viss tid. Denna tid 
har jag sedan ändå förlängt för att samla mer empiriska material. Jag frågade den första 
intervjupersonen om jag skulle få träffa en eller flera medarbetare men han berättade för mig att 
de andra som deltog i projektet var konsulter som inte längre jobbade på samma arbetsplats; och 
att han inte kunde hjälpa mig med att få träffa dem, även om han skulle kunna försöka. Jag fick 
söka vidare på flera sätt, bland annat genom att skicka mejl till två olika företag som utvecklar 
appar, men där fick jag inget tydligt svar trots att jag flera gångar kontaktade dem genom mejl 
och telefon. Jag fortsatte fråga designer som närvarade på interaktionsdesignmöten på den 
intresseorganisation som jag är medlem i, och samtidigt skrev jag ett inlägg på Facebook, där 
samma organisation har sida. Det tredje sättet var att jag skickade mejl och ibland följdes det av 
samtal till olika företag och personer som utvecklade appar/webbtjänster. Det fjärde sättet var 
att jag kontaktade mina gamla arbetskamrater som arbetar med webbtjänster och där berättade 
jag om mitt syfte med uppsatsen och vad jag behövde utforska. Sådana kontakter ledde till ett 
snöbollsurval – det vill säga att de kontaktade personerna kopplade mig vidare till andra 
personer tills jag fått träffa rätt personer (Bryman, 2002). Sammanfattningsvis blev det att den 
första appen där jag fått träffa en designer med flera positioner var genom kontakt med en 
gammal medarbetare. I en annan app var det en person som jag träffade genom STIMDI15, och 
en annan person på ett seminarium om interaktionsdesign, och sedan en designer genom en 
designer som jag träffat på samma interaktionsdesign seminarium, och sista personen genom en 
annan designer som jag kontaktade genom en journalist som skriver om design. Jag bör påpeka 
att jag frågade alla designer jag träffat om möjligheten att träffa andra designer i samma team. 
Alla de har försökt hjälpa mig med min fråga men det blev bara ett försök utan resultat.  

De intervjupersoner som jag träffat har olika benämningar och positioner som de använder när 
de identifierar sig. De kallar sig för projektledare, interaktionsdesigner, interaktionsarkitekt, 
grafiskformgivare, art director (AD), konceptutvecklare, utvecklare, programmerare, 
produktionsledare etc. Jag kommer att använda begreppet designer i enlighet med Selander och 
Kress (2010).  

Val av användare i observjuerna 

I figur 8 presenteras de olika fall som jag valt i denna studie för observjuer i användnings-
verksamhet. App-fallen är resor, auktion, bil och rabatt. Alla appar har fiktiva namn i försök att 
inte avslöja dem för att skydda mina informanter från eventuella olägenheter.  

 

                                                        
15 Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion. Läs mer på www.stimdi.se. 
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Figur 8: Fyra appar med tre användare för varje app. 

Jag frågade flera personer slumpmässigt om de ville delta i en intervju och observation av de 
fyra appar ovan, och tre av de ställde upp. Jag har använt en smartmobil med Android och bett 
användarna testa de 4 appar jag nämner nedan. Jag använde samma frågeguide med 
semistrukturerade frågor som utvecklades under varje observju beroende på vad som skedde 
under respektive observju.  

Första användaren var en man i trettioårsålder. Han valde en plats på något Kafé där spelades 
musik som var lite störande för att höra allt, men samtidigt så fanns det inte många människor 
där. Jag hade med mig en min dator som jag använde som bandspelare efter att ha frågat 
observjupersonen om det är ok att spela in observjun, vilket han inte hade något emot. Under 
observjun frågade jag honom enligt en semistrukturerad frågeguide som byggdes på samma 
frågor om design men utvecklades efter frågeställningen om användningsverksamheten. När det 
blev stopp för användaren att navigera vidare hjälpte jag till.  

Den andra användaren var en ung kvinna som var en van smartmobilanvändare. Henne spelade 
jag inte in då hon avböjde detta. Jag antecknade istället vad hon svarade och vad hon gjorde 
under observjun. Hon frågade mig också när hon inte kunde fortsätta vidare och jag hjälpte 
henne med det jag kunde. Observjun ägde rum i ett hem där allt var lugnt. Jag hjälpte samtliga 
observjupersonerna då de frågade hur de skulle göra. 

Den tredje användaren var också en ung kvinna som var van smartmobilanvändare. Jag spelade 
in hennes observju med hjälp av min dator. Det som jag inte uppfattade under min observation 
följdes av en fråga för observjupersonen i strävan efter att bekräfta eller ändra på min 
uppfattning om det (Patel & Davidson, 2003; Yin 2007). 
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Bearbetning och analys av data 

Jag har analyserat mitt datamaterial tematisk genom att strukturera det under olika teman för att 
kunna sammanfatta studiens resultat. Den data som samlades in bearbetades och analyserades 
utifrån uppsatsens frågeställningar. Jag pendlade mellan det empiriska materialet och VT under 
hela processen. Verksamhetsteorin användes som referensram för att underlätta en 
sammanfattande analys av varje tema i resultatet. Tematisk analys är ”en av de vanligaste tekni-
kerna i en kvalitativ dataanalys”, där man söker efter olika teman i det empiriska materialet, i 
den text som transkriberas eller i den text och de anteckningar som kommer från observationer 
och dokument. I en sådan analys tittar man på bland annat ”hur ofta händelser, ord och fraser 
som står för ett tema uppträder” och på det sättet identifieras olika teman (Bryman, 2002:405). 
Under analysen har jag pendlat från att ta varje fall för sig inom ett och samma tema till att 
formulera liknande kategorier oavsett fall. Jag har funnit flera teman i materialet som jag har 
delat in i olika kategorier. Jag har gått genom hela texten som jag transkriberat, antecknat och 
samlat från observationer av sociala medier. Jag har markerat olika citat och relevanta texter i 
relation till frågeställningarna och reviderat och utvecklat dem. Jag har även utvecklat citaten till 
refererande texter för att underlätta och förklara för läsaren och för att skydda mina informanter 
(ibid:384–5).  

Patel & Davidson (2003) hävdar att kvalitativa metoder handlar om att analysera textmaterial; 
transkriberade intervjuer, anteckningar på observationer etc. Jag har efter alla intervjuer och 
observationer samlat idéer och tankar i för att inte glömma. Mitt syfte har inte varit att 
triangulera empiriska data som jag fått genom flera informationskällor, utan att söka 
information för att öka min förståelse för mina frågeställningar. I likhet med Yin (2007) vill jag 
få olika data om de studerade fallen.  

”Vid fallstudieanalysen innebär en av de mest önskvärda teknikerna en logik som bygger på 
mönsterjämförelser” (ibid:145). Det gäller att jämföra ”ett empiriskt grundat mönster med ett 
förväntat eller förutsagt mönster” (ibid:146).  Om mönstren stämmer överens med varandra, kan 
resultaten göra att fallstudiens interna validitet stärks (Yin, 2007). Jag har analyserat mina 
informationskällor var för sig (s.127) och därefter funnit empiriskt grundade mönster som legat 
till grund för mina slutsatser. 

Etiska överväganden  

Jag har i studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som består av fyra krav: 

1. ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte”, det som kallas informationskravet (ibid:7). 
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2. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”, det som 
kallas samtyckeskravet (ibid:9).  

3. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem”, det som kallas konfidentialitetskravet (ibid:12).  

4. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-
ändamål”, det som kallas nyttjandekravet (ibid:14). 

 

För att uppfylla informationskravet ovan, har jag informerat intervjupersonerna, 
observjupersonerna och dessutom skickat mejl till administratörerna på Facebook och berättat 
att jag inte kommer att använda materialet för annat än i forskningssyfte och berättade att det 
gäller en masteruppsats som handlar om pedagogik. Jag informerade dem om uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Jag frågade intervjupersonerna om de vill ställa upp på intervjuerna även 
innan jag började intervjun, och detta gäller även observjupersonerna. E-post skickade jag till de 
ansvariga på Facebook-sidorna för de fyra appar: rese, auktion, bil och rabatt som jag 
observerade i användningsverksamheten. Jag berättade om mitt syfte med undersökningen, 
frågade vad jag skulle få publicera eller inte och talade med intervju- och observjupersonerna 
transparent. Även Kvale (1997:107–8) skriver om att forskaren ”måste” informera 
undersökningspersonerna om syftet med forskningens risker och fördelar och för att få 
samtycke. Både intervju- och observjupersonerna har accepterat att medverka i denna studie i 
enlighet med konfidentialitetskravet. Även en av admiratörerna för en av Facebook-sidorna om 
undersökta appar har tackat ja för att jag får undersöka sidan. Jag har beaktat 
konfidentialitetskravet genom att fingera mina studerade informanters namn och arbetsplatser. 
Jag har också valt fiktiva namn på de appar som ingår i studien. Alla intervju- och 
observjupersoner i denna studie och de administratörer som jag kontaktat, har meddelats om 
nyttjandekravet; då jag berättade för dem om studiens syfte och vad deras data kommer att 
användas till.  

Just material som samlas på internet är problematiskt enligt Löfberg (2008).”Att föra en etisk 
diskussion om forskning på internet kan ha en tendens att flyta iväg och omfatta i princip alla 
etiska överväganden en forskare kan och bör göra” säger hon (ibid:73). Min avsikt med 
observationen på sociala medier är lika med vad Löfberg skriver om att ”inte är att skriva något 
som på ett heltäckande sätt diskuterar etik på internet, utan snarare tar upp vissa huvudpunkter” 
(ibid.). Mötesplatserna på internet som jag observerat var offentliga, eftersom vem som helst 
kan komma åt de med reservation för App Store som kräver att man loggar in och använder 
iTunes för att kunna se alla kommentarer, men även där var det inte mycket privat16. I Facebook 
var det bara att jag behövde logga in på mitt konto och sedan titta på apparnas respektive forum 
eller plats, och på det sättet har man tillgång till vad som sägs. Man kan även söka på dessa 
appar och genom Google få tillgång till texter utan att logga in i Facebook. Detta gäller även 
Google Play och delvis App Store/iTunes där får man mer tillgång till användarfeedback genom 
att logga in på iTunes, utifrån en dator, eller när man laddar ner appar med smartmobil som jag 
gjort i både Google Play och iTunes. Löfberg (2008) diskuterar de etiska kraven när det gäller 
mötesplatser på internet utifrån flera andra forskare, och därefter tolkar hon deras argument som 

                                                        
16 Löfberg (2008:73–8) för in en intressant diskussion om vad som är privat eller offentlig på mötesplatser. 
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motsägelsefulla. Hon menar dock att de texter som lämnas på mötesplatser är offentliga men har 
en individuell karaktär (s.74–5). ”Att mötesplatserna är tillgängliga för alla behöver alltså inte 
betyda att deltagarna är intresserade av att distribuera sin kommunikation på ett mer offentligt 
sätt” (ibid:75). Utifrån det väljer jag att inte publicera textmaterialet som citat utan jag skriver 
min tolkning på deras texter. Jag menar att citat ändå behöver förklaras av forskaren för att 
kunna säga något om den. Jag vill alltså skydda textproducenterna från att någon kan söka på 
vad de skriver och hittar sådan information genom olika sökmotorer. (jfr även Trost, 2005). Jag 
har försökt att undvika direktcitat från de observerade webbplatserna för att först det första inte 
dessa citat kan leda till att veta vilken app det handlar om, och för det andra att det var omöjligt 
för mig att meddela alla personer om sina interaktions- och feedbacktexter. Jag ville alltså på det 
sättet skydda mina informanter, även om deras texter är tillgängliga för allmänheten  
(jfr Löfberg, 2008).  

Validitet och reliabilitet  

Patel & Davidson (2003) menar att syftet med kvalitativ forskning är att söka efter förståelse, en 
kunskap på djupet, och inte ”den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 
kvantitativa metoder” (s.118). Det gäller att upptäcka företeelser, tolka det som sker i en 
kontext, och beskriva uppfattningen av det (ibid:102–3). Validiteten i kvalitativa studier 
betecknar vad forskaren studerar för företeelse. Detta kan stärkas med ”god teoriunderbyggnad, 
bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen”, och detta begrepp gäller snarare själva 
processen av forskningen (ibid:102–3). Även begreppet reliabilitet uppfyller en annan betydelse 
jämfört med den kvantitativa studien (ibid.). Om en intervjuperson svarar olika på en och 
samma fråga vid olika tillfällen så betraktas det som berikande och inte ett tecken på låg 
reliabilitet, eftersom intervjupersonen kan ha fått nya insikter i en annan kontext. Detta gör att 
reliabiliteten sammanflätas med validiteten i kvalitativa studier. Forskaren bör skaffa ett 
trovärdigt underlag för sin datainsamling. När forskaren göra sina olika tolkningar så måste man 
argumentera för sådana tolkningar. Detta betyder att varje kvalitativ ansats är unik. Reflektion 
över vad forskaren gör är därför viktig för validiteten, och fylliga beskrivningar således 
föredras. Generalisering blir problematisk i kvalitativa studier, men den kan ”göras i relation till 
andra snarlika situationer eller kontexter” (ibid:103–6) 

I mina intervjuer har jag försökt att vara god lyssnare. Jag använde mig av en pålitlig och 
beprövad inspelningsutrustning. När jag frågade mina intervju- och observjupersonerna om de 
stördes av min dator svarade de att de inte hade något emot det. Feedbacktexter, interaktions-
texter har jag sparat på min dator som pdf-filer, Word-filer och skärmbilder. Observjuerna har 
sparats i ljudformat och anteckningar som är gjorda för hand har digitaliserats och arkiverats 
(Trost 2005; Bryman, 2002).  

Att använda sig av flera empiriska källor är ett sätt att öka en studies validitet. Dessa olika 
källor gör att man får en ”sammanlöpande” undersökningsform (Yin, 2007:56). I fallstudier 
används ofta mönsterjämförelse för att öka validiteten. Om mönstren stämmer överens kan 
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resultaten sägas stärka studiens interna validitet. Vid analysen av min studie framkom att 
resultaten bygger på samstämmig information från olika källor (Yin, 2007).  

Leth & Thurén menar att det är viktigt att vara medveten om svårigheten med att samla 
information på internet, och man bör hålla sig kritisk även till de erkända auktoriteterna. ”För 
den som utnyttjar den här typen av källor är det ändå viktigt att göra sig medveten om tendensen 
och kanske också förmedla denna medvetenhet till dem man i egen tur förmedlar kunskaperna 
till” (2000:59). Informationen som finns där kan manipuleras genom att olika människor som 
har andra avsikter med sin kritik på de fyra appar jag observerat. De kan tillhöra konkurrenter 
eller tillhör den grupp som producerar appen. I Facebook så har deltagarna där loggat in med en 
egen profil, och i Google Play och App Store loggar de in genom sina smartmobiler eller 
surfplattor med ett till exempel Google mejl-konto. I praktiken så kan vilken person som helst 
skulle kunna ta på sig denna roll om man har rätt utrustning och samspelar med andra. Jag 
uppfattar att det empiriska materialet som kommer från internetstudierna måste behandlas på ett 
annat sätt än data från intervjuer eller observjuer. Därför har jag kompletterat det med 
observjuer för att öka validiteten.  

Yin nämner fyra kriterier för bedömning av vetenskaplig empirisk forskning. De fyra kriterierna 
är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. En trovärdig och tillförlitlig 
fallstudie kräver att forskningen uppfyller alla de fyra kriterierna menar han (2007:54). 
Begreppsvaliditet handlar om att använda flera datakällor och att formulera beviskedjor i 
analysen. Intern validitet handlar om att jämföra olika mönster för att analysera datamaterialet. 
Extern validitet innebär en analytisk generaliserbarhet då forskaren kan argumentera för sitt 
resultat om hon/han vill generalisera det. Reliabilitet innebär att forskaren dokumenterar och 
förklarar sitt tillvägagångssätt för att göra det möjligt för en annan forskare eller granskare att 
kunna upprepa samma undersökning, och nå likartad resultat. Om man skulle undersöka något 
som är under förändring så är inte enkelt att nå hög grad av validitet. Man bör då använda sig av 
flera empiriska källor, upprätta en beläggskedja när man samlar in och analyserar data, och låta 
nyckelinformanterna granska datamaterialet (ibid:54–6). 
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Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat som jag fått fram utav design- och 
användningsverksamheter. Resultatet delade i tre delar: design av appar, användnings av appar 
och motsättningar inom och mellan design- och användarpraktiker. Del ett delades i två teman: 
Varför designas appar? Hur designas appar? Och del två i: Varför används appar? Hur 
används appar? Beroende på datamaterialet delas teman i kategorier eller kategorier och 
underkategorier.  

Översikt över de sex appar i denna studie 

 

 

Figur 9: I denna figur vill jag visa de appar som ingår i min studie. Till vänster är det sex appar från 
designverksamheten och till höger är det fyra appar från användningsverksamheten. 

Jag har tittat på sex olika appar som illustreras i figur 9 och som beskrivs mer i följande tabell 2. 
I figur 9 delas de sex apparna i två delar, eftersom jag inte har fått möjligheten att studera alla 
inom både design- och användningsverksamheterna. Under den vänstra delen av figur 9 har jag 
markerat el- och parkeringsappar med mörkare bakgrund för att förtydliga och särskilja dem 
från andra appar.  

Jag sammanställt materialet i tema, kategorier och även underkategorier, där särskilt intressanta 
och beskrivande svar på mina forskningsfrågor presenteras. Det empiriska materialet har jag 
gått igenom många gångar så att tematisering och kategorisering har utvecklats processuellt. 
Apparna i denna studie verkar göras på ungefär likartade sätt, oavsett vilken app man gör, därför 
vill jag dela på resultatet efter tema och inte efter varje app.  
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Tabell 2: översikt över appar 

Appar Antal 
laddningar 

Antal 
uppdateringar 

Antal feedback 
i Google Play, 
iTunes från 
användare 

Antal 
betyg-
sättare 

Webbplats/ 
mötesplats 
på Facebook, 
med 
gillaknapp. 

Reseapp Över 100000  7 för iPhone, 4 
för Android, 
2011-2012 

Över 100 
2011-2012 

207 Kan lämna 
feedback och 
delta i eller 
skriva inlägg 

Auktionsapp Över 200000  13 för iPhone, 6 
för Android, 
2011-2012 

Över 1000 
2011-2012 

1970 Kan lämna 
feedback och 
delta i eller 
skriva inlägg 

Bilapp Över 20000  2 för iPhone, 8 
för Android, 
2011-2012 

Över 70 
2012 

125 Kan lämna 
feedback och 
delta i eller 
skriva inlägg 

Rabattapp Över 1000  7 för iPhone, 4 
för Android, 
2011-2012 

3 

Obs! feedback 
lämnas i 
Facebook 

3 Kan lämna 
feedback och 
delta i eller 
skriva inlägg 

Elapp Den är en webb-app, som jag inte har hittat användare för. 

Parkeringsapp Denna app har inte utvecklats vidare, eller publicerats än. 

 

I tabell 2 illustrerar jag de appar jag kunde observera: resor, auktion, bil och rabatt. Jag skriver 
också antal laddningar enligt de siffror jag hittat när jag laddade ner apparna samt finns 
information om man vill läsa om apparna på respektive webbplats för nedladdning. Jag skriver 
också antal uppdateringar enligt vad jag kunde hitta för information där, och antal feedback, 
samt hur många personer eller antal utvärderare på respektive app. Sedan skriver jag om att de 
fyra appar överst i tabell 2 har en Facebook-sida där användare får skriva inlägg eller kommen-
tera och samspela med andra deltagare på respektive plats för varje app.  

Medarbetare i designverksamheten 
Nedan presenterar jag vad jag har fått för information om vilka medarbetare som deltagit i 
utvecklingen av varje fall. Rollerna överlappar varandra då medarbetare har varierande 
kompetenser och erfarenheter.  

I reseappen har jag intervjuat en interaktionsdesigner som också arbetar som projektledare. Han 
berättade att han samarbetat med flera externa och interna medarbetare. Företaget där han 
arbetar som konsult hyrde olika kompetenser för detta projekt. Det var två Ad/grafisk 
formgivare och två programmerare/utvecklare. I auktionsappen intervjuade jag en interaktions-
designer som också arbetade som (IOS)utvecklare/programmerare (front-end-utvecklare) i detta 
projekt. Han arbetade tillsammans med en AD/grafisk formgivare, en projektledare och en 
programmerare/systemutvecklare. I bilappen har jag intervjuat en AD/grafisk formgivare som 
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också kallade sig för konceptutvecklare och han arbetade med en annan person som hade flera 
roller; utvecklare/programmerare, interaktionsdesigner, (teknisk)projektledare. I elappen har jag 
intervjuat en AD som också kallade sig för konceptutvecklare. Han arbetade med 4 
konceptutvecklare/interaktionsdesigner, okänt antal externa formgivare/designer och 
programmerare. I rabattappen har jag intervjuat en utvecklare/programmerare, som 
samarbetade med en projektledare, en produktionsledare, en interaktionsdesigner, en grafisk 
formgivare (AD), 3 olika programmerare; (iOS, Android, system och webb) och 
produktionsledare (som styr projektet internt). I parkeringsappen har jag intervjuat en 
interaktionsdesigner/grafisk designer som samarbetade med och annan interaktionsdesigner och 
en programmerare. 

Det fanns inte fasta definitioner på alla arbetsroller eller positioner. Dels beror på att designerna 
har olika bakgrunder, arbetserfarenheter och utbildningar, dels beror på hur varje designer vill 
definiera sig som eller hur arbetsplatsen vill att de skulle definiera sig som. En annan aspekt är 
att designerna har multipla roller och att vissa roller överlappade andra roller, samt så fanns det 
flera olika sorters designer. En programmerare kan kallas för Android-utvecklare och, eller 
systemutvecklare etc. En interaktionsdesigner kan kallas för arkitektdesigner, och kan arbeta 
med utveckling på olika sätt såsom interaktionsdesigner, konceptutvecklare och även teknisk 
projektledare. Jag valde att definiera de personer som jag intervjuat som designer – oavsett om 
de är projektledare, interaktionsdesigner, interaktionsarkitekt, front-end-utvecklare, utvecklare, 
programmerare, grafisk formgivare, grafisk designer, AD, konceptutvecklare. Detta gjorde jag 
för att underlätta för läsaren eftersom syftet här inte att fokusera på medarbetarnas specifika 
roller. 

Designverksamhet  

Designverksamhet i denna studie är den verksamhet som designer appar. Jag kommer att 
presentera design av appar i tema baserad på mina frågeställningar. Teman kommer att ha 
olika kvalitativa kategorier och vissa av dem kommer att ha underkategorier. Teman är varför 
och hur designas appar?  

Varför designas appar? 

Här framkommer tre stycken åtskilda aspekter som tycks förekomma i teman om varför appar 
designas. 1) Att det är populärt, 2) att det underlättar för människor, och 3) att det används i 
marknadsföringssyfte. Jag avslutar det med sammanfattande analys.  
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1. Det är populärt  

Under detta tema framkommer att alla ”måste ha en app” eftersom det är populärt att ha en app. 
Det var både kunden17 och designern som tyckte att det fanns ett behov av en app. Villkoren för 
att ha en app har ändrats menar designerna. Mobila tjänster är en anpassning för att hinna med 
dagens utveckling av samhället. De menar att människor i vårt samhälle nuförtiden bär med sig 
sina mobiltelefoner var än de befinner sig. Sådan utveckling måste därför mötas med att 
utveckla appar. Intervjupersonen menar att mobilerna är tillgängliga för oss, och han gör en 
jämförelse med datorer då de inte tillgängliga för oss överallt. En annan intervjuperson säger att 
”folk använder appar väldigt mycket nu” menar en annan designer.  

2. Det underlättar för människor 
Förutom popularitet och marknadsföring så finns det föreställningar om att appar är ett bra 
hjälpmedel för människor. Intervjupersoner menar att appar utvecklas eftersom människor 
behöver dem. Appen utvecklas för att möta människornas behov i tid och rum menar en 
intervjuperson. Om reseappen säger en designer att appen hjälper till ”när man är på väg kanske 
till flygplatsen eller är på flygplatsen”. Han menar att appen ger nödvändig information för 
användare som behöver det. Andra designer menar att appen skapas för att hjälpa människor att 
organisera sina liv, att appen hjälper till att få rabatter i sina köp, och eller att appen är tänkt för 
att förenkla användandet av en befintlig webbplats; genom att tillgängliggöra materialet som 
finns på webbplatsen i mobila plattformar; främst smarttelefoner. Ett exempel är 
parkeringsappen som bygger på idén om att skapa en smartare stad utifrån miljöperspektiv. 
Syftet var inte klart från början eftersom det var först att man skulle skapa en innovativ app som 
förbättrar miljön och hållbarheten i staden. Det är ”att skapa en smartare” stad säger 
interaktionsdesignern och på det sättet göra livet bättre för människorna i staden. Det är 
varierande mål, men syftet är att skapa verktyg som förenklar människors vardag. Detta gör att 
designverksamheten förbinder sig till andra människors verksamheter på ett dialektiskt sätt.  

3. Det används i marknadsföringssyfte  
Det är en risk att publicera en ofärdig app, en så kallad ”beta-version”, men det görs för att så 
snabbt som möjligt kunna få appen publicerad på marknaden. En intervjuperson menar att de 
uppdaterar appen ibland för att påminna inaktiva användare och säga att här finns det en ny 
uppdaterad app. Målet är inte bara att skapa en app utan även få publicitet för att kunna etablera 
sig på marknaden genom att bland annat använda appen som reklam. Målorienterade handlingar 
i verksamheten är en självklarhet för dess utveckling och överlevnad. Det är viktigt att publicera 
appar och visa att man finns med i den nya marknaden menar en av designerna och förklarar att 
det är typ av en marknadsföringsstrategi. Appen publiceras som ett “PR”-strategi för att locka 
bland annat media till att skriver om den, användare tester och betygsätter den så att den hamnar 
möjligtvis högst i listan och att människor skulle prata om den.  

Så vi har byggt en beta som finns i deras App Store som också en beta, bara för att det var 
bra ”PR” att göra det, och vara med från början, ha en app från början för det finns en chans 
att det kanske blir lite omskrivet och så där när man börjar utvärdera det nya 

                                                        
17 Kunden är i detta fall någon som har vänt sig till designern för att skapa en app. 
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operativsystemet och det släpps beta-releaser och journalister ska gå in och testa och då kan 
man hitta de här apparna.  

Designern menar att kunden pressar dem till att släppa appen med mindre funktioner för att 
hinna publicera den vid ett bestämt datum. Han menar att de skalar ner appen med nödvändiga 
funktioner och sedan komplettera den genom senare uppdateringar.  

Vi började skala av en del av aktiviteten, och lägga in i en senare publicering i så fall, men 
när ju närmare kom vi till det där datumet, ju mer förstod kunden hur, ah men hur lång tid 
det tog och ah, hur processen så g ut liksom, och till slut så fick de inse för att vi inte hann 
till det datumet även om vi skall ner. Skulle vi skala ner, skulle de publicera någonting som 
inte skulle slå igenom överhuvudtaget, för att kunderna skulle tycka att dt var, att det var 
tillräckligt bra. Så den här deadlinen har ju flyttat på sig flera gångar under projektets gång, 
för att kunden till slut tyckte att ”när vi släpper det här så skulle det vara och fånga många 
människor från början liksom.  

Det är inte bara att få kunden att godkänna att appens delpubliceringar måste göras på grund av 
tidsbrist utan även ett sätt att uppmärksamma och påminna användare om appen, att få appen att 
konkurrera bland andra appar som potentiella användaren har, och det är dessutom något som 
produktionsgruppen lär sig att tillämpa i andra projekt. 

Ah, trots att vi har flyttat, och lite därför hade blivit del-publiceringar också. Och det är en 
lärdom som vi har tagit med till andra projekt och sätt att försöka få kunden att förstå tidigt 
att det kan vara bättre att släppa en app som hade absolut det viktigaste för att den ska 
fungera och fånga intresse, än att de här extra funktionaliteterna som är kanske kommer 
användas mer sällan, att man lägga upp det i en uppdatering, för det kan även ha en positiv 
effekt att man, ”ah men den här appen uppdaterar sig ofta och man, det kommer något nytt 
hela tiden och den känns fräsch liksom, och man kan på sätt även påminna användaren om 
att de har den här appen installerad. Det är ett stort problem att man installerar en app och 
glömmer bort appen, i en vecka eller ett par gångar, och sedan har man installerat tio, nio 
appar som man använder i stället. Och om man skickar ut en uppdatering så får man, har 
man automatiskt, ett sätt som att uppmärksamma användaren på att, ”du har den här appen 
installerad!”.  

Designern menar att trots allt så stämde projektet med vad de hade tänkt, ganska bra, om man 
jämför det med första prototypen. Det var både tekniska och ekonomiska hinder som lett till 
vissa ändringar såsom att lägga till eller ta bort funktioner som man inte kunde förutse från 
början utan det hade vuxit upp under utvecklingsprocessen, genom den ständiga kontakten 
mellan användare och producenter.  

Sammanfattande analys 

Av de skilda kategorierna ovan ser jag att designers handlingar bygger på föreställningar om att 
appen skulle användas för att underlätta livet för människor, att de kan användas för att skapa 
reklam och PR dessutom uppdateras för att bland annat påminna människor att använda dem, 
som en marknadsföringsstrategi av företagen som vill ta fram sådana appar. Designer tror och 
säljer sina trosföreställningar till olika intressenter för att fylla olika varierande syften. Det är 
framförallt kommersiella syften när de talar om marknadsföring, men de motsatta syftena kan 
vara att appar designas för att möta behov hos användare. Dessa behov bygger på vad designer 
har för föreställningar om vad en användare behöver, eller förmodas behöva.  
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Hur designas appar? 

Här framkommer tre stycken kvalitativa aspekter som tycks förekomma i samtliga 
designprocesser som ingår i min studie. 1) appdesign som en ad hoc artad process, 2) 
designprocessen utgår från tidigare erfarenheter och etablerade produkter, 3) appdesign som 
en kollektiv arbetsprocess. Varje aspekt eller kategori kommer att ha kvalitativ/a 
underaspekt/er. Jag avslutar det med sammanfattande analys.   

1. Appdesign som en ad hoc artad process 
I appdesign som ad hoc-artad process framkommer att: a) den slängs fram som idé,  
b) designas genom kontinuerlig feedback och c) idéer utvecklas genom samspel till 
personas och därefter prototyp.  

a) den slängs fram som idé 
I bilappen menar intervjupersonen att det inte finns helt klara syften i början på 
designutveckling. Han säger att de började med flera rå-idéer som utvecklades under olika 
möten mellan designer och kunder och mellan designerna internt. Han tillägger att appen 
utvecklades från en idé om marknadsföringstjänst till en bokningsapplikation.  

Det var massa så här perifera idéer att man kunde koppla ihop på andra typer av tjänster. 
[…] att få veta vad närmaste pizzeria. Det var ganska inte direkt knutet till deras 
bokningstjänst då. 

Även med elappen var syftet inte helt klart berättar en annan intervjuperson. Tanken var att 
skapa en app som hjälper användare att ta kontrollen över sin elförbrukning och på det sättet 
spara el och bevara miljön. Det var en abstrakt idé som utvecklades i samspel med kund och 
designer. Kunden hade en förväntan på att idén skulle verkställas i en app som fungerar i olika 
plattformar. Men eftersom de hade en begränsad budget föreslogs en annan lösning. Det blev en 
webbaserad lösning med så kallad responsive-design som är plattforms oberoende. 
Intervjupersonen säger att ”en webb-app skulle man kunna kalla den för; att den accesser 
webben hela tiden”. Idén alltså var att utveckla ett koncept, en lösning i digitalform som en app 
eller webbtjänst i visualiserad form. Användare skulle se vad de förbrukar av el, samt få olika 
hjälpinformation på hur man sparar el berättar designern.  

Deras syfte att de ville ha en tjänst som de kunde sälja, och vårt uppdrag var att ta fram ett 
koncept på vad man skulle kunna göra med det data som man samlade in hos kunder. […] 
Så det här var ett sätt för dig som konsument och kunna hålla koll på din energiförbrukning 
i hemmet, att bli mer medveten om hur mycket ditt hem drar. […] Så då tog vi fram ett 
koncept, dels på hur vi kunde visualisera energiförbrukning i hemmet men också enkla med 
till att få dig att kunna spara el. 

I en tredje app; auktionsappen var syftet lite klarare än de andra apparna. Kunden ville utveckla 
sin befintliga webbplats till en förenklad tjänst för sina användare, och tillgängliggöra den i 
mobilen i form av en app. Kunden lämnade en kravspecifikation till designer, på hur appen 
skulle göras. Till skillnad från det vanliga arbetssättet menar designern att detta projekt börjades 
ad hoc.  
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Det blev lite mer ad hoc… I det var det ganska dåligt planerat projekt att vi inte hade en 
fullständig karta om hur vi skulle göra.  

I rabattappen var det generella syftet att skapa en app som ”underlättar kuponghantering och få 
folk att skaffa mer, konsumera mer, till ett rabatterat pris” säger intervjupersonen. Han säger att 
i början ville kunden få konsumenterna att köpa varan med den rabatterade kupongen genom 
appen, och gå till butiken och hämta varan som är redan betald med appen. Men lösningen 
ändrades till att betala halva beloppet med appen och resten betalas senare vid köpet i butiken. 
Syftet varierade beroende på hur man uttryckte det. För kunden var det att man lättare kan ha 
med all information matade och sparade direkt på mobilen, men för säljaren som äger appen var 
syftet att kunna få sälja kuponger för kunder genom att utnyttja den digitalakanalen, medan 
syftet för webbyrån var att utföra uppgiften som vilket annat arbetsuppdrag som helst. Det 
grundläggande behovet som var ”att man skall kunna köpa en kupong och se kupong i den stad 
man är” blev det första steg som tagits av designteamet och kunden. Eftersom man inte visste 
om appen kommer att komma till användning, om den får framgångar eller inte, var kunden inte 
villig att ”lägga för mycket pengar” på projektet. I rabattappen börjades processen med att skapa 
lösningar på funktionaliteten först och därefter gränssnittet. Processen börjades utifrån ett 
utvecklat koncept till att skapa grundstruktur för olika delar av applikationen, hur man skulle 
navigera och så vidare. Sedan visualiserades det i wireframes, sedan byggdes en prototyp för att 
veta hur det skulle kännas vid användning, menar intervjupersonen. Intervjupersonen i denna 
app berättar att den grafiska profilen hade utvecklats av ett annat företag vilket försvårade 
designflödet lite grand menar han. De hade fått vänta på att den blir färdig för att senare anpassa 
den till en app. ”Det var en stor process och många varv innan vi hittade rätt form språk” säger 
han.  

b) designas genom kontinuerlig feedback  
När det gäller designprocessen, utseendemässigt och sådant så säger en intervjuperson att de 
började med skisser, designutkast med ”look and feel” i wireframes och mockups18. Man 
använder whiteboard för att rita och beskriva hur appen skulle vara, och visa den för kunden, 
eller när man brainstormar. Ibland involveras kunderna i första utvecklingsfasen och ibland inte 
menar flera intervjupersoner. Efter brainstorming och visualisering av idéer går man vidare och 
bygger en interaktiv prototyp för test. Användartester utförs kontinuerligt under hela 
designprocessen för att få feedback och hjälp i utvecklingen, men det finns ingen strukturerad 
rutin på att ta användare utifrån, menar designerna. 

På det sättet testar vi, men vi kanske inte hade en sådan här renodlad användbarhetstest. Att 
vi liksom: nu är du en (x19)kund. Boka någon (x) här. Utan vi testade mer kontinuerligt, 
under utvecklingen. 

Parkeringsappen startades med att generera och utveckla idéer om en tjänst som hjälper 
människor och stödjer miljön berättar designern av denna app. Designer brainstormade och 
genererade sina idéer i samspel med varandra. De diskuterade flera idéer utifrån sina 

                                                        
18 Mock-ups are used by designers mainly to acquire feedback from users about designs and design ideas 
early in the design process. Mock-ups are 'very early prototypes' made of cardboard or otherwise low-fidelity 
materials. [http://www.interaction-design.org/encyclopedia/mock-ups.html]. (Hämtad 2013-02-01). 
19 ”X” står för en kund som jag inte vill avslöja på grund av etiska krav. 
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föreställningar om potentiella målgrupper. Tillsamman kom de fram till att skapa en app som 
hjälper till med att hitta parkeringsplatser på bästa möjliga sätt. Det viktigaste var att lägga fram 
alla möjliga idéer som designerna kommer på och skriva ner dem och slutligen bearbeta dem. ”I 
början var det helt enkelt bara skjuta det man har på hjärtat och så skrev ner det på post-it 
lappar” säger Mia. Intervjupersonen berättar att först skrev man ner alla framkomna idéer och 
behov i post-it lappar och brandpapper, och klistrade dem på väggen, sedan skrev och ritade 
man idéerna på en whiteboard och därefter användes verktygen såsom dator och ritprogram. 
Feedback och diskussion håller verksamheten levande för att producera fram idéer som 
utvecklas i flera steg i process och med användning av olika artefakter; från post-it lappar till 
Photoshop, från ord och idéer till visualiserade bildserie.  

Vi ritade upp en serie bilder som uppfyllde ett antal krav som vi hade kommit på då. Sedan 
så tog vi in, användare här på kontoret, och fick lite input. […] Det var väldigt lätt att rita 
och rita om på whiteboard. […] När vi hade bestämt oss på whiteboarden, tog vi fram 
datorn, jag tog fram datorn, tog vi upp Photoshop och började designa i Photoshop. 

c) idéer utvecklas genom samspel till personas och därefter prototyp 
I elappen började designprocessen utifrån nya idéer som utvecklades till ett koncept i samspel 
mellan designer och designer och användare. I alla appar använde sig designer själva som 
användare under den kontinuerliga utvecklingen. Brainstorming börjades med att både använde 
sig av varandra som resurser och inspiration från andra etablerade tjänster såsom Facebook som 
de nämner. Vissa etablerade funktioner i Facebook såsom flöden, historia på händelser efter 
datum, gav de inspiration, särskilt med tanke på att sådana funktioner är beprövade menar en 
designer. En av designerna menar att personas skapades efteråt, och utifrån det visualiserades ett 
koncept i wireframes och prototyp för att kunna testa dem. Olika användare; medarbetare, släkt 
och vänner användes som resurser som olika typ av användare. En klickbar prototyp, ett slags 
”high fidelity prototyp”, som liknar det gränssnittet som skulle slutanvändas med färg och 
design användes för att utföra användartestar. De använde olika programvara för det, bland 
annat nämns Photoshop, programmeringsspråk som HTML och CSS. För att få mer kontroll 
över projektet dokumenterades utvecklingsprocessen kontinuerligt, något som visas i den del av 
dokumentationen som är delad på två olika dokument förutom skärmbilder och skissar, jag fått 
från designern som ansvarade för elappen. Här följer tre citat från dokumenten på 
förundersökningar och användartester20:  

Stora skillnaden mellan grupperna är att pensionärsparet inte bryr sig så mycket om 
kostnad, men är måna om att inte förbruka för mycket av miljöskäl (och sociala!). 
Barnfamiljen mer fokuserad på att spara pengar.  

Dålig kontrast i vissa texter. Vissa texter känns klickbara (exempel Top 5 Consuming 
Devices This Week: Consuming Devices är vit och This Weeks grå känns klickbar). 

Generellt gillade alla testpersonerna det grafiska utseendet med tydliga rubriker och stora 
siffror. En av testpersonerna uttryckte önskemål om att kunna ändra till ljusare 
bakgrundsfärg. 

                                                        
20 Jag får inte bifoga detta dokument då jag har lovat informanten att inte publicera det.  
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I dokumenten beskrivs hur designprocessen började med att skapa personas på målgruppen, 
utifrån vad man kan tänka sig en pensionär eller barnfamilj skulle ha för skäl för att spara el. 
Det är en representation på vad de möjliga målgrupper skulle vara och vad de skulle behöva. 
Man har alltså tagit hänsyn till de stora skillnaderna för att tänka på möjliga likheter, och utifrån 
det formade designerna gränssnittet. I denna dokumentation finns det frågor som dykt upp under 
utvecklingsprocessen av tjänsten som designern berättade om. Här är ett annat utdrag av 
dokumentet: 

Siffrornas “logik” är otydlig, vad betyder den löpande kw/h i mitten? Är det dagens 
konsumtion fram till kl. 18.42? Det är otydligt vad cirkeln representerar. Kan den 
kombineras med klockslag eller följa en analog klocka? Skalan till vänster inbjuder till att 
dra i. Vad gör konsumtionen i cirkeln röd? Är det en skärmsnivå: är du ett miljösvin? 

2. Designprocessen utgår från tidigare erfarenheter och etablerad praxis  

a) I designprocessen framkommer att designerna utgår från: a) tidigare erfarenheter,  
b) etablerade produkter, c) färdiga mallar och/eller kravspecifikationer och d) 
användarinblandning.  

a) Tidigare erfarenheter  

Bilappen utvecklades inte på samma sätt som det brukar göras berättar designern, 
och mycket av de studier som skulle göras när det gäller användbarheten har 
utelämnats. Designern menar att appen inte var något ”klassiskt projekt där man 
faktiskt kollar affärsnytta, användarbehoven”. Han säger att i detta projekt ”fanns ju 
ganska mycket användarbehov på plats”. I reseappen hade man en övertygande 
föreställning om ett behov av en app för att möta resenären.  

Det var så här att ’vi måste ha en app’.  Det är ganska vanligt tankesätt, vi måste bemöta 
resenären med en app. Så var det lite grand, vi måste bygga en app. Vad ska vi ha med den? 
Det blev lite ad-hoc första gången den byggdes.  

Designern menar att både de och kunden var överens om att det fanns ett användarbehov för 
appen därför drog de ner på förstudier. Tid och budget gör att användbarhetsaspekter utelämnas 
förutom föreställningen om att det räcker att använda sig av sina erfarenheter att göra bra 
tjänster utan att aktivt involvera användare.    

Användarscenario och kanske så där användbarhetsaspekter på det hela. Det gick vi helt 
förbi kan man säga. För att de vill göra det här den första appen ganska så snabbt. Och de 
ville gärna ha, de ville komma vidare ganska fort. Och vi var, jag tror att vi hade relativt 
lågt pris till att börja med. Jag tror inte vi hellre ville trycka in mycket kompetenser och för 
mycket användartestar, utan vi litade på att det här, att det här skulle gå bra, och att vår 
samlade erfarenheter skulle räcka.  

Designerna berättar att de har en special kompetens och erfarenhet av interaktionsdesign. Alla 
de jag träffat har antingen en inriktad utbildning i interaktionsdesign, eller en rad utbildningar 
inom området och varierande år av erfarenheter inom ämnet. I de nya appar som utvecklades 
från grunden berättar designerna att de försökt vara kreativa på att hitta egna lösningar, och 
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utnyttja sina kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av apparna. Samtidigt berättar de om 
inspirationer från andra medarbetare och från andra etablerade appar.  

I bilappen prioriterades funktionaliteten under hela utvecklingsprocessen mer än det grafiska 
utseendet men samtidigt betonar designern vikten av den delen.  

Funktionaliteten som är avgörande för hur den vidare ska bli bra eller inte liksom. Så att 
just det här ’less is more’. Det är väldigt relevant när man gör en mobilapp: att den är 
tydlig, att den är lätt använd, intuitivt, och att den är snygg. Estetiken är viktig. [...] 
Estetiken och designen och där vill vi delvis fånga varumärkena. Igenkänning är ganska 
viktig… 

Designerna utgick från sina egna förställningar, och åsikter om de olika delarna av design. 
Svårigheten var att bilappens användarkrets är universell som riktades sig till alla möjliga 
användare. Och för att lösa denna uppgift utgick de från ”enkelhetsprincipen” i 
interaktionsdesign; att appen skulle vara enkelt att använda.  

b) Etablerade produkter  
De etablerade befintliga tjänster var en inspirationskälla för alla appar. I bilappen utgick 
designern från en befintlig webbtjänst som varken var känd eller bra menar intervjupersonen. 
Tjänsten utvecklades först till en iPhone-app. Denna app fått framgångar, vilket ledde till 
utveckling av andra mobila plattformar; Android och Windows Phone. Det befintliga systemet 
utnyttjades och tillsammans med designers föreställningar och erfarenheter till att bygga en app 
för mobila plattformar. Två andra appar till utvecklades utifrån befintliga system; resor- och 
auktionsappen. I reseappen utgick man från en befintlig design. Kontroller och ramverk som 
finns i plattformen utnyttjades berättar designern. Och i auktionsappen anpassades webbplatsen 
och gjordes till en app. De använde sig själva som användare med argumentation att dessa appar 
är något nytt för dem själva. I elappen berättar designern att både han och sin medarbetare såg 
sig själva som användare eftersom de både var okunniga om hur elförbrukningen går till. ”Vi 
kunde ingenting om el-förbrukning och sådant här” säger han. De utforskade området, sökte 
efter eventuellt liknade etablerade tjänster för att hitta det mest intressanta och inspireras av det. 
Och på det sättet hade de fått en hel del saker som hjälpte dem i sin utveckling av appen, och till 
att göra den enkelt att använda. Bilappen utvecklades inte på samma sätt som det brukar göras 
berättar designern, och mycket av de studier som skulle göras när det gäller användbarheten – 
hade lånats från andra etablerade tjänster. Designern tillägger att de har utnyttjat färdiga iPhone-
mallar i sin design för att kunna spara tid på den estetiska eller grafiska delen. Det handlade om 
att spara tid menar designern och säger ”don't waste time too much on that”.  

c) Färdiga mallar och/eller kravspecifikationer 
I auktionsappen startades designprocessen från en färdigskriven kravspecifikation från kunden 
baserad på den befintliga webbplatsen. I det stod kraven på vad som skulle göras, och utifrån 
det har designgruppen utvecklat appen. De har omarbetat kravspecifikationen för att få ett bra 
koncept som underlättar designers arbete berättar designern.  

Det här ska appen innehålla, sedan är det bara en lista. Och då får vi ta det här hela flödet 
egentligen. Att gå från, ett flow chart (flödesschema), hur allting ska hänga ihop egentligen 
till ett wireframes-flöde, lite mer specifikt vilka vyer kommer att behövas, vad det här 
kommer att göra, kan appen göra, och så vidare. Så det här är egentligen. 
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Flera steg de brukar följa annars menar designern som kravspecifikation, ”flowchart”, 
wireframes, i designutveckling. I detta projekt säger han att de har hoppat över två steg, i och 
med att de började med kravspecifikation i form av som han beskriver ”ett stort 
designdokument, alltså väldigt mycket beskriven i text”.  

d) Användarinblandning 
Under arbetsprocessen görs olika användartester med hjälp av prototyper och testprogram etc. 
Designern av bilappen berättar att de hade gjort ett lokalt testprogram för appen som de 
utnyttjade tillsammans med kunden för att utföra kontinuerliga användartester på bland annat 
användare som involverades internt, det vill säga att de använder sig själva och sina 
medarbetare som användare. Andra designer menar att ”riktiga användare” inte alltid behöver 
involveras i början, men de måste involveras under designprocessen. Tid och budget ges ofta 
som skäl till att inte hela tiden tar in användarna utifrån, men också att feedback som lämnas av 
olika användare på bland annat respektive plattformar som Apple och Android räknas som en 
källa till användardeltagande. Designern berättar att de involverar användare bland annat genom 
att använda sig av feedback från dem och statistik på användningen som kunder lämnar på sina 
användare. Men designern är inte nöjd med sådan information då han ser de som otillräckliga 
och saknar information om användarnas beteende. Han tillägger att kunden litar på dem, 
eftersom kunden ser de som experter och menar att de har mer fokus och kompetens på 
interaktionsdesign.  

3. Appdesign som en kollektiv arbetsprocess 

I designen av appar som en kollektiv process framkommer att designerna utgår från olika 
aktörers kunnande och i samspel med varandra.  
 

I bilappen berättar intervjupersonen om att han utifrån sin position som designer (han kallar sig 
AD och konceptutvecklare) samarbetade med en annan designer som i sig hade antagit flera 
roller som utvecklare; programmerare och interaktionsdesign, konceptutvecklare och tekniskt 
projektledare. De olika positionerna intas av olika personer med olika kompetenser. 
Medarbetarna betraktar varandra som kompetenta resurser som hjälper varandra. Designern i 
bilappen beskriver sin arbetskamrat som expert med långtids arbetslivserfarenhet i design. Och 
han tycker om att arbeta tillsammans med en mer kunnig person eftersom han tycker att de 
kompletterar varandra. Han menar att både han och medarbetaren har stor erfarenhet i design 
med olika kompetenser vilket gör att de kompletterar varandra. De olika positioner och 
kompetenser kan med tanke på maktperspektiv utgöra en risk för konflikter. Men han ser 
fördelar med samarbetet med sin arbetskamrat snarare än nackdelar. Han tycker att de får 
friheten att skapa och samarbeta utan hinder. ”Vi jobbade, vi har hittat ett samarbete, som är 
ganska intuitivt och inte särskilt process-bundet” tillägger han. Han menar samtidigt att var och 
en av dem intar mer än en position. I auktionsappen intog designern minst två positioner; 
interaktionsdesigner och programmerare, andra personer ansvarade för andra delen av 
programmering, projektledaren ansvarade för att styra projektet och en grafisk formgivare som 
tog hand om gränssnittens utseende. I rabattappen betonas att det står mycket bakom 
apputvecklingen som kanske ser enklare ut än vad den är, och att vissa personer har flera roller 
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samtidigt beroende på den kompetens de har. Han menar att bakom app-utvecklingen ligger 
mycket arbete utfört av flera designer och verktyg.   

Så projektet kanske ser lite ut från början en liten app i telefonen. Men bakom den här 
appen så ligger väldigt mycket, mycket andra verktyg som hjälper till liksom. 

Medarbetarna var allt från utvecklare; tre olika sorters programmerare, projektledare 
produktionsledare, grafisk designer och interaktionsdesigner. Programmerare ansvarar för 
mobilutveckling; Android och, eller iPhone, gränssnittsutvecklare, och systemutvecklare. De 
olika positionerna i verksamheten har inte hårda gränser, utan de förändrades under appens 
utveckling beroende på bland annat kompetens och behov menar intervjupersonen.  

Dels för att vi, det är alltid bra att ha en annan persons synvinkel. Man blir lätt låst vid sin 
egen lösning, och har svårt att se någonting annat. Så vi ville väldigt gärna, vi ville ha 
väldigt mycket input från andra. Så vi tog in, ja, folk från kontoret här som fick hjälpa oss. 

Detta gäller alla de olika appar ovan. I parkeringsappen berättar intervjupersonen att hon och 
den andra interaktionsdesignern hade under utvecklingen frågat även andra interaktions designer 
som hade längre arbetserfarenheter för de ansågs besitta mer kompetens än dem.  

I reseappen bekräftar intervjupersonen att han arbetade som projektledare och interaktions-
designer eftersom han har många års arbetslivserfarenhet inom webb- och applikations-
utveckling. Han menar alltså att han har flera kompetenser som han utnyttjade i utveckling av 
denna app. I auktionsappen berättar designern om att han och en till designer tog hand om det 
mesta, vilket han betraktar som en fördel då han menar att samspelt mellan två är lättare än 
mellan flera. Det var bara två personer som ansvarade för större delen av projektet säger han. 
Han menar att han fått mer koncentration på arbetet än vad han skulle fått med många personer 
samtidigt inblandade i flera projekt. I denna app arbetade han med en annan arbetskamrat hos en 
kund vilket var bra menar han. ”Det var bra! Man blir fokuserad på endast en enda uppgift så att 
säga” tillägger han. I parkeringsappen startades processen med två designer och sedan 
involverades en designer till med programmeringskompetens för att producera klickbar 
prototyp. Redan från början vid brainstorming tillfrågades flera medarbetare med olika 
kompetenser i idéutvecklingen, eller konceptet. Designern berättar om samarbetet att hon kunde 
rita därför tog hon denna roll, men idéerna utvecklades gemensamt. Olika kompetenser hade fått 
de att fördela arbetspositionerna för att gå vidare i designprocessen. Hon uttrycker sig positivt 
till denna fördelning av kompetenser eftersom hon anser att hon har en varierad eller annorlunda 
kompetens jämfört med andra.  

Sammanfattande analys 

Idéer bakom objektet i designverksamheterna förändras och anpassas beroende på bland annat 
tid, budget, kunskap om artefakten och systemet som det kan byggas på etc. Syftena är 
varierande och föränderliga och kan leda till oförutsedda resultat. De utvecklas dynamiskt och 
blir klarare efter flera bearbetningsprocesser. En ad hoc början är ett sätt att orientera sig och 
börja med något som sätter igång verksamheten. Ett försök till att strukturera designprocessen 
för att kunna utföra objektorienterade handlingar och skapa motiv. Man börjar med ett mål att 
skapa en app som publiceras så fort som möjligt och göra som andra har gjort, att ha en app 
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eftersom andra har en sådan. Det verkliga motivet kan vara att skapa en app som hjälper 
företagets kunder, vilket gör att företaget stärker relationen till dem. I exemplen ovan varierade 
mellan de olika designverksamheterna av olika anledningar. En mångfald av feedback bidrar 
och förädlar appen utifrån rå-idéer. Designen itereras fram och tillbaka på ett dynamiskt sätt i 
jakten efter ”den färdiga lösningen” som designern uttrycker det. Ett kontinuerligt växlade 
arbetssätt där idéer visualiseras i skisser som förbättras i syfte att ta fram en någorlunda färdig 
lösning såsom en av designerna uttrycker det. Samspelet designerna emellan och mellan 
designerna och användare bidrar till att transformera idéer till skisser. Denna utveckling sker 
både inom och mellan verksamheter. Designer samspelar med varandra och med andra utanför 
verksamheten. De brainstormar, testar utför tester, förändrar sina idéer och testar igen. Denna 
process verkar vara samma, oberoende av var man börjar, och i vilket projekt. Sättet som 
designen utvecklas på varierar, men är ändå inte så olik mellan apparna. Designer brainstormar i 
nya projekt och inspireras av etablerade applikationer. Dokumentation används för att få en 
historisk överblick över utvecklingen av appen och samtidigt strukturera den kontinuerliga 
utvecklingen. Designverksamheten inspireras av och tar in kunskaper och färdigheter från andra 
verksamheter och använder en mångfald av synsätt, traditioner och kompetenser, vilket tyder på 
ett gränslöst samarbete. De etablerade tjänsterna har utvecklats av andra människor med olika 
erfarenheter och färdigheter, de färdiga mallarna har skapats av designverksamheter som tillhör 
Apple och de kravspecifikationer som används innehåller regler och rutiner, designinstruktioner 
som i sig är utvecklade av andra verksamheter än den som appen utvecklas i. Processen av 
design blir en mix av tidigare föreställningar, inspirationer från andra etablerade produkter och 
utnyttjande av färdiga mallar och specifikationer.  

Design är med andra ord en gemensam praktik med flera inblandade medarbetare, en kollektiv 
verksamhet där olika designer intar olika positioner eller roller beroende på kompetens och 
sammanhang. Arbetspositioner fördelas mellan designer och oftast intar en designer två eller 
flera positioner. Praktiken har initialt flera inblandade, designer, utvecklare, projektledare, 
appbeställare-/kunder i strävan att hitta en lösning på ett problem eller att möta krav från kund. 
Fördelningen och samarbetet tyder på flexibilitet snarare än en klar fördelning av roller. 
Gemensamt för appdesign är att den nästan alltid sker i slumpmässig ordning. Processen saknar 
ett fullständigt klart syfte eller mål som utvecklas gemensamt. De delar som ingår i 
designprocessen som jag har studerat innefattar: idé-generering eller brainstorming, utvärdering 
eller testning, skissar, wireframes och mockups, prototyper, visualisering, programmering, 
scenario, personas, implementering och publicering eller uppdatering. I figur 10 skisseras 
närmare hur processen går till. 
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Figur 10: En sammanfattande grafisk överblick av förekommande ”noder” inom VT om apputveckling 

utifrån resultatet i denna studie.  

Det finns således ingen enhetlig arbetsprocess i designprocessen av appar. Allt pekar på att 
processen är dynamisk som pendlar mellan utgångspunkter. Ibland blir brainstorming eller 
problemlösning viktiga, och ibland utgår man från andra behov, erfarenheter och stereotypa 
föreställningar om vad det behövs och hur det görs. Det verkar gälla alla de fall jag studerat 
vilket talar för att design är en dynamisk verksamhet. Det är en praktik som ser likadan ut 
oberoende av vad som designas. Teman kommer lite olika i olika praktiker vilket visar att 
verksamheten är dynamisk och att den har en kontinuerlig utveckling och förändring. 
Brainstorming, kravspecifikation, whiteboard, post-it lappar, datorprogram som Photoshop eller 
andra program för att skapa wireframes och prototyper. Många olika utgångspunkter och många 
olika verktyg används under hela designprocessen. All produktion i denna verksamhet sker 
kollektivt, genom ett samarbete och samspel mellan olika designer. Dilemman i 
designverksamheten blir om man skall se denna verksamhet som strukturerad verksamhet eller 
dynamisk. Strukturen verkar vara mer för att förenkla starten av olika projekt eftersom det ändå 
sker förskjutningar i fördelningarna mellan olika arbetspositioner, då är det vanligt för designer 
att inta mer än en arbetsposition, samt att en del positioner överlappar varandra som till exempel 
när två interaktionsdesigner har varierande kompetens; att en tar hand om att rita och en annan 
om att reflektera över varandras idéer.  

Användningsverksamhet 

Användningsverksamhet i denna studie är den verksamhet som omfattar användning av appar. 
Jag kommer att presentera användning av appar i tema baserade på mina frågeställningar. 
Teman kommer att ha olika kvalitativa kategorier. De är varför och hur används appar?  

prototyp

problemdefinition

testning

testning

wireframes

mockups

programmering

programmering

brainstorming

publicering

konceptutveckling

kravspecifikation

prototyp

användarscenario

feedback

feedback

uppdatering

visualisering

visualisering

personas



 42 

Varför används appar? 

Här framkommer två stycken kvalitativa aspekter som tycks förekomma i samtliga användarnas 
utsagor om varför de använder de fyra olika appar. Apparna används 1) som hjälpmedel för att 
utföra olika uppgifter, eller 2) för att testa om de är nyttiga eller inte; bra eller dåliga, och 3) 
för att samspela med andra. Jag avslutar det med sammanfattande analys.   

1. Som hjälpmedel för att utföra olika uppgifter  

I bilappen så utrycker sig användare att de använder appen för att slippa stå i kö när de vill 
beställa en bil, räknar kostnaden för den resa de beställer, smidigare och enkelt sätt att beställa 
bil med appen. Auktionsappen används för att kunna köpa och sälja, lägga bud på olika saker. 
Appen gör att man användarna slipper till en viss del begränsas av datorer, eftersom de kan 
använda den genom sina smartmobiler om de är kopplade till internet. Rabattappen används i 
stället för papperskuponger och användarna skriver om att de har brukat appen på flera platser 
som erbjuder rappat genom appen. Apparna menar att appen har hjälpt dem att köpa billigare 
saker. Reseappen användes som hjälpmedel för flera syften som; att kolla på tidtabeller och ta 
del av information på ett flexibelt sätt; oberoende av tid och rum. De använde appen för att hitta 
parkeringsplatser, kolla priser på olika varor som säljs på flygplatser etc.   

2. För att testa om de är nyttiga eller inte; bra eller dåliga 
Användarna i alla de fyra appar skriver i sina utsagor att de är antingen nöjda med apparna eller 
inte, men i olika grader. Vissa berömmer apparna när de fungerar så som de föreställde sig och 
vissa kritiserar de bristande funktioner som de upptäcker när de använder apparna. En del 
användare i flera av fallen har varit mycket missnöjda och skrivit att de inte kommer att använda 
dem. En användare som har kritiserat en av apparna har skrivit att det finns ”potential” för 
appen ändå.  

3. För att samspela med andra 

I och med att apparna erbjuder möjligheten för användaren att kommentera, och dela med sig 
sina erfarenheter om appen med andra användare och support så går en del användare vidare 
och deltar i detta samspel på olika sätt. Apparna har däremot fått olika mängd kommentarer av 
deltagande användare. I det samspelet får också användare hjälp av support och andra deltagare 
som delar med sig sina erfarenheter. I alla appar kommer i vissa kommentarer och diskussioner 
olika känslor. Ett exempel har supporten i en av apparna skrivet appen med en tilläggsbokstav. 
Det medförde att någon användare har försökt säga till supporten att ni har felstavat appen, en 
annan skrev att supporten har medvetet felstavat appen för att bilda ett begrepp för att skapa 
intresse och koppla det nya begreppet till appens/företagsnamn. Kommentarerna svarades av 
supporten och på det sättet skapades en debatt om appen. De som använder apparna som 
hjälpmedel skriver om vad de använder apparna till och vissa av dem tipsar om eller önskar sig 
vissa tilläggsfunktioner.  
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Sammanfattande analys 

Enligt användarnas utsagor används apparna som hjälpmedel för att utföra olika uppgifter, eller 
för att testa om de är nyttiga eller inte; bra eller dåliga, och för att samspela med andra. Den 
tredje orsaken till användning av apparna verkar kommer efter att man har laddat ner, använt 
apparna och upptäckt att man kan kommentera och delta i diskussion om appen. Andra orsaken 
visar att det finns de användare som tycks kastas bort den app som inte tillfredsställer dem, men 
det verkar att de kritiserar appens funktion.  

Hur används appar? 

Här framkommer två typer av användning som jag har identifierat utifrån resultatet på denna 
studie som 1) passiv användning, och 2) aktiv användning. Med passiv användning menar jag 
den verksamhet där användaren inte deltar i utvecklingen av appen/apparna med sina 
feedbacktexter och kommentarer till motsats av aktiv användning där användaren deltar genom 
att kommentera, lämna sina feedbacktexter och deltar i samspelet om respektive app. Jag utgick 
från användare som deltagit i observjuerna och textmaterialet som jag hittat i Google Play, App 
Stor och Facebook angående de fyra appar som ingick i användningsverksamheten i denna 
studie. Jag avslutar det med sammanfattande analys.  

1. Passiv användning 
Passiv användning kännetecknas av: a) trial-and-error21, b) stop i användning och c) trivsam 
användning. Passiv användning utgår från de användare som deltagit i observjuerna.   

a) trial-and-error  
Användarna klickar på knappar som verkar intressera dem och avstår från dem som inte ger en 
respons. ”Nej”, ”Vad är det?”, ”Det funkar inte” uttrycker sig en av dem ilsket och irriterad. Jag 
betraktar och ser att de inte ger upp. De klickar på andra symboler, färger och så vidare tills de 
hittar något intressant. De utgår från sina erfarenheter, föreställningar och använder sig av 
metoden ”Trial-and-error”. Det sätt de använder apparna på ser likartade ut. När felförsöken blir 
flera, börjar de fråga eller går och läser de hjälptexter som apparna inkluderar. De tre användare 
som jag observjuat har inte tidigare använt de apparna som ingick i observjun. De visste inte 
vad de skulle klicka på i början. Observjuerna blev en verksamhet där jag och användaren testar 
fram apparna. Det var omöjligt för mig att vara objektiv, då de frågade mig när de hade problem 
med att fortsätta testa apparna. För mig och användarna blev det lär-tillfällen där en mer 
kompetent person stödjer den mindre kompetenta för att lösa de olika problemen som 
påträffades under testningen.  

 

                                                        
21 ”Trial and error, form av inlärning som först studerades experimentellt av den amerikanske psykologen 
Edward L. Thorndike.” [www.ne.se], (Hämtad, 2013–04–15). Denna inlärningsform används i bland annat 
studier som kopplas till kognitivt lärande (Plass, Monreno och Brünken, 2010). 
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b) stopp i användning 
En av användarna ville logga in för att testa en av apparna som han brukade använda i en vanlig 
webbplats. Han skrev sina inloggningsuppgifter och vill komma till nästa steg men det blev 
stop, och han uppmanades att skriva information för att logga in. ”Jag har redan en inloggning” 
skrek han. Han försökte logga in flera gångar, blev riktigt irriterad när han misslyckades och 
höll på att ge upp användandet av appen. När det blev stop samtalade jag med honom om 
problemet. Han var arg och sa att han hade skrivit de rätta inloggningsuppgifter som krävs men 
utan framgång. Jag försökte hjälpa till genom att fråga honom om han hade glömt någon 
uppgift, eller skrivit fel tecken. Det visade sig att han hade fyllt i fel inloggningsuppgifter och 
därefter lyckades han logga in. Han började trivas med appen och tyckte att den var bra även om 
den hade krånglat i början. En annan intervjuperson hade också fått liknande problem med 
samma app. Hon frågade mig och sedan lyckades hon logga in i den och tyckte efteråt att appen 
innehöll vad hon tror vad hon tror bör innehålla. I andra appar var det också flera gångar stop 
som användarna råkat för men lyckades lösa efter flera försök.  

c) trivsam användning 
Intervjuperson som var irriterad när det blev stopp ändrade sin åsikt och sa ”det var inte så 
svårt”. Han menade att det var bra men tillade att han inte var van att använda appen och tyckte 
fortfarande att webbplatsen fungerar bättre än appen. Samma användare tycker att han kommer 
att använda bilappen som han tycker uppfyller det han önskar sig i en sådan app. En annan 
användare tyckte att alla appar varierade i svårighetsgraden att använda. Hon svarade på mina 
frågor som utvecklades under observationen med varierande svar om att det var enkelt att 
navigera och att de var bra. Den tredje intervjuperson hade nästan samma svårigheter som andra 
men frågade mig när hon körde fast i de olika appar. Hon tyckte att apparna var bra men hon 
behövde inte använda just dem.  

2. Aktiv användning 
Användare i aktiv användning kännetecknas av att de börjar lika som andra användare ovan. 
Att de börjar med att pröva sig fram men slutar i support. Aktiva användare a) samspelar 
med support om appar och b) inspirerar och informerar designverksamheten. Aktiva 
användare är de användare som jag observerat genom att läsa sina texter på internet. 

a) samspelar med support om appar 
De aktiva användarna stannar inte vid användningen av appar, utan de går vidare genom att 
skicka sina feedbacktexter, skriver kommentarer på respektive plats där appen nedladdas, på 
appens webbplats, eller på sociala medier som Facebook. Nedan beskriver jag en del olika 
samspel mellan användare och designer. Inläggen består av bland annat frågor om funktioner 
som inte fungerar eller önskas utvecklas eller finnas, instruktioner med mera 

Fråga 1: Användaren Peter22 säger att han laddat ner appen men kunde inte registrera sig som 
en medlem. Peter menar att det finns tekniskt fel eftersom han inte kan mata in text i de olika 
fält som finns för att kunna registrera och få använda appen som medlem. Han menar att han 
även testat den med andra externa verktyg. 

                                                        
22 Peter, Tobias, Hanna och Niklas är fiktiva namn på riktiga användare.  
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Fråga 2: Användaren Tobias frågar om man kan lägga in ett erbjudande om att prova på 
någonting… 

Supporten svarar: 

Svar1: Supporten svarar med att hälsa och säger att de kommer att undersöka felen omedelbart. 
Och frågar användare vilket operativsystem han har på sin telefon.  

Svar 2: Supporten svarar med att det är ”Intressant tanke!” men kanske inte just nu säger han 
men kanske går att lösa och lovar att tala med en kollega till honom att höra av sig direkt till 
användaren? 

Ett sätt för användare som stötar på problem med appen att de samspelar med support-
avdelningen eller de tekniskt ansvariga personerna. Ibland har flera användare samma problem. 

Användaren Hanna förklarar för supporten i en kommentar på en Facebook att registrering inte 
fungerar med iPad 3rd med iOS 6.  

Supporten svarar med att det verkar vara ”konstigt”. Han testar funktionen med en iPhone med 
iOS6 säger att denna funktion fungerar problemfritt. Sedan instrueras Hanna om hur det går till 
att fylla i uppgifterna för att registreras?  

Niklas är en annan användare skriver om samma problem med registrering fast med en annan 
artefakt; en iPhone 4s med OS 5. 

Support 1 svarar att det inte skall vara några problem så vitt han vet eftersom han själv har en 
iPhone 4s med OS 5 där han testade funktionen för att säkra sig att den fungerar. Han frågar om 
användaren klickat rätt och om användaren har någon extra skydd på skärmen som hindrar 
klickandet. 

Support 2: Svarar med ett nytt tillägg och menar att allt betraktas som värdefullt för att kunna 
lösa problemet. Hon menar att det är bra att beskriva vad man har för telefon modell eller 
operativ system och liknande för att åtgärda eventuella buggar. 

Användaren Niklas förklarar igen vad han har för modell och version. 

Support: svarar vänligt, förklarar och instruerar användaren.  

I en annan app annonseras publiceringen av appen för Android via sociala medier och forum. 
De beskriver appen och försöker få människor att ladda ner den. Sedan tackar för användarnas 
”värdefulla synpunkter”, och andra feedback för appen som publicerades tidigare för iPhone. De 
menar att feedbacken har hjälpt de att utveckla nya funktioner. Detta är ett sätt av hur app-
ansvariga bemöter sina apparnas aktiva användare. I den kommande underkategorin tillkommer 
flera exempel. 

b) inspirerar och informerar designverksamheten 
Feedbacken från användare betraktas och används för att korrigera de fel som uppstår, få nya 
idéer på vad som är möjligt att utveckla och så vidare. Användare och utvecklare samspelar och 
inspirerar varandra, om nya lösningar och nya sätt att använda appen. Frågorna från användare 
handlar inte om bara frågor om det som inte fungerar, utan de leder till att skapa nya funktioner 
och lösningar. Interaktionen skapar en gemenskap mellan användare och designer.  

Supporten lägger ett meddelande om en ny uppdaterad version av appen som finns för 
nedladdning. I utlägget står att nya funktioner har adderats samtidigt uppmanas användare att 
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fortsätta skicka nya feedbacktexter. I ett annat upplägg meddelar supporten att de har upptäckt 
ett fel i appen men de har redan åtgärdat felet och har skickat en ny uppdaterad version till 
Apple för godkännande. Supporten förklarar att publicering kommer att ta tid och till dess så är 
det bara att starta om appen och hålla ut annars får man vänta på uppdateringen. Supporten ber 
användarna om hjälp samtidigt som han bemöter deras motivation genom att skapa något roligt 
av problemet, och erbjuda dem som hjälper till och meddelar om felen med presenter 

Den nya iPhone versionen gör att Android användare ställer frågor om en Android version och 
om möjligheten att få meddelande i samma forum. I en annan app meddelas också användare 
när appen får något tekniskt fel. De förklarar för användarna och beklagar de medförda 
olägenheter, och förklarar att de håller på att åtgärda problemen.  

En annan användare säger efter att ha utvärderat appen och sagt att den är enkel och lätt att 
använda. Han förslår en ”frågaruta” som man kanske behöver för att ställa en fråga eller få hjälp 
av någon när man använder appen. Detta förslag har lämnats i forumet där appen laddas ner, 
men har inte fått respons, möjligen för att det inte lämnats på Facebook-sidan.  

Sammanfattande analys 

Användning kan enligt resultatet delas i två verksamheter – passiv och aktiv. Användare i passiv 
användningsverksamhet kan sammanfattas i att de tycker att apparna är bra, har information 
som behövs vilket gör att de kan tänka sig använda apparna. De prövar sig fram och använder 
sig av trial-and-error princip eller frågade någon annan när de inte längre lyckas ta sig vidare, 
och inte minst att de blir irriterade när de tror sig har gjort rätt men appen inte fungerar. Denna 
verksamhet tycka inte direkt bidra till utveckling. Användarna i denna verksamhet efter att ha 
testat appen kommer de till att antingen trivas med appen och tycker att den är bra, eller får de 
svårighet att använda så blir de besvikna eller arga. De frågar närmaste människan om hur 
appen används eller stänger ner den. Medan användare i aktiv användningsverksamhet lyfter 
upp problemen med apparna genom att skicka sina frågor och feedback, och samspelar med 
supportmänniskor som blir ett länkverktyg mellan designer och användare. Den aktiva 
användningsverksamheten kopplas till designverksamheten och aktiva användare blir delaktiga i 
designprocessen.  

  



 47 

Motsättningar inom och mellan design- och 
användarverksamheter 

Motsättningar är som jag skrivit i teoridelen verksamhetens drivkraft. Genom den abduktiva 
metoden av insamlad data i denna studie framkommer motsättningar som kan sorteras i tre 
kvalitativt skilda teman. 1) motsättningar i design, 2) motsättningar i användning, och  
3) motsättningar i utveckling. Jag avslutar varje tema med sammanfattande analys, och i varje 
tema kommer jag att använda Engeströms (1987; 2001) modell som ett led att analysera 
resultatet av den empiriska delen.   

Motsättningar i design  

Här framkommer två stycken kvalitativt skilda motsättningar i designverksamheten. 
Motsättningar uppstår på grund av 1) tid och budget, och 2) olika skäl utanför 
designverksamheten. Jag avslutar det med sammanfattande analys.   

1. Tid och budget  

Designernas utsagor pekar på motsättningar i designprocessen. Tiden pekas ut av alla designer 
som en bestämmande regel och grund till motsättningarna. Designerna talar om att bland annat 
spara tid men det leder i flera fall till att skapa ofullständiga appar. En av designerna säger att 
kunden av olika skäl pressade dem på något sätt till att publicera en version som de inte var helt 
nöjda med. Han menar att kunden ville ha en fungerande app på relativt kort tid.  

Det var inte så här liksom ”fort, fort, fort”, men det var inte heller liksom: nu utvecklar vi 
det här, i lugn och ro, steg för steg och så gör vi användartester och så där. Nej, det var lite 
mer ”Ping-Pong”. 

Appen skapades internt på korttid vilket gjort att man går förbi förstudier; användaranalys och 
användartester som en designer menar borde ha gjorts. Han menar att det påverkar 
användbarheten. Detta tyder på motsägelser mellan vad designern säger och gör.  

Man har inte gjort den analysen och det förarbetet som man borde ha gjort. Och där ser 
apparna ut så som de gör idag att de är lite ostrukturerade, dåliga informationsstrukturer, 
och till en viss del kanske dålig användbarhet. Så där, de har byggt lite ad-hoc, kan man 
säga. 

En designer till bekräftar samma fenomen att de på grund av tid och budget gick förbi 
användarscenario och användbarhetsaspekter. Han menar att de litade på sina kunskaper och 
erfarenheter.  

Det gick vi helt förbi kan man säga för att de vill göra det här den första appen ganska så 
snabbt, och de ville gärna […] komma vidare ganska fort. Och vi var... jag tror att vi hade 
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relativt lågt pris till att börja med. Jag tror inte vi hellre ville trycka in mycket kompetenser 
och för mycket användartester, utan vi litade på att det här, att det här skulle gå bra, och att 
vår samlade erfarenheter skulle räcka. 

En annan designer menar att tid och budget begränsar designer från att göra som de har lärt sig. 
Han menar alltså att det leder till att man inte följer designprinciper. Designer använder sig 
själva som användare menar en av designerna som säger att ”vi har utgått från vår enhet; liksom 
tyck och smak och idéer liksom”. Designer använder sig dessutom av det som hade fungerat 
tidigare menar denna intervjuperson. De utgår från det befintliga systemet eller andra etablerade 
system eller appar menar han. När tiden inte räcker till så väntar designer med att göra önskade 
studier och förbättringar och lägger de på framtida uppdateringar. Det som inte fungerar rättas 
till i nya versioner. Designern vet eller verkar veta i förväg att appar släpps i olika versioner. De 
ofärdiga släpps eftersom de ändå kommer att uppdateras.  

En annan designer berättar att de inte kunde gå ut och fråga användare eftersom de var 
tidspressade. De försökte i detta fall utnyttja medarbetarna som fungerade som potentiella 
användare. Hon säger att de skulle kunna använda appen, så på ett sätt är det bra ändå menar 
hon. Om att ha lite tid för att utveckla en app är stressande, men utmaningen gör det ”väldigt 
kul” menar hon. Samma designer berättar om svårigheten att välja vad som är bästa lösning 
löste sig genom att bestämma sig och fråga någon mer kunnig person.  

En av designerna menar att de brukar lägga mer tid på konceptutveckling, men det sättet som de 
använde i utvecklingen av koncept satte in press på andra medarbetare; programmeraren som 
var ensam, arbetade för fullt för att hinna med leveransen i rätt tidslinje. Han säger att: 

Det var ett problem. Det var väl en tidsmiss av den externa utvecklings teamet då som 
skulle sätta mer tid för det. Så det blev ett problem för oss. Det blev det [...] det var de som 
inte började med tid-inlägget. Och kanske de underskattade hur lång tid det skulle ta och 
göra det. Ja, jag tror det. 

I en annan app berättar en designer att produktionen tog längre tid än beräknat ”Det drog på 
tiden ganska mycket faktiskt” säger han. De hade problem med systemet som skulle koppla 
databasen och appen, ”att information som skulle finnas i databasen inte finns där än”. Detta 
problem berodde på kunden menar han.  

Ah precis, [han överlappade min fråga med svaret] kunden faktiskt. Men det är ett problem 
ofta att, att man inte, det är mycket som går fel under ett projekt, och det är svårt att 
förutsäga det. Så därför är det svårt att få korrekt tidsplan också, exakt att allting ska flyta 
prick. Alltså när man gör ett tidsschema egentligen å är det så här att då förutsätter man att 
allt kommer att gå bra. Man lägger inte in så mycket så här att; oh det här gå fel. 

2. Olika skäl utanför designverksamheten  

Motsättningar uppstår när tiden inte räcker till och när designerna tvingas att leverera något 
ofärdigt. Flera aktörer blandas in och påverkar designverksamheten. En designer berättar om 
problem som uppstod när de ville publicera appen i App Store. Appen måste godkännas av 
Apple Store först innan publiceringen. Den måste först testas vilket betyder väntetid på mellan 
en till två veckor om inte mer, vilket gör att designer tvingades att skicka denna app ofärdig. 
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Appen godkändes av Apple trots att den var ofullständig vilket var en överraskning för 
designerna. 

Ja vi var ganska säkra på att första versionen skulle få nej, och vi kan köpa oss lite tid och 
göra förbättringar, men första versionen gick igenom i första försöket.  

Det gjorde att de arbetade övertid för att hinna med en uppdaterad version som ersätter den 
publicerade versionen. De klarade det bra i och med att uppdateringstiden var kortare än första 
gången menar designern. På Android sidan så var det annorlunda då det var att bara lägga upp 
den version man har klar. Han berättar att det är ”jätte frustrerande” när en uppdatering blir 
godkänd ur Apples synvinkel, och efter det upptäckts nya fel som åtgärdas i en ny uppdatering 
som ändå inte kan ersätta den gamla versionen direkt. Det är regler som man lär sig leva med 
menar designern.  

Sammanfattande analys 
 

 

 
Figur 11: Olika konflikter inom designverksamhet. Denna figur med påverkan av Engeströms, 1987 

(Modellen med konfliktsymbolerna är baserad på Engeström, 2000:965 och Engeström 2001:145, 154).  

I figur 11 visas motsättningar grafiskt som symboler23 inom designverksamheten, och de mest 
utpekade konflikter och motsättningar mellan tid och budget. Konflikterna finns mellan 
subjektets designer och regler som designprinciper, tid och budget. Tid och budget får mer 
utrymme än designprinciper. Det leder till att designer utgår från sina kunskaper och 
erfarenheter, sina tyck och smak i stället vilket gör att de drar ner på användarstudier och tester. 
Om kunden räknas till gemenskaper så betyder det konflikter även mellan subjekt, regler och 
gemenskaper, men det också leder till konflikt med objektet som släpps ofullständigt. Sådana 
konflikter mellan de olika delarna i verksamheten flyttar sig dynamiskt inom hela verksamheten 
och påverkar objektets transformation. Kunder används som redskap för att förmedla vad de 
faktiska användarna vill. Detta blir problematiskt för samspelet mellan designer och användare. 
Motsättningar i tid skapar konflikter i arbetsdelningen eftersom designerna har olika 
kompetenser i olika designområden. Om en designer får mer tid påverkar den andra designern; 
som när konceptutveckling tar mycket tid i början och programmerare som gör slutarbetet blir 
stressade då de får mindre tid än det som behövs. Den andra motsättning ligger utanför 

                                                        
23 Tecknet  är en symbol som jag använder för att illustrerar motsättningar (Engeström, 2000:965; 
Engeström 2001:145, 154). 
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designverksamheten där andra aktörer där appar skalla publiceras pressar designen av appen till 
att ännu mer tänka på tiden och även kvaliteten.  

Motsättningar i användning  

Här framkommer två stycken kvalitativt skilda motsättningar i användning som jag samlat från 
observationerna på nätet. De är lagda vid olika tider och i olika plattformar: Google Play, App 
Store och Facebook. 1) Användare som trivs med appen, och 2) Användare som är missnöjda 
med appen. Jag avslutar det med sammanfattande analys.  

1. Användare som trivs med appen  

När man laddar ner en app så har man möjligheten att utvärderar den med antal stjärnor, och 
sedan kan man kommentera och lämna feedback om den. Den första typen av användare är de 
som ser positivt på appen. De skriver att appen är grym, perfekt, enkel, informativ, smidig 
snabb etc. En del av dem användarna som verkar trivas med appen tipsar andra användare om 
hur de kan använda den på bästa sätt. Andra tycker att appen kan bli bättre än den är. Här är 
olika meningar och värderingsord från observerade användare.  

Grym, smidig, snabb, dålig, riktigt bra, inget att klaga på, kanon, bra app, härlig, ganska 
bra, enkelt att använda, funkar bra, super app, bra, äntligen, funkar bra, snyggt, nice sak, 
perfekt, riktigt snygg, bra början, perfekt app, buggar, reklam, usel, kanon bra, funkar 
utmärkt etc. 

Appen är mycket bra, med information om [?] blir den fulländad. Äntligen en snygg och 
bra app som gör jobbet.  

Appen kan bli så bra, och att den har alla förutsättningar men sedan säger att appen kanske 
inte fungerar bra med den telefon han har eftersom den hänger sig hela tiden.  

2. Användare som är missnöjda med appen  

Motsatta åsikter kommer från två andra användare som visar sitt missnöje. De säger bland annat 
att appen är “kass”, “knepig”, och har en besvärlig sökfunktion. Den klagar på att appen har 
brister som borde åtgärdas. Dessa användare väljer lägre utvärdering med mindre antal stjärnor.  

Kass, knepig, dålig, opålitlig, värdelös databas, ingen refresh, snyggt, buggig, kraschar, 
buggar, reklam, usel.  

Sammanfattande analys 
Användare testar och utvärderar appar. De bidrar till att förbättra produkten men även för andra 
syften såsom när de utvärderar appar med att lägga ett antal stjärnor; från 1–5. Det gör att appen 
som har högst värde läggs på toppen på publiceringsplatser. Men det är inte riskfritt eftersom 
andra konkurrenter kan ladda ner appen och nedvärdera den. De kan också skriva 
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nedvärderande kommentarer. Det har naturligtvis andra effekter som kan försvåra för designer 
om reliabiliteten på vad som är rätt och fel; vad som skulle kunna åtgärdas eller inte.  

Utvärderande ord och begrepp visar på allt från mindre variationer till tydliga antonymer. Bra 
eller dåligt, grym eller kass visar på helt motsatta åsikter. Sådana motsättningar tyder på hur 
komplext är det att utveckla design för alla. Variationerna är ett tecken på människors olika 
uppfattningar om appar.  

 

 
Figur 12: Olika konflikter inom användningsverksamhet som illustreras med konfliktsymbolen. Illustrationen 

grundad på Engeström (2000) och Engeström (2001).  

I figur 12 visas motsättningar grafiskt som symboler motsättningar inom användnings-
verksamheten, och de mest utpekade konflikter och motsättningar inom och mellan subjekt, 
gemenskaper och artefakter. Användare värderar olika genom att använda språket för att 
utvärdera appar. Gemenskaper bjuder olika användare som kan vara rätta användare eller bara 
nedvärderade som kommer från konkurrenter.  

Motsättningar mellan design och användning  

Här framkommer fem olika kvalitativt skilda motsättningar som pekas ut av designerna i 
relation till användarperspektivet. 1) externa resurser och färdiga designmallar, 2) 
användarnas feedback, 3) brister i användarstudier/och användartester, 4) utbildningar och 
arbetslivserfarenheter och 5) ofärdiga appar.  Jag avslutar det med sammanfattande analys.  

1. Externa resurser och färdiga designmallar 

Externa resurser anlitas för att komplettera designverksamheten. En designer berättar att den 
grafiska designen utvecklas av andra aktörer utanför webbyrån. Han menar att när designerna 
inte sitter i samma arbetsplats påverkar det kontinuiteten i utvecklingsprocessen. Det blir 
svårare för programmerare som utvecklar appen utifrån wireframes, medan grafiska designen 
görs utanför menar programmeraren. Externa resurser är inte alltid det bästa sättet berättar en 
annan designer som menar att samarbetet med externa resurser kan vara svårt. Han menar att det 
inte är lika lätt som att ha någon designer bredvid. Denna svårighet ökar när man använder sig 
från designer utanför Sverige vilket ställer krav på att rita detaljerade och tydliga mallar säger 
han. Det skapar ett annat problem med tidfördelning mellan medarbetarna. En annan designer 
berättar om andra typer av resurser som de använder. Han berättar om färdiga designmallar som 

 Artefakter

Subjekt Objekt

Regler Gemenskaper Arbetsdelning



 52 

de använt för appen de skapat. Han menar att de sparade tid genom att använda mallarna och 
kunde på det sättet använda den tiden för att fokusera på användarfrågor. Han menar däremot att 
mallarna var begränsande på något sätt. Externa resurser betyder att designer, eller en del av de 
som utvecklar appen inte möter de riktiga användare. Färdiga mallar betyder att utgår från en 
redan bestämd design.  

En annan typ av externa resurser är experter som utför förstudier och analyser som blir en länk 
mellan designer och användare. Dessa experter skickar sina analyser till designer genom bland 
annat appägaren. I auktionsappen berättar intervjupersonen att kunden (ägaren av appen) 
använde sig av experter; konsultar som gör analyser och undersökningar på ”riktiga” användare, 
och därefter får de testresultat på vad som skulle göras i en kravspecifikation. Det vill säga att 
designerna inte träffar de riktiga användarna när de utför arbetet, utan får en text på tolkat 
testresultat utförd av specialister utanför designverksamheten. En annan designer berättar att 
användartester har gjorts av kunden. Det var kunden som hade testgruppen. ”De hade tagit fram 
en testgrupp som de testade då”. Han bekräftar att det är ett annat företag som anlitas av de för 
att utföra tester på appar eftersom de är specialiserade på det. En annan intervjuperson säger att 
de gjorde flera publiceringar/uppdateringar av appen och menar att det är ett problem som beror 
mest på kunden, då kunden blir en medlare mellan användare och designer. Han menar att varje 
publicering är en uppdatering där görs olika förändringar. 

Vi har fått många problem och många förändringar från kundens håll som gör att, det vi 
tillsammans hade utvecklat tidigare kanske måste göras om från bådas håll, då får man 
prata om hur man löser den förändringen, och samma vi har gjort flera publiceringen av 
appen. De tror jag har gjort fem uppdateringar med små buggjusteringar och sådana grejer. 

2. Användarnas feedback  
Genom feedback från kunder rättar designerna fel i appar, lägger till flera funktioner och 
önskningar. Testresultat från kund liksom feedback från aktiva användare användes i 
designprocessen. Designer berättar att feedback från användare tillsammans med testresultat 
används för att utföra justeringar och förbättringar i apparna. Feedback får designerna på olika 
sätt. 

Antingen är vi eller så har kunden som har upptäckt det eller så är det någon utav kundens 
kunder; användaren utav appen som har upptäckt någonting att ”när jag klickar här och där 
så fungerar inte som det skall” och då antingen i just detta falla de har varit noggranna med 
att det skall vara enkelt och kontakta dem, om man hittar problem eller stöttar på ett 
problem. Så de har på deras Facebook-kanal där de fått in väldigt mycket, förslag på 
förbättringar eller saker som inte har fungerat och sådant.  

Feedback innehåll bland annat önskemål om nya funktioner som kalls för ”Future Quest”. 

Alltså vi gjort uppdateringar, när folk känt till någonting fel… Det vanliga när man gör 
uppdateringar egentligen att man får in alltså ”Future Quest”. Folk vill ha in någonting i 
appen som saknas. 

Intervjupersonen tillägger att appen har bland annat en Facebook kanal för att samspela med 
sina användare och sedan med designer. Genom denna kanal samspelar användare och support. 
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Appen får bland annat ”förslag på förändringar” och olika feedback om appen som handlar om 
fel som användare upptäcker eller andra frågor.  

3. Brister i användarstudier  

I alla de fall som studerats i denna studie berättar designerna om att de använder sig själva och 
sina medarbetare som användare. De förklarar denna företeelse med att de designer nya appar 
som möjligtvis kommer att användas av dem själva. De menar ändå att det sker på grund av 
tidsbrist, bekvämlighet och tillgänglighet som de anser sig utgör. Men de talar samtidigt att de 
inte alltid gör på det sättet och att deras vilja är att använda sig av slutanvändare. Ett av de skäl 
till varför de använder sig och sina medarbetare som testanvändare är när appen är klar och 
skulle publiceras gör de sista testning med hjälp av sina medarbetare. Så här berättar en 
designer.  

Vi brukar innan vi laddar upp en app i alla fall försöka få ett antal personer att sitta och 
testa en timme. Mest för att undvika krasch-buggar och sådant. Och sådana grejer att de är 
borttagna ur appen så att den inte kraschar.  

En annan designer menar att han känner sig osäker på att en version som de redan publicerat 
inte kommer att fungerar bra eftersom de inte har gjort tillräckliga användartester. Han menar 
att de kommer att vänta på feedback och resonemang om appen från användare. Om appen inte 
fungerar tillräckligt bra, vilket han tvekar på så kan de tvingas till att omarbeta den från 
grunden.  

4. Utbildningar och arbetslivserfarenheter  
Designerna utrycker sig som experter med hänvisning till sina kapital av utbildningar och 
arbetslivserfarenheter. De menar att de är experter i vad de gör och kan därför veta användarnas 
behov. En av dem säger att ”vi förlitar oss mycket på det vi har lärt oss egentligen när vi 
designar appar”. ”Det här är vårt yrke det är det vi är bäst på” säger en designer och menar att 
de inte bara passivt tar emot krav från kunden, utan att det handlar om att ”hitta någon 
balansgång och försöka förstå varandra närmare”. Han menar att de utnyttjar de kunskaper som 
de erfaret av andra appar som de utvecklade tidigare. Designerna inspireras av varandras 
kompetens och av de appar som de utforskar eller utvecklar.  

5. Ofärdiga appar 

Flera designers utsagor pekar på att apparna inte släpps fullständiga utan det finns alltid önskan 
om förbättringar på dem. ”På hela tagit har det gått väldigt bra” för bilappen, men det finns 
fortfarande ”förbättringspotentialer” berättar den designern. I en annan app berättar en annan 
designer att en del fel upptäcktes strax innan publiceringen. Sådana fel låter man bli att åtgärda 
eftersom man inte hinner göra det i tid. Åtgärderna läggs på framtida uppdateringar som kan 
ökas med nya funktioner och ändringar. Utifrån appen han talar om berättar designern att man 
inte kan bli nöjd till hundra procent när man publicerar en app.  

Vi upptäckte [felet] egentligen när vi hade gjort klart appen. Till exempel när vi skulle 
lägga upp en annons i en mobiltelefon. Det blir lite tradigt om man jämför det med vad man 
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gör på nätet, eftersom man har ett väldigt litet tangentbord och jobbigt att skriva mycket. 
Eftersom när man jobbar med annons så är det ganska mycket inmatning som ska ske innan 
själva annonsen kommer upp. Så där såg vi, märkte vi, det kanske skulle ha gjort om det, 
men vi hade ingen tid till det. Däremot kanske det kommer en uppdatering i framtiden. 

En designer till bekräftar att de publicerade appen utan att ha varit helt nöjda med den. Han 
säger ”vi släppte appen fast vi kanske inte kände oss hundra procent, nej vi kanske kände oss 
nittiosex procent nöjda”. Men det finns andra skäl till uppdateringarna såsom kontinuerlig 
underhåll, korrigering av buggar, tillägg av fler funktioner, och inte minst i säljsyfte. Enligt 
samma designer planeras eller avlämnas utrymme för uppdateringar redan från början, i form av 
ett visst antal timmar varje månad säljs till kunden för framtida uppdateringar.  

Sammanfattande analys 
I figur 13 skisserar jag motsättningarnas påverkan på design- och användningsverksamheter 
som gör att nya verksamheter uppstår. Motsättningarna som uppstår i användningsverksamheten 
påverkar designverksamheten till följd av artefakten appen. I användningsverksamheten flyttas 
aktiva användarnas aktiviteter till en ny verksamhet där de samspelar med designer. De som inte 
deltar i vidareutveckling av appen definierar jag som passiva användare. Jag kommer att 
utveckla figur 13 och analysen av den i diskussionskapitlet.  

 

 

 

Figur 13: Av designverksamhet och användningsverksamhet skapas utvecklingsverksamhet. Denna 
illustration är inspirerad av Engeström (2001) om närverk av expanderande verksamheter. 

Motsättningar påverkar användarverksamheten och designverksamheten både internt och 
externt. De interna motsättningar som är mer tydliga i användningsverksamheten; som delar 
denna verksamhet i passiv och aktiv användning. Den aktiva användningsverksamheten delas av 
både användare och designer vilket gör att designprocessen blir mer dynamisk och bred i sin 
kontext och till följd av det skapas nya gemenskaper. Motsättningarna skapar en ny arena där 
användare påverkar designen oavsett deras motiv till deltagande.  
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De aktiva användarna är de som vill lyfta upp problem med appar eller önskar sig få nya 
funktioner och tillägg till apparna. Appen blir i den nya utvecklingsverksamheten både ett 
objekt och en artefakt. Ett objekt som utvecklas av designer med påverkan av användare 
samtidigt en artefakt som används av designer och användare. Appen transformeras till en 
flexibel artefakt då den blir en artefakt för sin egen utveckling. Designverksamheten sträcker sig 
således utanför tid och rum till följd av det nya sättet som designerna arbetar med och den nya 
aktiva användningen. För de passiva användarna blir appen bara en artefakt med ett slags syfte.  
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Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens huvudresultat utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar, göra en verksamhetsteoretisk analys enligt tabell 3 och figur 14 utifrån 
resultatet från denna studie, och sedan diskutera den nya modellen i figur 14 mot de två 
forskningsperspektiv som redovisades i teoridelen. Därefter kommer jag att redogöra för 
slutsatserna och ge förslag på fortsatt forskning. 

Syftet med denna uppsats är att söka kunskap om apputveckling ur ett design- och 
användarperspektiv med följande frågeställningar: varför designas respektive används appar, 
hur designas respektive används appar, och vilka motsättningar uppstår/finns mellan design och 
användning av appar? I uppsatsen används verksamhetsteori som teoretiskt ramverk för att 
förstå apputveckling som två olika verksamheter, nämligen designverksamheten och 
användningsverksamheten. Enligt det empiriska resultatet ovan hittar jag inga märkbara 
skillnader i designprocesserna hos dem sex olika apparna. Däremot uppstår det två skilda 
verksamheter i användningen i relation till designverksamheten som består enbart av en 
verksamhet (se figur 14).  

Som resultatet visar så finns det till följd av motsättningar inom användningsverksamheten och 
mellan design- och användningsverksamheterna såväl passiva som aktiva användare. Ur detta 
har jag identifierat ytterligare en verksamhet, som jag definierar som en utvecklingsverksamhet, 
som har uppkommit från samspelet mellan design- och användningsverksamheterna. Utveck-
lingsverksamheten inkluderar aktiva användare och designer men exkluderar de passiva använ-
darna.   

Utifrån resultatet att döma, visar min studie att: 

1. Det finns inga färdigutvecklade appar. De publiceras innan de är klara och uppdateras 
och publiceras ständigt.  

2. Designprocessen är inte linjär, utan dynamisk med relativt öppna gränser.  

3. Det finns aktiv och passiv användning av appar. Den aktiva användningen blir en del av 
utvecklingsverksamhet, medan den passiva användningen glöms bort. 

4. Det finns motsättningar i designen av appar särskilt med tid och budget.  

5. Det finns motsättningar i användningen av appar med nöjda eller missnöjda användare. 

6. Motsättningar mellan design- och användningsverksamheter utvidgar och skapar en ny 
verksamhet som jag definierar som en utvecklingsverksamhet.  

I tabell 3 beskrivs kortfattat de olika delarna i design-, användnings-, utvecklings- och passiva 
användningsverksamheter. Denna tabell är en komplettering för figur 14 nedan.  
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Tabell	  3:	  En	  förenklad	  tabell	  över	  alla	  4	  verksamhetssystem.	  

Verksam-
hetssystem 

Design Användning Utveckling Passiv 
användning 

Artefakter Språk, 
smartmobil, 
wireframes med 
mera 

Språk, smartmobil, 
internet. 

Språk, smartmobil, 
sociala medier, 
internet, support, 
med mera 

Språk, 
smartmobil, 
internet. 

Subjekt Olika designer Passiva: trial-and-
error, trivsamhet. 
Aktiva: funktion, 
kvalitet. 

Designer och 
användare 

Passiva med 
trial-and-error 
användare på 
ett ad hoc-sätt 
av 
användning. 

Gemen-
skaper 

Träffas i olika 
gemenskaper 
inom 
verksamheten 

Användare som 
deltar i utvecklings-
gemenskaper på 
internet. 

Både designer och 
användare samspelar 
i gemenskaper på 
internet om appen. 

Frågar andra, 
eller stannar. 

Objekt Idéer genereras, 
utvecklas och 
blir en app. 

Appen blir en 
artefakt för egen 
användning och 
artefakt för samspel 
med andra. 

Appen blir en 
artefakt för: samspel 
mellan design och 
användare, och för 
dess egen utveckling.  

Det blir att 
pröva att 
använda eller 
kasta bort. 

Arbets-
delning 

Arbetet delas 
mellan olika 
designer med 
olika 
kompetenser 

Användare Arbetet delas mellan 
designer, support och 
användare.  

Användare 

Regler Designprinciper, 
erfarenheter, 
påverkas av 
etablerade 
produkter, hur 
andra har gjort 
etc. 

De måste ha 
smartmobil, 
surfplatta, internet-
uppkoppling, och 
kan använda appar. 

Smartmobil, 
surfplatta, datorer, 
internetuppkoppling, 
måste kunna utrycka 
sig skriftligt 
(svenska), ibland 
måste ha loggat in. 

Smartmobil 

 

De olika konflikter och motsägelser som pekas ut av designer och bekräftas av olika typ av 
feedback från användningsverksamheten, gör att designverksamheten och 
användningsverksamheten går in i varandra – vilket skapar utvecklingsverksamheten. Figur 14 
är en modell över två angränsande verksamheter: design och användning samt två expanderande 
nya verksamheter: utveckling och passiv användning. I utvecklingsverksamhetssystemet, 
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förkortat utvecklingsverksamheten, samspelar aktiva användare med designer med hjälp av 
artefakter som bland annat består av appen ifråga och support.  

  

 
 

Figur 14: Utvecklingspraktiken baserad på resultatet av denna studie. Två nya verksamheter expanderar 
utifrån motsättningar mellan design- och användningspraktiker. 

 

Av figur 14 framgår att vi kan identifiera fyra olika verksamhetssystem utifrån studiens resultat. 
Resultatet visar att vi har dessa fyra verksamhetssystem i modellen ovan. Designverksamheten 
som producerar appen samspelar och konkurrerar med användningsverksamheten vilket gör att 
användningsverksamheten delas i två expanderade verksamheter: den passiva användnings-
verksamhet och den aktiva användningsverksamhet som där utvecklingen av appen fortsätter 
definierar jag som utvecklingsverksamhet. Den passiva användningsverksamheten kan också 
betraktas som konsumtionsverksamhet utan tydlig påverkan i utveckling utifrån denna studie. 
De två ovaler i modellen illustrerar samspelet. Från den mötande delen som illustreras med 
mörkare gråa tonen lyfts den expanderande verksamheten längst upp till vänster. Medan passiv 
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användningsverksamheten lyfts från användningsobjektet utan att samspela med 
designverksamheten.  

Designverksamheten illustreras i nedersta vänstra triangeln och utifrån resultatet är den ad hoc-
artad och består av flera subjekt: olika designer med olika kompetenser. De delar på 
designobjektet och utvecklar det i gemenskaper och delar på arbetet beroende på sina 
kompetenser. Designverksamheten inriktar sig på att skapa appar genom ett kollaborativt arbete 
(jfr Jobring och Carlén, 2005). Objektet börjar ad hoc, idé genereras genom designers 
handlingar i gemenskaper och utvecklas samt förändras senare till en app.  

Designer med olika kompetenser utnyttjar sina tidigare erfarenheter och kunskaper samt 
använder sig av olika regler, till exempel designprinciperna, men de begränsas alltid av tid och 
budget. Detta gör att de inte kan ta med de faktiska användarna i hela designprocessen. De vet 
dessutom inte från början hur en app skall bli för att kunna tillfredsställa användarens behov. 
Olika interna motsättningar såsom tid och budget, varierande kompetenser, normer och 
principer, påverkan av etablerade produkter skapar en dynamisk och ständigt föränderlig 
verksamhet. Motsättningar i och mellan designverksamhetens alla delar är viktiga eftersom de 
utgör verksamhetens drivkraft så att den fortsätter utvecklas (Engeström, 2001).  

Den andra triangeln (nederst till höger) föreställer den angränsande användningsverksamheten 
som består av olika subjekt: de människor som använder appen. I denna verksamhet finns det 
tydliga motsättningar mellan användare sinsemellan, och mellan dem och apparna. Utifrån 
resultatet så finns det passiva användare som nöjer sig med att trycka och tycka medan andra går 
vidare. De andra definierar jag som aktiva eftersom de går vidare med sina frågor och feedback 
och påverkar designen (Engeström, 2000). Förutom motsättningar mellan designverksamheten 
och användningsverksamheten genererar motsättningarna i användningen två nya expanderande 
verksamheter.  

Triangeln överst till vänster är den nya utvecklingsverksamhet där aktiva användare samspelar 
med designer och tillsammans blir detta verksamhetssubjekt. De samspelar enligt nya regler 
vilka består av framför allt viljan att delta i utvecklingen. De deltar i gemenskaper som bildas 
med syfte att mötas och samspela om appen i skriftform. Språket blir viktigt men själva appen 
blir den artefakt vilken för sig själv fungerar som ett instrument för både användare och 
designer. Användare har olika utrustning som de använder för att både använda appen samt 
kommunicera med designer för att lämna sina frågor, förslag och diskutera appen. Appen blir 
alltså inte bara ett objekt som produceras av designer eller används av olika användare, utan den 
blir en artefakt för sin egen utveckling. Appen blir en viktig källa för sin egen utveckling, och 
därmed också för utvecklingsverksamheten, vilken i sin tur ser till att både designer och 
användare deltar i såväl utveckling som förädling av appen. Utvecklingsverksamheten består av 
designer, användare och andra människor som fungerar som resurser eller artefakter vilka 
medierar kommunikationen mellan designer och användare. De olika subjekten i den nya 
verksamheten utvecklar appen samtidigt som de använder den på olika sätt. Designer deltar 
direkt när de läser feedback och utnyttjar detta i utvecklingen av appen, eller får användares 
feedback genom kunder eller support. Denna verksamhet gör att appen hela tiden utvecklas 
vilket gör att denna verksamhet uppstår så länge appen utvecklas. De motsättningar som uppstår 
i designverksamheten med till exempel utelämning av användarstudier ersätts här av de aktiva 
användarna. Studien visar att alla fyra appar – auktion, rabatt, resa och bil – har uppdaterats 
flera gånger och publicerats i flera versioner.  
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Den fjärde triangeln till höger som föreställer den passiva användningsverksamheten; som inte 
samspelar med designverksamheten blir de användare som glöms bort eftersom de inte går 
vidare med sina feedbacktexter och reflektioner. De passiva användare är de som kan betraktas 
som adaptiva användare (Engeström, 2000). De kan betraktas som nöjda kunder, men studiens 
resultat avslöjar en annan verklighet. Dessa användare är passiva användare som lär sig använda 
appen genom bland annat trial-and-error eller genom att fråga andra hur man gör. De kan bli 
irriterade när appen inte fungerar och slutar vara användare, eller nöjda när appen fungerar. En 
motsättning uppstår när syftet med appen att nå ett visst syfte inte tillfredsställer användaren och 
då användaren kontaktar support. Appen blir då ett objekt i utvecklingsverksamheten. Detta 
genererar nya sätt att utveckla appen på. I passiv användning prövas, lärs och värderas appen i 
förhållande till användarnas behov. Tillfredsställer den inte användaren avbryts användningen 
av den. Användarna i den aktiva användningsverksamheten beskrev att det uppstod en 
motsättning när de inte kunde göra vad de ville med appen.  

Designerna beskrev att då de styrs av tid och budget och därför inte kan publicera en 
färdigutvecklad app därför behöver de utveckla appen som objekt i vidare gemenskap med de 
aktiva användarna. Motsättningarna mellan design- och användningsverksamheter möts därmed 
i utvecklingsverksamheten där problem och konflikter men också lösningar och förändringar 
genereras (jfr Engeström, 2001). Här genereras nya tankesätt utifrån konkurrerande diskurser 
som blir verktyg för utveckling (Engeström, 2001).  

I utvecklingsverksamheten blir designernas och användarnas olika föreställningar avgörande för 
designen. Och där blir en kamp om vem som påverkar utvecklingen. Språket och dess 
diskursiva betydelse blir således viktigt att ta hänsyn till för att komplettera verksamhetsteorin i 
analysen av den nya konkurrensen mellan angränsande och utvecklande verksamhetssystem.  

Diskursen blir därför ett verktyg som genererar utvecklingsverksamheten. Designern med sina 
föreställningar om användbarhet och användaren med sina föreställningar om vad hon/han vill 
göra med appen. Utvecklingsverksamheten får på grund av motsättningar mellan nya subjekten; 
användare och designer – skilda diskurser som dialogiseras i de nya gemenskaperna om objektet 
appen. Motsättningar blir därför motorkraft för att hålla igång den nya verksamheten.  

Det verkar vara omöjligt att i förväg bestämma vad en app kan bli, oavsett hur man gör. 
Verksamhetens början och slut tycks vara svårt att definiera. Man har ett mål att göra en app 
men det är bara ett generellt syfte eftersom det ständigt förändras och utvecklas i samspel 
mellan designer och användare (Engeström, 1999).  

I inledningen beskrevs två perspektiv på teknikutveckling. Det första utgår från 
användarcentrerad design och fokuserar på användbarhet och användarvänlighet. Det andra 
utgår från att användning förändrar och utvecklar tekniken till något annat. Dessa perspektiv 
tycks enligt min studie inte räcka till då design- och användningspraktiken sker på ett annat sätt 
i vår högmoderna tid som präglas av elektroniska medier såsom Giddens (1999) beskriver det.  

Appar utvecklas inte längre såsom interaktionsdesignperspektivet förespråkar. Slutanvändare 
blandas in efter publiceringen av appar och appen utvecklas initialt mer ad hoc, utifrån sina 
erfarenheter och föreställningar, liksom föreställningar om användare utifrån andras 
föreställningar, utifrån befintliga och etablerade liknande produkter etc. Att tekniken släpps 
ofärdig och ständigt uppdateras innebär att det tillkommer ny feedback från användare och nya 
krav från kunder som i sin tur också påverkas av användarna. Användarna blir därmed sina egna 
utvecklare. Enligt denna studie har designer använt sig själva eller sina medarbetare som 
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användare när de utvecklat appar (jämför Massanari, 2010). Slutanvändarna har däremot 
deltagit i utvecklingen efter att apparna har publicerats för första gången.  

I interaktionsdesignperspektivet framgår vidare att designern ska sätta slutanvändarens behov 
och önskemål i centrum, genom att skapa produkter som är optimerade för slutanvändaren. 
Resultatet av den här studien visar dock att användaren prövar sig fram genom trial-and-error 
eller genom att fråga andra vilket innebär att användaren därmed redan har anpassat sig till 
tekniken. Detta betyder vidare att idén med att skapa en design efter ISO-standard 9241 är svår 
att nå, om ens omöjligt. Noggrannhet, effektivitet och tillfredställelse blir bara ett ouppnåeligt 
mål för designer eftersom dessa tre begrepp blir beroende av det sammanhang som artefakten 
användas i. Detta gäller dock de aktiva användarna.  

De passiva användarna deltar inte i interaktionen med tekniken. Flera forskare som t.ex. 
Massanari (2010), Norman (2007), O’Connell & Murphy (2007)  har påpekat att det tidigare 
ställdes krav på användaren att anpassa sig till tekniken. Det är ett tecken på motsatsen till vad 
användarcentrerad design har för avsikter (Massanari, 2010). Utifrån resultatet som visas i tabell 
2 finns det få personer som deltar i interaktionen eller bara lämnar sin feedback jämfört med de 
personer som laddat ner apparna. Deras användning visar att användarcentrerad design brister i 
då den syftar till att vara användarvänlig, vilket den inte är för de passiva användarna. En annan 
förklaring kan vara att passiva användare bara är intresserade av användarupplevelsen, och inte 
av funktionen. Har de passiva användarna bara två sätt att lära sig använda appar; genom att 
testa sig fram eller genom att fråga andra hur den fungerar, eller finns det andra osynliga motiv? 
I och med att det finns massor av appar, så kanske dessa användare inte vill lägga tid på att 
anpassa sig till tekniken vilket gör att de väljer andra appar.  

Bagnara & Smith (2006) skriver att interaktionsdesign handlar utifrån en annan aspekt om att 
skapa användarupplevelser. En sådan aspekt på interaktionsdesign kan jämföras med feedback 
från användare som uttrycker sin nöjdhet eller missnöjdhet. Jag menar att nöjda användare 
reagerar utifrån vad de upplever som bra eller dåligt, snyggt eller fult. Anderson (2011) skriver 
om så kallade ”Seductive Interaction Design” som känslomässig påverkan på beteendet. Han 
menar att interaktionsdesign bör beakta den estetiska aspekten av design. Det räcker alltså inte 
att designer lånar idéer om design från spelvärlden som utgår från belöning och bestraffning. 
Han menar att utseende och funktion är sammanvävda och inte bör separeras. Han utrycker sig 
på detta sätt: 

While sentiments like these may be accurate, they’re inconsistent with the way humans 
respond to visual stimuli. The distinction between how something looks and how it works 
is somewhat artificial. (Anderson, 2011:33) 

Funktion och utseende kan alltså ses som två sidor av samma mynt, men vilken sida som är 
viktigast bestäms av den situation där den används. Detta kan förklara att vissa användare 
intresserar sig mer för funktion, andra mer för trivsamhet.  

Artefakten formas i praktikgemenskaper (Berner, 1999). De som deltar på Facebook, verkar 
t.ex. mer intresserade av funktion, än trivsamhet och/eller utseende, av deras kommentarer att 
döma. Däremot framgår av utvärderingar och feedback på Google Play att det handlar om både 
funktion och utseende. I min studie finns också andra typer av påverkan. Det är framför allt 
tidsmässiga och ekonomiska skäl som anges påverka designpraktiken (jfr Berner, 1999). Om 
tiden och budgeten begränsar designer, så måste det betyda att de bryter mot principerna av 
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användarcentrerad design. De kan således inte studera människors beteende. Men har det 
betydelse att göra sådana studier eller inte?  

Norman (2007) menar att designer kan utveckla teknik utifrån användarnas perspektiv. Av min 
studie framgår att designer istället utgår ifrån personas som är simulerade föreställningar av 
användare. Vidare publiceras ofullständiga appar som uppdateras i efterhand, efter fel som 
upptäcks eller feedback som kommer från användare. Jag håller inte helt med Norman (2007) 
när han menar att vi inte längre verkar ha kontroll över tekniken, utan istället har mer kontroll 
över människans tänkande. En fundering man då kan ha är att det i ett sociokulturellt perspektiv 
förutsätts att människan en läraktig varelse som aldrig slutar lära sig. Detta betyder att 
användare ständigt lär sig nya sätt att hantera tekniken (Säljö, 2000) och att artefakten inte har 
någon potential för utveckling i sig själv, utan utvecklas och förändras genom människans 
användning. Är det då så att användarcentrerad design bara är en teoretisk konstruktion och inte 
något som används i praktiken, i enlighet med denna studies resultat? Eller är det så att den är 
under utveckling men att vårt samhälle inte i tillräcklig utsträckning möjliggör för designerna att 
tillämpa designprinciperna? Designerna bekräftar att de appar som publiceras aldrig är färdiga, 
utan ständigt behöver förbättras. Trots att det finns kommersiella syften bakom apparna så 
upptäcks fel (buggar) genom användning. Detta betyder inte att eventuella fel inte kan 
förutsägas, Felen, ”future quest”, verkar upptäckas i den praktik som utgör utvecklings-
verksamheten, inte genom utvecklade kunskaper om människan.  

Användarna i denna studie använder apparna som hjälpmedel. Men hur kan man då lita på 
hjälpmedel som inte är fullständiga? Berner (1999) problematiserar varför tekniska artefakter 
släpps ofullständiga. Hon talar om att detta sker genom påverkan från vissa grupper som därmed 
utövar makt. Hon tar upp rymdfärjan Challenger som exploderade direkt efter starten med sina 
sju besättningsmedlemmar, i USA 1986 och menar att det finns många socio-tekniska orsaker 
bakom sådana händelser. Vissa olyckor sker till följd av små fel menar hon (s.125–34). I min 
studie anges budget och tid som skäl till att appar brister. Detta nämns också i Berners 
diskussion (ibid:134–55). En av användarna i min studie blev irriterad innan han insåg att han 
själv inte hade fyllt i rätt information. En designer kunde inte ha förutsett ett sådant problem för 
att kunna skapa rätt varning anpassat för just denna människa, och artefakten kunde inte heller 
förklara för användaren vad han måste göra med tanke på att artefakten i sig inte är tillräckligt 
intelligent (jfr Berner, 1999:25; även Norman 2007). Designern kan inte skapa någon felfri app, 
appen kan inte tänka för användaren och användaren kan inte förstå appen till fullo utan lär sig 
att använda den på olika sätt. Det betyder att designer och användare utvecklar appar 
tillsammans och att denna utveckling sker genom användningen av appen, och inte utanför den 
sociala praktiken, vilket betyder att vi formar och formas av artefakter när vi använder dem i 
ständigt pågående kommunikativa praktiker (jfr Säljö, 2005). Detta innebär en risk för att 
designerna blir beroende av föreställningen att de inte kan skapa en fullt fungerande design. Att 
det å ena sidan inte går att skapa felfria appar då det alltid finns potentiella fel, och att dessa fel 
ändå kan åtgärdas i framtida uppdateringar kan alltså bli en rutin som hämmar bland annat 
nyskapandet. Å andra sidan kan de aktiva användarna påverka på bekostnad av de passiva 
användarna. Detta kan möjligen begränsa designverksamheten till att missa viktiga användare 
som svaga grupper som inte kan eller hinner delta i utvecklingen. De nya 
praktikergemenskaperna som kan ha en tryggande betydelse för vissa grupper kan även betyda 
begränsningar för andra såsom Berner menar (1999).  
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Denna studie visar att designerna inte alltid fokuserar på slutanvändarens behov och önskemål 
under designprocessen. I samtliga studiens fall står designer inför olika begränsningar som hin-
drar dem från att bara fokusera på användare. Det ter sig omöjligt för designerna att säkerställa 
för användare att på ett enkelt och effektivt sätt navigera och hitta information där man söker 
den (O’Connell & Murphy 2007). Även om designer använder sig av personas såsom det 
beskrivs av Guðjónsdóttir (2010:139ff) så utgår de inte från användarnas perspektiv, utan från 
föreställningar om användare. 

Guðjónsdóttir menar att syftet med användarcentrerad design är att optimera systemet för 
slutanvändare och respektera deras användningssätt (2010). När designerna inte har möjligheter 
att involvera slutanvändare i hela designprocessen, använder de sig av bland annat fiktiva 
användare. Men hur respekterar de användarnas användningssätt? När användare kommer med 
ständiga önskningar om nya funktioner eller ändringar, hur kan designerna då som inte har 
tillgång till slutanvändare i hela designprocessen komma med rätta lösningar. Vem är det 
egentligen som ansvarar för att användarcentrerad design ska fullföljas? Är det designern, 
ägaren av produkten, användaren eller alla? Utifrån min relativt begränsande studie saknar jag 
ett klart svar för detta dilemma, däremot anser jag att design är en dynamisk process vilket kan 
betyda att alla inblandade bär på ansvaret. Designern bör däremot vara den som mest håller sig 
till att försvara användarcentrerad design. Moggridge (2007) menar att designernas roll är att 
skapa lösningar för att ge njutning och tillfredsställelse med hänsyn till marknaden, näringslivet 
och de samhälleliga kraven. Han menar att designer liksom utgår från sina subjektiva och 
kvalitativa aspekter när de skapar design, vilket verkar stämma med studiens resultat. Att det 
finns flera faktorer som styr design och gör att den blir dynamisk med hjälp av olika 
motsättningar. Njutning kan så att säga inte passa ihop med marknaden eftersom marknaden 
prioriterar tid och budget, och det i sig påverkar kvalitet. De dialektiska förhållandena som 
uppstår i design och användning, och mellan design och användning på grund av olika krav från 
samhället, marknaden, erfarenheter, konflikter med tid, betraktas ändå som drivkraft för 
verksamhetens utveckling. Motsättningar och reflektioner skapar en process av kreativitet som 
ser till att bryta rutiner och förnyar verksamheten (Engeström 1999).  

Hur påverkar då motsättningarna design- och användningsverksamheterna? Jag har i denna 
studie funnit flera motsättningar mellan de olika praktikerna. Designerna i min studie har olika 
kompetens som de utnyttjar i sitt kollaborativa arbete (Engeström, 1999). Användarna däremot 
kan delas i två olika kategorier: aktiva och passiva beroende på deras användning av appar. 
Designerna och de aktiva användarna kompletterar varandras kompetenser och vidareutvecklar 
de bristfälliga apparna på nya plattformar. Med användarnas bidrag löser designerna 
motsättningarna som uppstår på grund av tid och budget. Man kan därför undra vilka dessa 
aktiva användare är, om de arbetar ideellt för att påverka designen, eller om det finns andra 
dolda motiv. En designer nämner att vissa användare arrangeras av andra konkurrerande appar 
med störande feedbacktexter. Sådana misstankar om störande användare kan möjligtvis påverka 
appens utveckling.  

En designer uttrycker sig som expert, men på vad och hur är inte helt tydligt eftersom de ändå är 
beroende av användare och medarbetare. Enligt resultatet talar designer om användarcentrerad 
design som en viktig aspekt i utvecklingen men samtidigt drar de ner på användarstudier och 
användartester. Det är dessutom inte ovanligt att designer utgår från sig själva som användare 
när de utför bland annat användartester. Om designerna arbetar på sådana sätt vad kan vi i så fall 
förstå jämförelse med hela diskursen om användbarhetsdesign (jfr Bagnara, 2007; Moggridge, 
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2006; Norrman, 2007). Användarcentrerad design innebär att designernas uppgift är att invol-
vera användare i hela designprocessen (Massanari, 2010). Är det värt då att följa 
designprinciper med allt från användarscenario till personas (se Guðjónsdóttir), eller är den 
synen en överskattad konstruktion. Dessutom visar denna studie att användaren börjar med trial-
and-error, frågar någon annan hur man gör eller skickar feedback för att förändra appen. En 
intressant lösning kan därmed finnas genom den nya plattformen för teknikutveckling och sättet 
att kommunicera med användare. Kommunikationen mellan designer och användare får alltså 
nya fästen och drivas annorlunda än tidigare. Arbetsplatserna och dess kommunikation utspelar 
sig istället i sociala medier (se Heide, 2005; Löfberg, 2008).  

Artefakterna ”apparna” i denna studie utvecklas i en dynamisk process, och blir objekt för sin 
egen utveckling. De skapas i interaktion mellan designer och användare, samt de som deltar i 
praktikergemenskaperna (Berner, 1999) som uppstår till följd av utveckling av dessa appar. De 
som fungerar som länk mellan designer och användare är bland annat teknisk support. De blir 
redskap som förmedlar interaktionen mellan designer och användare. När artefakter publiceras 
skapas diskussioner och utvecklingsverksamheter om apparna – något som håller apparna 
levande. Apparna blir på det sätter drivkrafter för sin egen utveckling och för verksamhetens 
utveckling. Berner (1999) menar att artefakten kan bli något annat än vad man tänkt från början. 
Hon menar att människans relationer till artefakten påverkar dess utveckling. Det är om, och 
genom artefakten som designer och användare samspelar. Den dialektiska sociala relationen till 
den kulturella artefakten, eller appen, skapade nya verksamheter (jfr även Säljö, 2005, 
Engeström, 2001).  

Genom appen skapas en utvecklingsverksamhet; en ny gemenskap som använder sig av sociala 
medier. I denna gemenskap byter man erfarenheter och ändrar villkor för artefaktens utveckling.  
Designer och aktiva användare förhandlar, delar kunskap och utvecklar sig själva och artefakten 
(Wenger, 1998). Berner (1999:35–6) menar att vad som är ”god, relevant och möjlig teknik, vad 
som är lösbara tekniska problem och vilka slags lösningar som är acceptabla” bestäms i sociala 
praktiker. De förvaltar en tekniktradition som bygger på olika slags kunskaper; teorier, 
erfarenheter och rutiner bland aktiva användare (ibid.). Det blir intressant att se om de passiva 
användarna påverkar utvecklingen på annat sätt. En annan intressant fråga är om de nya 
verksamheterna skapar en trial-and-error, trycka och tycka, använda eller slänga användare eller 
inte. En sådan utveckling verkar bidra till konsumtionssamhälle utan reflektion, åtminstone hos 
en majoritet av användarna (se Bauman, 1999). Appar blir en del av konsumtionssamhällets slit 
och slängkultur i ”vår digitala tid” (Säljö, 2008:19). Det intressanta blir vem som bär på skulden 
till att skapa slit och slängkultur? Kan en app bära skulden? Är det inte skaparen och eller 
beställaren som bär på ansvaret? Det finns konflikter i detta område, men utifrån den 
begränsande studien kan vi knappast lägga skulden till konflikter på en särskild grupp (för 
vidare diskussion se Bauman, 1999:114ff).  

Motsättningar mellan subjektet och objektet i utvecklingsverksamheten kan skapa en ny 
arbetsdelning eftersom designerna får nya konkurrenter. De nya medarbetarna utvecklar nya 
kompetenser i den kollektiva resan, tack vare de nya gemenskaperna i den nya utvecklings-
verksamheten. De nya medarbetarna ingår inte i det fysiska traditionella arbetsrummet, och även 
tiden påverkas (Engeström, 2001). Gränserna för designverksamheten sprängs och dess praktik 
överskrider dess gränser. Detta kan jämföras med Mogren och Thunborg (2010) som skriver om 
hur mobilen påverkar arbetet och fritiden och gör dem gränslösa. Motsättningar skapar således 
nya möjligheter för utveckling i utvecklingsverksamheten men delar på användare som inte 
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intresserar sig för att delta i utvecklingen. De blir å andra sidan den grupp som lär sig att trycka 
och tycka, konsumera och slänga. Den kollektiva resan genom utvecklingszonen är berikande 
för de deltagande människorna i praktiken (Engeström, 1987).  

Användare som deltar i utvecklingen av appar blir mer kompetenta, medan passiva användare 
väljer bort en app möjligen till förmån för en annan. Användare i den passiva 
användningsverksamheten får mindre utrymme att påverka utvecklingen av tekniken till följd av 
bland annat den snabba utvecklingen. Denna utveckling i synen på användare som tryckande 
och tyckande, påverkar människor till att tappa förtroendet för betydelsen av kvalitet – eftersom 
det är bara få som påverkar det. En annan möjlig tanke är att missnöjda användare inte vill 
tillägna sig tid för att kunna gå vidare och påverka de appar de inte vill då de väljer alternativa 
appar. Användare i den aktiva användningsverksamheten kan vara de människor som påverkar 
utvecklingen av appen.  

Perspektivet på kvalitet ifrågasätts i och med att produkter publiceras ofullständiga och 
utvecklas vartefter. Detta kan påverka människans relation till teknik och gör att hon inte litar på 
dess kvalitet. Design blir anpassad efter tycke och smak vilket gör att man inte kan tala om 
hållbar design längre. När tekniken inte fungerar som den ska bör vi ifrågasätta den diskursiva 
debatten om hur viktigt det är att ha användarcentrerad design. Även om denna studie är 
begränsat till sitt omfång så anser jag att hela den forskningsgrenen som växte fram kring hur 
man ska designa för människor genom att studera deras beteende och involvera dem bör därför 
utvecklas.  

Det tekniska samhälle vi lever i idag med all tillgång till smartmobiler, surfplattor, internet, och 
sociala medier innebär möjligheter att delta i utvecklingen av tjänster som man själv använder. 
Denna utveckling skapar i sig nya utvecklingssätt oberoende av tid och rum (Säljö, 2008). När 
nya designplattformar skapas, så förändras arbetsförhållandena och nya ideella 
påverkansmöjligheter formas (se studier om bland annat nätverksspel såsom World of Warcraft, 
ofta förkortat WoW). De både stödjer designverksamheter och påverkar arbetsförhållanden, då 
de kan konkurrera med de etablerade. Målet med att involvera användare i utvecklingen kan ha 
flera motiv (Leontiev, 1986), såsom att utveckla produkter baserade på hur användare vill ha 
dem, att utnyttja användarna till gratis arbete eller att få ta del av användarnas erfarenheter etc.  

Att först förstå människors beteende och sedan designa verkar vara en myt då design är 
sammanhangsberoende. Det handlar alltså inte om att designerna har eller inte har utfört 
användarstudier. Detta ställer i för sig stora krav på hållbarhet i vårt tekniska samhälle, vilket 
betyder att medvetenhet om konsumtion blir viktigare än att fokusera på diskursen om 
användbarhet.  

Artefakten, som Berner utrycker det, är inte ”något fixt och färdigt” (1999:46) utan den 
utvecklas i praktikergemenskaper. Detta har påvisats av resultatet då apparna har blivit verktyg 
för sin egen utveckling. Det har också påvisats att det inte går att studera och analysera 
människans beteende och skapa applikationer utifrån det, oavsett om man håller sig till 
designprinciper eller inte. Dessutom har det visat sig att slutanvändare i praktiken inte blandas 
in under hela designprocessen. Användarcentrerad design blir därför problematisk och behöver 
nya tankar och nya lösningar. Jag tycker därför att användarcentrerad design inte bör begränsas 
till att studera människors beteende, analysera det och sedan skapa artefakter utifrån det, utan 
snarare skapa möjligheter för dem att vara med och påverka hela utvecklingen.  
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I den här uppsatsen har jag utifrån VT betraktat design så som Kress och Selander (2010) ser 
den som en egen process, vilket innebär att jag definierar design som ett verksamhetssystem i 
sig själv. Detta betyder att produktion, konsumtion, utbyte och fördelning är delar av design. 
Denna definition av design utökar verksamhetssystems innovativa betydelse som bygger på 
dynamik och relation till andra verksamheter. Denna relation utökar synen på design som ett 
expanderande och kollaborativ verksamhetssystem. Utvecklingsverksamhet är ett intressant 
exempel som ger stöd för att skapa nya tankar om vad design kan omfatta. Utan 
verksamhetsteorin och den abduktiva ansatsen som tillät mig att iterera samlingsprocessen av 
empirin hade jag inte kunnat få denna förståelse av design- och användningsverksamheter (jmf 
Engeström, 2001:136). Denna utökade omfattning av designpraktiken behöver därför en 
komplettering till den materialistiska VT med en diskursteori för att få bättre förståelse av vad 
som skrivs och vem som påverkar designpraktiken. Den diskurs som styr design är 
användarcentrerad design som enligt resultatet i denna studie inte följs. Användarna vill ha 
appar som är enkla att använda, men när de inte blir nöjda med apparna då uppstår 
motsättningar. Jag behöver dock mer studier om vad som styr användarna än vad jag har fått för 
i denna studie för att kunna uttala mig om det finns en diskurs som styr den passiva 
användningen och i så fall vem som styr sådana eventuella diskurser och hur påverkar det 
designpraktiken.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det råder ingen tvekan om att vi lever i en digitaliserad värld och att vi i allt större grad kommer 
att använda oss av tekniskt avancerade appar. Det publiceras allt fler appar inom viktiga 
områden såsom: medicin24, utbildning25 och nästan allt möjligt. Appen som en digital artefakt 
har på kort tid seglat upp som det viktigaste utvecklingsområdet i nutid.  

”Computers will be a sweeping yet invisible part of our everyday lives: We’ll live in them, 
wear them, even eat them. ... Yes, we are now in a digital age, to whatever degree our 
culture, infrastructure, and economy (in that order) allow us. Nicholas Negroponte, MIT 
Media Lab, 1998.”  (Moggridge, 2007:661).  

När subjekten i designverksamhet utvecklar appar i samverkan med användare i utvecklings-
verksamheterna på nätet – ordnar de världen på nya sätt (Selander & Kress, 2010). Det nya 
sättet som appar utvecklas på behöver analys på den diskursiva samverkan mellan olika 
verksamhetssystem. Det diskursiva samspelet mellan aktiva användare och designer om objektet 
appen blir intressant att analysera med nya verktyg. Jag anser att den abduktiva ansatsen i 
kombination med VT tillät mig att flexibelt och iterativt samla min empiri för att få kunskap om 
den övergripande designpraktiken som innefattar design- och användningsverksamheterna. Den 
abduktiva ansatsen, VT och diskurs vill jag därför kombinera för vidare studier av det nya sättet 

                                                        
24 https://play.google.com/store/apps/category/MEDICAL (2013-02-01).  
25 https://play.google.com/store/search?q=education&c=apps (2013-02-01). 
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att analysera och förstå verksamheter som använder nya sätt att utveckla verktyg på. Särskilt när 
det sker genom olika sociala medier.  

Andra frågor som har uppstått utifrån resultatet som behöver mer utforskning är bland annat; 
hur vår relation till produkter och tjänster som vi använder eller kommer att använda blir? 
Kommer vi någonsin att lita på de produkter eller tjänster som erbjuds på marknaden? Finns det 
något sätt att skapa en app, eller en annan produkt som är helt perfekt och som fungerar till 
hundra procent? Vad betyder detta utifrån användarcentrerad design? Vad har det för betydelse 
med effektiv design som beskrivs inom ramarna för designprinciper?  
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Bilagor 

Bilaga 1  

I denna bilaga skriver jag om definitioner och sammanfattande beskrivningar om tekniska 
begrepp som har kommit i uppsatsen.  

Tekniska begrepp och definitioner 

Smartphone på engelska – eller ”smartmobil” på svenska – är en datorliknande mobil med 
pekskärm, simulerat tangentbord, kamera, Internetkoppling och satellitnavigator. ”Gränsen 
mellan en dator (speciellt pekdator) och smartmobil är flytande; många av de vanligaste 
datorfunktionerna (e-post, sociala medier, Internetsurfning med mera) utförs numera med 
smartmobiler” (NE 2012)26. En smartmobil är utrustad med olika operativsystem beroende på 
mobiltelefontillverkare. Apple har sitt operativsystem iOS i iPhones medan Nokia har Symbian 
eller Windows Phone i sina mobiler, Flera mobiltelefontillverkare har Android som 
operativsystem, ex. Sony, HTC, Samsung med flera. Utveckling i denna bransch går mycket 
snabbt och sådana mobiler börjar likna vanliga datorer i prestanda. Många av de appar eller 
program som finns i- eller installeras i smarta telefoner, kräver tillgång till internet vilket 
mobiloperatörer idag erbjuder i sina mobilabonnemang. 

App (application på engelska) betyder en produkt eller tjänst. Det är alltså ett anpassat program 
för smartmobilen, som kan vara förinstallerat eller laddas in till mobilen genom bland annat 
App Store eller Google Play. Nu för tiden växer så kallade webb-appar, vilket är appar som 
använder webbläsare som klient. Exempel på webb-appar är Gmail, Gdoc, Yahoomail, etc. 

A web application is any application that uses a web browser as a client. The application 
can be as simple as a message board or a guest sign-in book on a website, or as complex as 
a word processor or a spreadsheet27. 

Applikation, app eller tillämpningsprogram tillgodoser användarens databehandlingsavsikter till 
skillnad från system- och verktygsprogram som tillgodoser datorns interna behov. En 
applikation (av engelska application “tillämpning”), app eller tillämpningsprogram är ett 
datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (till exempel ordbehandling 
eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete (till 

                                                        
26 http://www04.sub.su.se:2111/smartmobil, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-14. 
27 http://webtrends.about.com/od/webapplications/a/web_application.htm. (Hämtad 2012-08-10) 



 73 

exempel anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för datahantering (till exempel 
filkonvertering). Applikationer (till exempel spel) kan också medfölja speciella elektroniska 
plattformar, såsom mobiltelefoner och mediaspelare28. 

Applikationer distribueras och laddas ned framför allt via Internet. Datorföretaget Apple Inc. har 
varit pionjär på området med nätbutiker med applikationer för en del av sina produkter. Man 
erbjuder där program som är godkända av Apple men konstruerade av oberoende tillverkare. På 
samma sätt har andra tillverkare försäljning av applikationer till plattformar baserade på 
operativsystemet Android29.  

Surfplatta, en typ av pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via 
trådlösa nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor används bland annat för surfning på 
nätet (därav namnet), hantering av mejl, spel, musik och film samt läsning av e-böcker, 
tidningar och tidskrifter30.  

Responsive design för webb, eller responsive webbdesign är en form av mobilanpassning. 
Detta innebär att webbutvecklare bygger webbplatser som anpassas genom HTML, och CSS för 
att passa olika plattformar och skärmstorlekar såsom mobiltelefoner, surfplattor, och vanliga 
dataskärmar. Således anpassar sig webbplatsen storlek och upplösning på besökarens skärm. 
Innehållet på webbplatsen anpassas efter besökarens plattformar. Det är inte bara layouten som 
ändras utan även anpassas bilder och texter för att kunna följa läsbarheten, och hela 
användbarhetsprinciper31. 

Bilaga 2 

I denna bilaga skriver jag frågeguiden till mina intervjupersoner. Samma guide fungerar som 
inspiration till observationerna av användarfeedbacktexter. 

Frågeguiden 

[Vem är subjektet/designern? Vad gör dem? Vad är det som kommer ut, som görs av dem? Vad är 
design? Hur arbetar dem?] 
Frågeställning kan besvaras genom att jag gör intervjuer med några designer (kanske av en 
eller ett par app/ar), och sedan intervjua några användare som använder appar som designerna 
berättar om. 
                                                        
28 www.ne.se. (Hämtad 2012-02-10) 
29 http://www.ne.se/lang/applikation/1258417, Nationalencyklopedin, www.ne.se. (Hämtad 2012-02-10) 
30 www.ne.se. (Hämtad 2012–02–10) 
31 Responsive Web Design by Ethan Marcotte http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design. 
(Hämtad 2012–07–01) 
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1. Inledande frågor om  

ålder:  
kön:  
arbetsbefattning:  
utbildning:  
erfarenhet: 

2. Vad heter appen (anonymt) som ni utvecklat?  

3. Vad har ni utvecklat denna appen till? Syftet/målet med appen? Motivet? 

4. Hur kom den appen fram? 

5. Vad var det tänkt att den ska användas till? 

6. Vilka som deltar i utvecklingen av denna app? Vem som jobbar med den? 

7. Kan du berätta hur den utvecklades (utvecklings processen? Hur gick det till? 
Hur gör ni? 

8. Hur har ni (om) fått användaren med? På vilket sätt? 

9. När kom användaren i den? 

10. Hur ser ni på användare? Kund eller slutanvändare? 

11. Kan du berätta om det var det några överraskningar, eller svårigheter? Vilka 
utmaningar? 

12. Tid (snabbhet eller funktion) budget, användare, reglar, rutiner?? 

13. Blir dem som designerna hade tänkt? Är det funktion eller estetiken eller, något 
annat? Vad är det som avgör utvecklingen?  

14. På vilket sätt stämmer designen överens med användarens perspektiv? 

15. Finns det förbättringar, ändringar som går att genomföra? (feedback). 

16. Får jag titta på anteckningar från om ni (samtliga utvecklare) har om projektet. 

17. Konsult eller anställd (problem eller fördel)? 

18. Kunskapsutveckling, hur ser ni på det? Erfarenhet/utbildning? 

19. Får jag göra någon observation på utvecklingen??? Sitta i möte med er 
utvecklare…? 

20. Finns det något mer du vill berätta om? Tips, eller tillägg? 

21. Får jag återkomma om andra frågor dyker upp senare? 

22. Tack! 
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Frågeguiden till användare på (observjuer). 

1. Inledande frågor om  
ålder:  
kön:  
Erfarenhet: 

2. Vi kommer att testa 4 olika appar, är det ok?  

3. Vill du börja testa denna app, och så vidare med de andra 

4. Hur ser du den? 

5. Hur funkar den? 

6. Hur svårt eller lätt är den? 

7. Finns det något du inte giller med den, inte nöjd? 

8. Kan du testa vidare? 

9. Tycker du att den är användbar? 

10. Vad tycker du om designen? Om färgerna, text med mera 

11. Kommer du använda den? 

12. Kan du tänka dig komma vidare med frågor om den? Till de som skapat appen. 

13. Tack! 
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