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Abstract 
The project-based working method is becoming increasingly common in all levels of 

society. Projects require planning, including time and resource planning. Time is one of 

the main components of the project, and timing is crucial if the project will succeed in its 

whole. Resources are another important element that also has a crucial role if projects 

reach goals. While the project as working method increases, they tend to grow in size. 

Statistics show that projects often fail a problem that has not diminished over the past 25 

years. Although the range of methods, techniques and computer programs are widespread 

today, the problem of failed projects remains. There is a general problem with reduced 

project time, with the combination of complexity increasing in all types of projects, 

especially in IS/IT projects. Circumstances that tend to lead to greater demands on project 

planning, and particularly time and resource planning. It can be assumed that there is a 

need for computerized project planning software, and the assumption that it is difficult to 

time and resource plan without the support of various techniques, methods, and software 

tools for project planning.  

 

This study's purpose was to examine how projects in general and time- and resource 

planning in particular are currently conducted, and how different techniques, methods 

and computer programs can improve, and assist project planning. Based on theoretical 

and empirical material has first a conceptual prototype, and then a final prototype of a 

mobile application for project planning been developed. The entire software development 

process is presented in this study from start to finish. Usability factors have been 

important in the development of the application to achieve high usability, and for this 

reason has usability principles from three different disciplines to the development and 

evaluation been used. The knowledge was then used to create a user friendly mobile 

application for time- and resource planning in projects.  
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II 

Sammanfattning  
Den projektbaserade arbetsformen blir allt mer vanligt förekommande inom alla nivåer i 

samhället. Projekt kräver planering, bland annat tid- och resursplanering. Tid är en av de 

viktigaste beståndsdelarna i projekt, och tidsaspekten är av avgörande betydelse om 

projektet kommer att lyckas i sin helhet. Resurser är en annan viktig beståndsdel som 

också har en avgörande betydelse ifall projekten når målen. Samtidigt som projektet som 

arbetssätt tilltar, tenderar projekten att växa i storlek. Statistiken visar att projekt ofta 

misslyckas, ett problem som inte har minskat de senaste 25-åren. Även om utbudet av 

metoder, tekniker och datorprogram är omfattande idag, kvarstår problemet med 

misslyckade projekt. Det råder ett generellt problem med att projekttiden minskar, i 

kombination av att komplexiteten ökar i alla former av projekt, särskilt i IS/IT-projekt. 

Omständigheter som medfört större krav på projektplanering, särskilt tid- och 

resursplanering. Det kan antas att det finns ett behov av datoriserade 

projektplaneringsprogram, och antagandet att det är svårt att tid- och resursplanera utan 

stöd av olika tekniker, metoder, och mjukvara för projektplanering.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur projektplanering i allmänhet samt tid- och 

resursplanering i synnerhet bedrivs idag, och hur olika tekniker, metoder och 

datorprogram kan förbättra, och underlätta projektplanering. Utifrån teoretiskt och 

empiriskt material har först en konceptuell prototyp, och därefter en slutlig prototyp av en 

mobil applikation för projektplanering utvecklats. Hela mjukvaruutvecklingsprocessen 

redovisas i denna studie från start till mål. Användbarhetsfaktorer har haft stor betydelse 

vid utvecklingsarbetet av applikationen för att nå hög användbarhet, och av den 

anledningen har användbarhetsprinciper från tre olika discipliner till utvecklingen och 

utvärderingen använts. Kunskaperna användes därefter till att skapa en användarvänlig 

mobil applikation till tid- och resursplanering i projekt.  
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1 Inledning   
 

 
 

 

There are only two things of importance. One is the customer, and the other is  

the product. If you take care of the customer, they come back. If you take care of  

the product, it doesn’t come back. 

-Stanley Marcus 

 

Kapitel 1 har som mål att behandla bakgrund och syftet till föreliggande studie. Kapitlet 

inleds med en introduktion som syftar till att ge en kort bakgrundsbeskrivning. Nästa 

delkapitel beskriver forskningsläget för system och mjukvara till tid- och resursplanering 

i projekt. Skapa förståelse och grunda studien genom att studera nuläget för olika 

tekniker, metoder och datorprogram för projektplanering. Därefter redovisas studiens 

problembakgrund, syfte och forskningsfrågor som förklarar orsaken till förestående 

studie. Vidare definieras studiens avgränsning och målgrupp, en förutsättning för att nå 

uppsatta mål avseende tid- och resurser. Kapitlet innehåller även en kort 

bakgrundsbeskrivning av författaren och idén bakom studien. Kapitlet avslutas med 

förväntat resultat, förklaring av centrala begrepp och till sist uppsatsens disposition jämte 

schema både textuellt och visuellt.  

1.1 Introduktion  

Detta arbete är en direkt fortsättning från min kandidatuppsats i informatik: Tid- och 

resursplanering – En utvärdering av verktyg för projektplanering (Anssi Luomala, 

VT2010:KI17, Högskolan i Borås). Huvudsyftet med förgående undersökning är att 

undersöka förutsättningarna att utveckla mjukvara till projektplanering. Fyra viktiga 

komponenter som min C-uppsats identifierat angående projektplanering kommer att 

inkluderas i mjukvaran: tidplanering, resursplanering, projektdokument, och 

kommunikation mellan projektdeltagare. Min avsikt är att implementera nämnda 

komponenter till en egenutvecklad applikation för projektplanering/projektstyrning. Efter 

att den teoretiska och empiriska studien slutförts kommer fler önskvärda funktioner att 

identifieras och inkluderas i mjukvaran. Applikationen kommer att utvecklas i nära 

samarbete med projektledare med goda kunskaper i projektledning. Utvecklingsarbetet 

består av fyra delmoment: Konceptuell design, slutlig design, kodning, och utvärdering. 

Uppsatsarbetet på 15 högskolepoäng är dock tidsmässigt begränsad, och av den 

anledningen kan det innebära att den slutliga applikationen inte uppfyller alla 

användarkrav och önskemål. Utvecklingsprocessen är ganska omfattande, och innefattar 

bl.a. intervjuer, användartester, koncept, design, kodning, analys och utvärdering. Går det 

att utveckla en applikation som användarna upplever som användarvänlig, effektiv och 

estetiskt tilltalande? Det kommer forskningsundersökningen att ge svar på.  
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1.2 Tidigare forskning  

Yetton et al., (2000) förklarar att organisationer investerar i informationssystem i syfte att 

höja organisationens prestationsförmåga och öka vinsten. Framgångsrik IS/IT-

projektutveckling är en nödvändig förutsättning för att kunna förverkliga 

kapacitetsökningen och öka vinsterna. Projektmisslyckanden är dock vanligt 

förekommande, och de förväntade vinsterna förbyts allt för ofta till betydande direkta och 

indirekta kostnader. Trots mångårig erfarenhet av projekt förbättras inte förutsättningarna 

för IS/IT-projekt, de fortsätter att misslyckas i en alarmerande hög nivå, och problemen 

med skenande projekt kvarstår. Yetton et al., (2000) anser vidare att projektprestanda 

vanligtvis kännetecknas i form av tidschema, kostnad och funktionalitet (Yetton et al., 

2000). Smith & Keil (2003) påpekar att den mest kostnadseffektiva lösningen vore att 

stoppa problemfyllda projekt tidigt i projektets livscykel. Smith & Keil (2003) gör också 

gällande att en del projektmisslyckanden beror på psyklogiska, sociala och 

organisatoriska orsaker som inte kan hanteras med projektplaneringstekniker eller 

datorprogram. Smith & Keil (2003) hävdar vidare att organisationens projektledare ofta 

inte får ta del av negativ information, och förlusterna ökar på grund av att organisationens 

medlemmar inte vidareför negativ projektstatusinformation till ledningen. Informationen 

kan också vara kraftigt förvrängt i informationsprocessen. Resultatet blir att beslutsfattare 

med befogenhet att utföra ändringar i projektet är omedvetna om projektets sanna status 

(Smith & Keil, 2003; Yetton et al., 2000).  

 

Oshri et al., (2007) menar att projekt som utförs globalt med flera nationer involverade 

samtidigt, inte är lätta att hantera. En viktig orsak är bristen av personlig kontakt mellan 

deltagarna p.g.a. att all kontakt sker på distans (synkront eller asynkront). Konsekvensen 

av otillräcklig socialisering är att det kan ge upphov till bristande normer, attityder eller 

beteende hos deltagarna (Oshri et al., 2007). Lee & Xia (2010) förklarar att Agil 

mjukvaruutveckling är en modernare metod för bl.a. IS/IT-projekt, och skiljer sig från 

traditionell projektplanering. Syftet med Agil mjukvaruutveckling är att planera med kort 

framförhållning, och effektivt anpassa sig till nya kundkrav. Enligt Lee & Xia (2010) har 

det visat sig vara svårt att hantera Agila projekt, och statistiken visar att endast 11 % av 

de Agila IS/IT-projekten kunde förverkliga alla kundkrav i praktiken (Lee & Xia, 2010). 

Hardless et al., (2007) menar att projektbaserade organisationer står inför ett antal 

inlärningsutmaningar. För att möta dessa utmaningar med hjälp av informationsteknologi 

har författarna utvecklat en designteori till teknik-medierade system för lärande som 

stödjer läroprocesser i projektbaserade organisationer. Syftet med systemen är att 

understödja ett kumulativt lärande och undvika gamla misstag (Hardless et al., 2007). 

Lindgren et al., (2004) skriver om behovet av kompetenssystem i samspelet mellan 

organisationens och den enskilde individens arbetskompetens. Informationsteknologi som 

hanterar kompetens mellan makro- och mikronivå (Lindgren et al., 2004).  

 

Datorprogrammens gränssnitt behandlas av bl.a. Tomiuk & Pinsonneault (2009) som 

förklarar att de flesta studier har fokuserat på faktorer som behandlar tillförlitlighet, 

användarvänlighet, estetik, värde och gränssnittsnavigation till syfte att uppfylla 

användarnas behov, och genom att erbjuda ett rikt innehåll, samt hög funktionalitet 

(Tomiuk & Pinsonneault, 2009). Avital & Te’eni (2009) hävdar att litteraturen i 

huvudsak har fokuserat på utvärdering av prestationer som baseras på mätning av 
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uppgiftseffektivitet, noggrannhet eller produktivitet. Numera anses inte 

produktivitetsvinnig vara det enda utvärderingskriteriet. Datorsystemen förväntas också 

öka människors kreativitet, möjligheter och öppna nya vyer (Avital & Te’eni, 2009). 

Stolterman (1999) förklarar att de flesta metoder, verktyg och tekniker idag för 

systemdesign fokuserar på en aspekt, eller ett fåtal aspekter av ett informationssystem. 

Detaljer som valts visas i klarhet, andra detaljer glöms bort eller döljs. Varje teknik 

saknar ett övergripande helhetssyn om informationssystemet och hur den förhåller sig till 

organisationen, och dess omgivande miljö.  

 

Stolterman (1999) menar att det råder brist på metoder för att beskriva system som kan 

fånga helheten på ett koncentrerat sätt, dvs. struktur, funktion och form samtidigt. 

Eftersom informationssystem är mycket komplexa helheter av datastrukturer, 

informationsflöden, nätverkskommunikation och gränssnitt behövs praktiska metoder 

som passar till systemdesign av teknologiska artefakter (Stolterman, 1999). Gallivan & 

Keil (2003) skriver att forskning om informationssystem visar att användarcentrerad 

mjukvaruutveckling är av godo eftersom kravspecifikationsprocessen förbättras, och ger 

en högre användaracceptans, även att användarna informeras om framstegen 

kontinuerligt. Vilket leder till fler nöjda användare, högre systemkvalitet och högre 

systemanvändning (Gallivan & Keil, 2003). Benyon-Davies et al., (2000) benämner 

metoden användarcentrerad mjukvaruutveckling som RAD (Rapid Application 

Development). Metoden involverar användarna i utvecklingsprocessen och använder 

iterativ prototyping (Benyon-Devis et al., 2000).  

 

Flavián Blanco et al., (2010) påpekar att väldesignade användargränssnitt med största 

sannolikhet ökar systemacceptansen. Lederman & Johnston (2011) förklarar att manuella 

artefaktbaserade informationssystem t.ex. informationstavlor (whiteboard) inte kan anses 

vara system som ger beslutstöd åt användarna. Datorbaserade informationssystem kan 

däremot stödja resonemang om konsekvenser av alternativa åtgärder (Lederman & 

Johnston, 2011). Lesca & Caron-Fasan (2008) hävdar att organisationers 

överlevnadsförmåga beror på dess styrka att kunna förutse interna och externa 

förändringar vid strategival. Organisationen bör kunna anskaffa, distribuera och särskilt 

analysera information utifrån aktuell företagsposition. Behovet av ett system som aktivt 

väljer, lagrar och analyserar information föreligger (Decision Support System). Systemet 

utvecklar organisationens förmåga att agera snabbt, och anpassa sin strategi i rätt tillfälle. 

Organisationer med komplex, dynamisk och turbulent miljö kan dra nytta av 

informationssystemet. Systemet kompenserar för mänskliga kognitiva begränsningar, 

bias (skevhet) och ger bättre beslutsunderlag (Collins et al., 2010; Hyland & Jamieson, 

2006; Lesca & Caron-Fasan, 2008). Karlsson & Åkerfalk (2009) menar att det inte finns 

några metoder som passar alla IS/IT utvecklingsprojekt. Vartenda projekt är unikt och de 

behöver flexibla metoder som stöds med hjälp av datoriserade verktyg (Karlsson & 

Åkerfalk, 2009). Baskerville (2011) definierar ”design tänkande” som en disciplin där 

designern använder sin känslighet och specifika metod till att passa människors behov, 

utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Design tänkande centrerar kring kreativitet och 

innovation utifrån komplexa problem (Baskerville, 2011).  
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Agarwal & Venkatesh (2002) förklarar att användbarhet är ett begrepp som återkommer 

ofta i MDI litteratur (människa dator interaktion). Forskare inom MDI området har länge 

hävdat att studier av de mänskliga faktorerna spelar en nyckelroll för lyckad 

gränssnittsdesign, när teknologiska artefakter realiseras. MDI bygger på psykologi och 

mänskligt beteende. Det övergripande målet för majoriteten av all MDI forskning är att 

föreslå tekniker, metoder och riktlinjer för bättre design, och som i sin tur ger mer 

användbara artefakter. Tills nu har forskare undersökt olika programmeringsspråk, och 

fel som uppstår när olika modelerigs inriktningar används, samt olika operativsystems 

användbarhet (Agarwal & Venkatesh, 2002). Livari (2009) menar att mjukvaruutveckling 

inkluderar studier av informationssystem och forskning om människa dator interaktion 

(MDI).  

 

Enligt Clemmensen (2006) är MDI den snabbast växande och mest synliga delen av 

datavetenskapen, och anses allt viktigare i mjukvaruutveckling. Clemmensen (2006) 

menar också att utbudet av forskningsartiklar om MDI i de ledande forskarjournalerna 

med inriktning på informationssystem är begränsat. Clemmensen (2006) berättar vidare 

att efterfrågan efter olika teorier och riktlinjer inom MDI de facto existerar, och berikar 

området. En nackdel är eventuella svårigheter med att tillgodogöra sig en allt för stor 

mängd olika metoder och teorier (Clemmensen, 2006; Johnson & Johnson, 2001). Lif et 

al., (2001) menar att det finns ett generellt problem när användbara gränssnitt designas.  

Problem avseende hur omfattande och komplex informationsstruktur effektivt kan 

visualiseras på en datorskärm. En valigt förekommande lösning är att dela en applikation 

till flera olika gränssnittsfönster, ofta hierarkiskt strukturerade. En hierarkiskt 

strukturerad applikation ger upphov till navigationssvårigheter, eftersom användaren 

tappar helhetsgreppet om applikationen. När användbara gränssnitt designas är det viktigt 

att förstå det faktum att användarens primära intresse är att utföra arbetsuppgifter, inte 

ansvara för och vårda datorn. Lif et al., (2001) påpekar att datorsystemet måste assistera 

användaren till att hitta rätt information snabbt och med minsta möjliga kognitiva 

ansträngning (Lif et al., 2001).  

1.3 Problembakgrund 

Tid- och resursplanering i projekt är en av de viktigaste beståndsdelarna att 

uppmärksamma, och av avgörande betydelse ifall ett projekt anses lyckat eller 

misslyckat. Ett antal problemfaktorer gör det ofta svårt att inte överskrida tid- och 

budgetmål, och nå tillfredställande resultat. Harter et al. (2009) anser att den snabba 

teknikutvecklingen har möjliggjort för fler individer och företag att konkurera i den 

globala marknadsplatsen. För att lyckas, måste företag konstant leta efter nya metoder 

som möjliggör snabbare agerande, samt utsätta sig för lägre kostnader jämfört med 

konkurrenterna. Utvecklare av programvara är inte undantagna, globalisering, 

outsourcing och open-source rörelser har skärpt konkurrensen i branschen för mjukvara 

(Harter et al. 2009).  Swink (2003) hävdar att nuvarande företagsklimat premierar företag 

som utvecklar nya produkter snabbare och i tid jämfört med andra företag. Forskning 

visar att organisationer som i tid utvecklar nya applikationer kan dra betydande fördelar i 

konkurrensen med andra organisationer. Snabba organisationer förbrukar mindre resurser 

på oväsentliga aktiviteter, förändringar och minskar risken av att behöva göra om arbetet 

(Swink, 2003).  
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Swink (2003) pekar på ett antal metoder för projektstyrning som viktiga främjare för 

produktutvecklingsplanering, t.ex. innovationsstrategi och projektledning. Den empiriska 

forskningen om dessa faktorer är högst begränsat idag enligt Swink (2003). Haapasalo et 

al. (2002) diskuterar problematiken inom branschen för mjukvara, att kortare 

marknadsföringstid kräver kortare utvecklingstid för mjukvara. Samtidigt har den snabbt 

ökande komplexiteten och omfattningen på datorprogram orsakat problem med kvalitet, 

kostnad, och noggrannheten vid planering och produktutveckling (Haapasalo et al. 2002; 

Singh et al., 2009). Griffin (1997) menar att konkurrensen globalt tilltar, samtidigt som 

produktlivscyklerna kortas, och organisationer försöker reducera 

produktutvecklingstiden. Chen et al. (2009) anser att detta tvingar företag att betrakta 

projektplanering på ett nytt sätt, från ett mer traditionellt kostnadsorienterat synsätt till en 

mer tidsorienterad, som passar snabbföränderliga företag bättre. I stället för att nå 

konkurrensfördelar genom maximalt värde till lägsta kostnad, siktar företag numera på att 

nå högsta möjliga värde till lägsta kostnad, och på kortast möjliga tid (Reilly et al. 2009).  

 

The Standish Group’s CHAOS Manifesto är en av de största internationella 

undersökningarna om IS/IT-projekt (mjukvara). Undersökningen har genomförts 

regelbundet sedan 1985, och över 70,000 projekt har granskats genom åren. År 2009 

lyckades 32 % av de undersökta projekten, vilket innebär att projekten levererats i tid, 

inom budget och med önskad funktionalitet. 44 % har antingen överskridits tidsmässigt, 

budgetmässigt och/eller saknar vissa funktioner. 24 % av projekten anses misslyckade, 

vilket innebär att de t.ex. stoppats eller inte kommer till användning. 2 % av projekten 

med en budget över 60 miljoner kronor lyckas. 71 % av projekten med en budget under 

4,5 miljoner kronor lyckas. I stora organisationer (över 500 personer) lyckas 27 % av 

projekten. 31 % av projekten lyckas i medelstora organisationer (100-500 personer). Små 

organisationer visar en projektframgångsnivå på 47 % (tabell 1).  

 

 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2009 

Lyckade  16 % 27 % 26 % 28 % 34 % 29 % 35 % 32 % 

Förändrade  53 % 33 % 46 % 49 % 51 % 53 % 46 % 44 % 

Misslyckade  31 % 40 % 28 % 23 % 15 % 18 % 19 % 24 % 

 
Tabell 1: CHAOS Summary 20091 statistik över lyckade och misslyckade projekt 

 

Morris et al. (2009) skriver om eskalerande och okontrollerbara IS/IT-projekt som är ett 

fenomen som förbryllar och som ofta leder till att projekt misslyckas. Projekten benämns 

”Challenged Projects”. Problemen kvarstår trots att resurser tillförs när negativ 

information gör gällande att projekten har problem. Negativ information borde signalera 

behovet av en kursändring, eller att stoppa projektet i tid för att inte dra på sig ännu mer 

kostnader (Morris et al. 2009; Keil et al., 2000). Eskalerande IS/IT-projekt är ett fenomen 

som är vanligt förkommande, och inte enbart är kostsamt gällandes tid och resurser, även 

risken att projektet misslyckas i sin helhet är överhängande. Faktorer som leder till 

projekteskalering borde studeras ytterligare, och vi behöver bli bättre på att förutspå och 

                                                 
1 Källa: The Standish Group CHAOS Manifesto, (2009). 
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förstå orsakerna till problemen. Genom att identifiera projekt som tenderar att eskalera i 

ett tidigt stadium och vidtar åtgärder, avtar risken för att projektet misslyckas. Det 

förefaller finnas ett behov av planeringstekniker, metoder, och datorprogram för att 

minska projektmisslyckanden som kostar organisationer dyrbara resurser (Morris et al. 

2009). Turner et al. (2009) framhåller vikten av att när komplexa och stora projekt får 

problem, kan det ge alvarliga följder, och att forskning pågår för att utveckla system som 

varnar ifall projekt riskerar alvarliga problem. Systemet varnar i ett tidigt stadium för 

eventuella problem som kan uppkomma (Turner et al. 2009).  

 

Fowler & Lock (2006) understryker att trots två decennier av investeringar i 

projektstyrningsmetoder misslyckas uppemot 80 % av alla IS/IT-projekt. 

Projektutvecklingskostnaderna för mjukvara överskreds med sammanlagt $17 miljarder 

enbart i USA 2003 (Standish Group, 2009). Enligt Hunter & Blosch (2003) används i 

genomsnitt endast 7 % av alla utvecklade funktioner i mjukvara (Hunter & Blosch, 

2003). Litet forskning har bedrivits om projektplaneringsteknikernas, 

projektplaneringsmetodernas och datorprogrammens betydelse när tid- och resurser 

planeras i projekt, samt datorprogrammens användarvänlighet. Forskning har däremot 

bedrivits vad gäller gränssnittsdesign, interaktionsdesign och MDI, avseende bl.a. 

operativsystemmjukvara och webbdesign. Dock inte mjukvara till projektplanering (tid- 

och resursplanering), och särskilt inte om mobila applikationer och deras användbarhet. 

Utbudet av mjukvara till tid- och resursplanering är relativt omfattande, och ger en 

fingervisning om att det finns ett behov av dessa program. Citaten nedan åskådliggör 

användbarhetsbrister med datorprogrammen, och det finns ett behov av att undersöka 

omständigheten närmare. Kan användarvänliga projektplaneringsprogram minska antalet 

misslyckade projekt?  

 

I en intervju mellan Klaus Kaasgaard och Stephanie Rosenbaum gavs följande 

orsaksförklaring till bristen av användarvänlig programvara
2
 (Kaasgaard, 2000, sid 153-

176):  

 

[…] It is natural that complexity means low usability, but it is not a law. […] So, if it 

is important to have complexity and to have usability, we can achieve it, but the 

natural situation is that increasing complexity lowers usability.”  

 

[…] I don’t think the most serious problems have changed in thirty years. The most 

serious problem is that software is not designed to address users’ goals, but rather to 

be cool or to have more features than the last product or something like that. To be 

successful from the users’ point of view, software should support people as they go 

through the tasks that they must do to achieve their own goals. Therefore, the 

structure and the flow in the software should reflect what people are trying to 

accomplish two or three or four widely divergent things, then the software should 

provide alternatives, whereby the software is a servant, not a master […].”  

 

                                                 
2 Källa: Kaasgaard (2000, sid 153-176). Software Design & Usability: Making Usability Research Usable – 

A Talk with Stephanie Rosenbaum. The trouble with computers: Understanding end-user goals and tasks.  
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Mitchell Kapor, grundare av Lotus Development Corporation, ger en liknande förklaring
3
 

(Head, 1999, sid 21):  

 

Scratch the surface and you’ll find that people are embarrassed to say they find 

these devices hard to use. They think the fault is their own. So users learn a bare 

minimum to get by. They underuse the products we work so hard to make […] The 

lack of usability of software and the poor design of programs are the secret shame of 

the industry.” 

 

Cooper et al., (2007) ger en intressant förklaring till varför utvecklare av mjukvara inte 

lägger större fokus på användarvänlighet (Cooper et al., 2007, sid 9):  

 

A second problem affects the ability of vendors and manufacturers to make users 

happy. There is an important conflict of interest in the world of digital product 

development: The people who build the products — programmers — are usually also 

the people who design them. Programmers are often required to choose between 

ease of coding and ease of use. Because programmers’ performance is typically 

between ease of coding and ease of use. Because programmers’ performance is 

typically judged by their ability to code efficiently and meet incredibly tight 

deadlines, it isn’t difficult to figure out what direction most software-enabled 

products take. Just as we would never permit the prosecutor in a legal trial to also 

adjudicate the case, we should make sure that the people designing a product are not 

the same people building it. Even with appropriate skills and the best intentions, it 

simply isn’t possible for a programmer to advocate effectively for the user, the 

business, and the technology all at the same time.”  

1.4 Problemformulering 

Gustavsson et al., (2004) skriver att studiens problemformulering ska vara så pass 

omfattande att den ger underlag att komma åt problemet, och samtidigt tillräckligt 

avgränsad för att exkludera irrelevant material och göra studien genomförbar (Gustavsson 

et al., 2004).  

 

Min litteraturgenomgång visar att sambandet mellan projektplaneringsmetoder och 

misslyckade projekt inte är tillräckligt utforskat. Litteraturstudien visar också att 

sambandet mellan tid- och resursplaneringsartefakternas användarvänlighet, och 

gränssnittsdesign inte är tillräckligt utforskat idag. Fling (2009) menar att det finns tre 

gånger fler mobila enheter i världen jämfört med stationära och bärbara datorer, trotts 

detta faktum finns det begränsat med information om mobil design och mobil 

mjukvaruutveckling. Det finns betydande problem med stora IS/IT-projekt visar 

statistiken (Standish Group, 2009). En bidragande orsak är tilltagande komplexitet samt 

kortare projekttider. Detta påverkar alla projektformer, och särskilt IS/IT-projekt, som 

visat sig vara mer utsatta än andra projektformer. Eftersom projekt är en vanlig 

arbetsform, är det viktigt att forska i hur projektledare utför tid- och resursplanering, samt 

hur planeringen kan förbättras med hjälp av användarvänliga datorstödda 

                                                 
3 Källa: Head (1999, sid 21). Design Wise: Michell Kapor – A software Design Manifesto (1990).  
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projektapplikationer. Projektkomplexiteten gör det svårt att lyckas med tid- och 

resursplaneringen på ett optimalt sätt. Jag ser ett ökat behov av användarvänlig tid- och 

resursplaneringsmjukvara till projektledare som med hjälp av rätt gränssnittsdesign, enkel 

navigering och nya bättre planeringsmetoder underlättar projektplanering. Kaasgaard 

(2000) menar att de alvarligaste felen med dessa program inte förbättrats de senaste 

trettio åren. Problemet är att tillverkarna fokuserar för mycket på finesser och funktioner 

istället för användbarhet, funktionalitet och effektivitet. (Kaasgaard, 2000).  

1.5 Syfte  

Eftersom projektplaneringsmjukvara förefaller vara viktig i hanteringen av komplexa 

IS/IT-projekt, behövs applikationer som användarna uppskattar och använder i praktiken. 

Om tid- och resursplanering ska kunna organiseras och planeras optimalt, bör det finnas 

väl fungerande tekniker, metoder och applikationer som är anpassade till organisationens 

krav. Litteraturstudien visar att tid- och resursplaneringsverktygens användarvänlighet 

inte är tillräckligt utforskat idag. Sambandet mellan projektplaneringsmetoder och hur 

lyckat ett projekt blir är inte heller tillräckligt belyst i den tidigare forskningen. Det finns 

begränsat med information att tillgå om mobil design och mobil mjukvaruutveckling 

(Fling, 2009). Det kan också antas att det finns ett behov av datoriserade 

projektplaneringsprogram, och antagandet att det är svårt att tid- och resursplanera utan 

stöd av användarvänliga tekniker, metoder, och datorprogram (Luomala, 2010).  

 

Studiens syfte blir därmed att närmare undersöka och jämföra olika tekniker, metoder, 

och datorprogram som används till projektplanering, samt öka förståelsen för hur 

användarvänlig mjukvara till projektplanering utvecklas. Ett annat syfte med denna 

undersökning är att skapa en ökad förståelse för olika samband mellan olika 

projektformer utifrån storleken på projektet, och hur de lyckas med projekten. 

Kunskaperna som genereras utifrån genomgången kommer att användas till att utveckla 

en användarvänlig prototyp av en mobil applikation till projektplanering. Applikationen 

kommer att utvecklas i nära samarbete med två erfarna projektledare, och jag kommer att 

ta hjälp av olika användbarhetsprinciper i syfte att säkerställa applikationens 

användarvänlighet. Programmets gränssnitt kommer att få stort utrymme i studien, 

orsaken är dess viktiga roll i skapandet av användarvänliga applikationer. Intervjuer, 

användartestning, och utvärdering kommer också att genomföras som ett led i att 

frambringa klarhet i hur applikationen uppfattas av användarna. Hela 

mjukvaruutvecklingsprocessen kommer att redovisas i syfte att utreda hur 

användarvänliga mobila applikationer utvecklas i praktiken. Andra närbesläktade 

forskningsområden kommer att inkluderas om det anses fruktbart för studiens resultat.  

1.6 Forskningsfrågor 

Delfrågorna har till syfte att underlätta besvarandet av huvudfrågeställningen. 

Delfrågorna besvaras dels med hjälp av olika teorier och dels genom en empirisk studie.  

 

Huvudfråga: Hur bör handdatorapplikationer till projektplanering vara utformade för att 

de ska anses användarvänliga?  

 

Huvudfrågan besvaras med följande delfrågor:  
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Delfråga 1: Hur utvecklas mjukvara till mobila datorenheter?  

 

Delfråga 2: Vilka olika tekniker, metoder och datorprogram använder projektledare till 

tid- och resursplanering i projekt?  

 

Delfråga 3: Vilka gränssnittsdesignprinciper påverkar datorprogrammens användbarhet?   

 

Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

1.7 Avgränsning  

Informatik definieras vid Högskolan i Borås som: ”en samhällsvetenskap som studerar 

användning och utveckling av informationsteknik i verksamheter”. Särskilt datorbaserade 

informationssystem, som kommunikations- och handlingssystem för att stödja 

kommunikationen mellan aktörer i organisationer. Samt att förstå och förklara hur IS/IT 

designas, utformas, produceras, införs, används och utvärderas (Högskolan i Borås, 

2003).  

 

Ejvegård (2009) skriver att eftersom alla ämnen kan djupstuderas och att det inte finns 

någon botten på ett problem, är det nödvändigt att begränsa ämnet, för att få uppsatsens 

ämnesval hanterligt. Ju mindre tid forskaren har till sitt förfogande desto smalare måste 

forskningen utföras. Eftersom ämnet för studien är tvärvetenskapligt och brett kommer 

jag att arbeta på ”bredden”, dock måste vissa avgränsningar göras för att hålla studien 

inom en rimlig gräns (Ejvegård, 2009).  

 

Inriktningar som valts ut är bl.a. tekniker, metoder, och mjukvara till tid- och 

resursplanering. Även användbarhet, gränssnittsdesign, mobila datorenheter, och 

prototypframställning inkluderas i studien. Även hela mjukvaruutvecklingsprocessen 

redovisas från start till mål. Utöver dessa ämnen finns många fler som berör 

projektplanering, vilka jag medvetet har valt bort. En bedömning av vad jag tror är mest 

givande, t.ex. har inte hela projektfasen inkluderats, inte heller psykologiska faktorer, 

ingen skarp version av applikation kommer att färdigställas, eftersom syftet inte är att 

kommersialisera produkten. Bakgrunden handlar huvudsakligen om de problemen som 

finns med IS/IT-projekt idag. Även mjukvarans betydelse vid projektplanering i syfte att 

grunda undersökningen med argument till förekommande undersökning. Uppsatsen 

kommer därmed huvudsakligen att behandla tid- och resursplanering inom området 

projektstyrningsverktyg i form av mjukvara till datorer. Särskilt hur användarvänliga 

applikationer är utformade och hur de utvecklas, som ett led i att minska risken för 

projektmisslyckanden.  

1.8 Målgrupp 

Den primära målgruppen jag vänder mig till med denna uppsats är projektledare för 

informationssystemprojekt som har behov av datoriserad tid- och 

resursplaneringsmjukvara. En sekundär målgrupp som uppsatsen kan vara till nytta för är 

studenter och forskare i informatik inom högskolan. Även utvecklare och leverantörer av 

tid- och resursplaneringsprogramvara kan vara intresserade.  
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1.9 Författarbakgrund  

Jag som genomför undersökningen läser en fyraårig magisterutbildning i informatik, och 

har för avsikt att försöka koppla in många av de kurser som jag har läst och på så vis dra 

nytta av kunskaperna till uppsatsen. Begrepp som projektledning, användbarhet, 

interaktionsdesign, MDI, prototypframställning, användaretester, programmering, 

systemutveckling och kognitiv beteende psykologi etc. kommer att utnyttjas till 

uppsatsarbetet. Efter att ha skrivit en kandidatuppsats i ämnet 2010, grundlades ett 

intresse av att fortsätta med en magisteruppsats med samma tema (kandidatuppsats: Tid- 

och resursplanering – En utvärdering av verktyg för projektplanering, 2010: KI17).  

1.10 Förväntat resultat  

När undersökningen är klar förväntar jag mig att den ska ge ett kunskapsbidrag som är till 

nytta för projektledare, och utvecklare av mjukvara till projektplanering. Målgruppen 

förväntas kunna använda undersökningens resultat, samt öka förståelsen och kunskapen 

om olika tekniker, metoder, och applikationer till projektplanering. Visa samband mellan 

projektstorlek och hur de lyckas. Även att klargöra för- och nackdelar med olika 

utformningar av användargränssnitt. Fokus ligger på applikationen, dock måste 

användaren förstå tekniken bakom datorprogrammen, därför inkluderas tekniker och 

metoder till projektplanering. Användbarhetsfaktorn för gränssnittsdesign sätts i centrum, 

eftersom den är av betydelse i skapandet av lättanvända applikationer. En prototyp 

utvecklas av en applikation för tid- och resursplanering, som också genomgår 

användartestning och utvärdering. Primärt syftar studien till att utveckla en prototyp av 

en applikation till tid- och resursplanering som användarna tycker är användarvänlig. 

Hela mjukvaruutvecklingsprocessen redovisas i denna studie. Även öka förståelsen för 

hur applikationer bör vara utformade för att de ska upplevas som användarvänliga, samt 

hur de utvecklas som ett led i att minska risken för projektmisslyckanden.  

1.11 Begreppsdefinition  

Nedan definieras i uppsatsen förekommande termer och begrepp. Begreppen är reliabla, 

d.v.s. tillförlitliga och försedda med källhänvisning. Kapitel 3 ger en mer utförlig 

förklaring till vissa av begreppen (se Figur 1 och Tabell 2).  

 

 
 
Figur 1: Begreppsgraf4 

                                                 
4 Källa: Efter Teorell & Svensson (2007, sid 37). 
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Begrepp Förklaring                                                        A - Ö 

Användbarhet  Kravmått av t.ex. ett gränssnitt. Nivå av: 
effektivitet, ändamålsenlighet, fängslande, 
feltolerant och lättlärd (Gulliksen & Göransson, 
2002).  

Artefakt  Av människan framställt verktyg t.ex. en dator eller 
datorprogram, gäller inte naturföremål (Preece et 
al., 2007).  

CSS  Cascading Style Sheets. Stilmall som ger en på 
förhand given utformning av en webbsida 
avseende bl.a. typsnitt och färger (W3C, 2011). 

GUI  Graphical User Interface. Grafiskt gränssnitt 
genom en datorbildskärm (Preece et al., 2007).  

HTML  Hyper Text Markup Language. Märkspråk för 
strukturering av webbsidor, gällandes bl.a. text 
och bilder (W3C, 2011).  

Interaktionsdesign  Designprocess med begränsade resursramar för 
att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade 
egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska 
och estetiska) hos en digital artefakt (Stolterman & 
Löwgren, 2004).  

IS  Informationssystem. Gäller datorsystem och 
datormjukvara (Preece et al., 2007).  

IT  Informationsteknik. Gäller teknisk datorhårdvara 
(Preece et al., 2007).  

Kognitiv psykologi  Teoretisk del av MDI, där ingår bl.a. Perception, 
Resonemang, Minne, Uppmärksamhet och Språk. 
Alla dessa mentala fallenheter är beroende av 
varandra (Benyon et al., 2005).  

Kommunikation  Flödet av intern och extern information mellan 
individer eller organisationer, med ett medium. 
Antingen verbalt eller ickeverbalt (Lewis, 1987).  

Kravspecifikation  Innefattar dokument som specificerar kraven och 
resultaten. Dessa krav delas in i systemkrav, 
projektkrav och produktkrav (Cegrell, 2003).  

Kritisk linje  Den i tid längsta kedjan av aktiviteter i en nätplan 
(Antvik & Sjöholm, 2005).  

MDI (eng. HCI) Människa Datorinteraktion. Interaktionen mellan 
människa och dator genom t.ex. ett grafiskt 

gränssnitt (Preece et al., 2007).  

Medvetenhetssystem (eng. Awareness 
Systems)  

System som stödjer kommunikation och 
medvetandet med andra projektdeltagare i en 
social kontext (Markopoulos & Ruyter, 2009).  

Mobila datorenheter  Smarttelefon som liknar en bärbar dator. Fungerar 
trådlöst, brukshantering med en hand, ger 
möjlighet till programinstallation eller erbjuda 
internetaccess (Weiss, 2002).  
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Projekt  Särskild arbetsform som är tidsatt och 
resursbegränsad med ett tydligt avgränsat mål 
(Duncan, 1998).  

Projektplaneringsteknik  Tekniskt hjälpmedel för att styra och uppfylla 
projektbehoven, samt skapa förståelse för 
uppgifter, med bl.a. Ganttschema, nätplan eller 
WBS (Antvik & Sjöholm, 2005).  

Projektplaneringsverktyg  Datorprogram avsedd till bl.a. tid- och 

resursplanering av projekt (Burke, 2003).  

Projektledare  Ledare med uppgift att planera, styra och 
kontrollera projekt från start till mål (Duncan, 
1998).  

Projektkomplexitet  Definition på hur svårt det är att planera och 
genomföra ett projekt. Nivån av komplexitet har 
vanligtvis en koppling till projektets storlek, dock 
finns det fler påverkansparametrar (Antvik & 
Sjöholm, 2005).  

Projektlivscykel  Projekt består av ett antal faser som genomförs 
från start till mål. De flesta projekt består av 
sammanlagt fem faser (Duncan, 1998).  

Projektstatistik  Statistik över hur många projekt som t.ex. lyckas 
eller misslyckas (Antvik & Sjöholm, 2005).  

Projekttriangeln  Projekttriangelns tre sidor består av: 
Ambitionsnivå, Tid, och Resurser. Dessa tre 
påverkansfaktorer avgör projektets totala kvalitet 
(Wisén & Lindblom, 2004).  

Prototyp  Begreppet prototyp definieras som benämning på 
ett system eller mjukvara innan det är helt 
färdigutvecklat. Antingen konceptuell design eller 
slutlig design (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Prototyping  Begreppet prototyping definieras som beteckning 
på en teknik att ta fram prototyperna t.ex. mock-up 
(Gulliksen & Göransson, 2002). 

Resursplanering  Där ingår bl.a. människor, material, utrustning och 
pengar (Duncan, 1998).  

Skärmkomplexitet  Ett mått på hur visuellt svåranvänd ett enskilt 
gränssnitt är efter ett antal regler för 
skärmkomplexitet (Heim, 2008).  

Tidplanering  Planering av tidsåtgång i ett projekt, avseende den 
tid som projektdeltagarna behöver för att utföra 
sina arbetsuppgifter (Tonnquist, 2008).  

 
Tabell 2: Term- och begreppsprecisering 
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1.12 Disposition 

 
Figur 2: Uppsatsens disposition5 

 

Kapitel 1: Inledning  

Första kapitlet handlar om studiens bakgrund. Kapitlet tar upp problembakgrund, 

problemformulering, syfte, forskningsfrågor, avgränsning, målgrupp, författarbakgrund, 

resultatförväntning och begreppsdefinition.  

 

Kapitel 2: Metod  

Andra kapitlet behandlar vetenskaplig metod och vetenskapsteori, innehållandes: 

kunskapskaraktärisering, vetenskapssyn, undersökningsmetod, förhållningssätt, 

forskningsstrategi, metoddesign, utvärderingsmetod, intervju, användartestning, 

prototyping, och mjukvaruutvecklingsmetodik.  

 

Kapitel 3: Teori  

Här presenteras all samlad teori som har till syfte att besvara huvudfrågan och 

delfrågorna. Teorin täcker ett brett spektrum, för att kunna belysa forskningsområdet från 

flera håll, vilket ger ett mer tillförlitligt resultat med högre precision. Tillvägagångssättet 

kallas teoretisk triangulering. Teorin är att betrakta som relevant, och möjliggör 

besvarande av forskningsfrågor.  

 

                                                 
5 Källa: Egenkonstruerad.  
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Kapitel 4: Empiri  

Under detta kapitel redogörs tillvägagångssätt och urval av empirisk datainsamling. De 

tre utvalda datainsamlingsmetoderna för studien är djupintervjuer, användartester, och 

utveckling av en prototyp för projektplanering. Orsaken till valet av dessa tre 

tillvägagångssätt är den samma som för teorin, empirisk triangulering. Triangulering ger 

en mer trovärdig bild av verkligheten, och högre precision utifrån datainsamlingen.  

 

Kapitel 5: Analys  

I detta kapitel relateras teori till empiri, en jämförande analys ger svar på hur verkligheten 

förhåller sig till teorin. Stämmer teorin överens med mina empiriska resultat? Varva teori 

med empiri och utföra en komparativ jämförelse mellan fallen för att synligöra skillnader 

och likheter.  

 

Kapitel 6: Diskussion  

Kapitel 6 summerar undersökningen och huvudforskningsfrågan besvaras. Resultatet från 

analysen avseende teori och empiri, diskuteras och de viktigaste svaren presenteras. 

Slutligen utvärderas studien med utgångspunkt från den utvärderingsmetod (kap. 2) som 

valts till undersökningen, och som presenteras i metodkapitlet.  

 

Kapitel 7: Källförteckning  

Här återfinns all litteratur, artiklar och internetreferenser i alfabetiskordning.  

 

Kapitel 8: Bilagor  

Sista kapitlet innehåller material som inte platsar i de övriga kapitlen.  

1.13 Schema över examensarbetet  

Ett Ganttschema (se Figur 3) har tagits fram till studien i syfte att underlätta planering av 

forskningsprocessen. De liggande blå staplarna indikerar tidsåtgång, och de gula 

markeringarna symboliserar milstolpar. Röd text informerar om aktuell vecka, och till 

vänster visas de aktiviteter som behöver utföras.  

 

 
 
Figur 3: Ganttschema för projekt examensarbete6 

                                                 
6 Källa: Egenkonstruerad.  
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2 Metod 
 

 
 

 

Simplicity is the ultimate sophistication.  

-Leonardo da Vinci 

 

Första delen av metodkapitlet argumenterar för valet av anlagd kunskapssyn, 

forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt. Därefter behandlas 

forskningsstrategiskt ställningstagande. Nästa delkapitel berör vald metoddesign, rörande 

teoretisk och empirisk datainsamling, analys och utvärdering. Kapitlet avslutas med 

presentation av vald mjukvaruutvecklingsmetodik och beskriver hela 

systemutvecklingsprocessen.  

2.1 Vetenskapssyn  

Med vetenskapligt synsätt menas synen på verkligheten och vetenskapen. 

Kunskapsutvecklarens grundsyn rörande uppsatsens ontologiska och epistemologiska 

ställningstagande. Ontologi (teori om det existerande) och epistemologi (teori om 

kunskapsproduktion) hör ihop. Om vi uppfattar människan som unik måste hon studeras 

på ett unikt sätt, och för det krävs metoder som är anpassade till människan som 

studieobjekt. Denna människosyn (ontologi) som ligger bakom och utgör en förutsättning 

för den kvalitativa forskningen och dess kunskapsteori (epistemologi). Mitt ontologiska 

och epistemologiska ställningstagande lägger grunden för den fortsatta forskningen 

(Widerberg 2002).  

2.1.1 Ontologi 

Naturvetenskap, samhällsvetenskap och humanvetenskap är de tre dominerande 

vetenskapsskolorna. Vanligtvis väljer kunskapsutvecklaren en av dessa tre 

vetenskapsinriktningar, där naturvetenskapen skiljer sig från de två övriga. Ontologi 

(läran om tillvarons egentliga beskaffenhet
7
), används till studien för att precisera ett 

ontologiskt ställningstagande. Realism, idealism, pragmatism och relativism är exempel 

på olika ontologiska inriktningar. Hermeneutisk ontologi har en historisk filosofisk 

koppling till Martin Heidegger och Paul Ricoeur (Mehr et al. 1980), och passar till den 

här studien. Patel & Davidson (2003) betonar vikten av att utveckla noggranna 

forskningsmetoder som eliminerar problem med subjektiviteten, dvs. som gör 

forskningen oberoende av den enskilde forskarens uppfattningar (Patel & Davidson, 

2003). Genom valet av ontologiskt ställningstagande läggs grunden till metoddesignen 

som presenteras längre fram i arbetet.  

 

                                                 
7 Källa: Norstedts Svenska ordbok (1999). 
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2.1.2 Epistemologi 

Kunskapssyn och kunskapsutveckling hör till ett begrepp, nämligen: epistemologi 

(kunskapsteori
8
). Gustavsson (2004) menar att vetenskaplig kunskap är den kunskap som 

framställs i forskning, och att vetenskapliga undersökningar kräver teorier och metoder. 

Thurén (2007) berättar vidare om det hermeneutiska kunskapsintresset, ett intresse av att 

förstå andra människor, och som är ett humanvetenskapligt synsätt (Thurén, 2007). Patel 

& Davidson (2003) menar att det inom kunskapsfilosofin finns två ytterligheter vad gäller 

uppfattningen om kunskapens ursprung, nämligen empirism och rationalism. Empirism 

innebär att vi får vår kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. Relationen 

verklighet, sinnesintryck och erfarenhet, är dock inte oproblematisk. Eftersom tidigare 

erfarenheter påverkar vad vi väljer och färgar den kunskap vi erhåller. Thurén (2007) 

skriver att alla människor har i viss utsträckning en förförståelse. Förförståelse betyder att 

vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. I sinnesintryck ingår tolkning. 

Patel & Davidson (2003) förklarar att rationalismen ser kunskap som starkt kopplat till 

vårt förnuft och att idéer, begrepp och förmågor är givna eller medfödda, t.ex. språket 

eller logiskt resonemang, och ger erfarenheten mening (Patel & Davidson, 2003; Thurén 

(2007).  

 

Detta examensarbete grundar sig på den human- och samhällsvetenskapliga skolan som 

är en heterogen vetenskap med många olika inriktningar. Eftersom studien har till syfte 

att skapa förståelsekunskap, och avsikten med djupintervjuerna samt användartesterna är 

att förstå och tolka innebörden av vad respondenterna berättar, väljs det hermeneutiska 

kunskapsintresset till denna studie. Ett intresse av att förstå hur projektledarna upplever 

och utför tid- resursplanering i projekt, och ger kunskap till utvecklingsarbetet av en 

prototyp till projektplanering. Nedan redogörs skillnaderna mellan olika synsätt (se Figur 

4):  

 
 
Figur 4: Fyra olika paradigm (synsätt)9 

                                                 
8 Källa: Norstedts Svenska ordbok (1999). 
9 Källa: http://www.infovoice.se/fou/bok/10000025.htm.  

Atomism: betonande av iakttagelser av många små detaljer på helhetens bekostnad.  

Empirism: filosofisk uppfattning enligt vilken all kunskap om verkligheten måste grundas på erfarenhet. 

Holism: vetenskapsteoretisk riktning som hävdar att man i första hand ska studera företeelsers helhet och 

att helheten inte kan betraktas som en summa av delarna.  

Rationalism: inställning som hävdar att tänkande snarare än oreflekterat iakttagande av världen, ger 

kunskap. Källa: Norstedts svenska ordbok (1999).  
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2.2 Kunskapskaraktärisering 

Enligt Cronholm & Goldkuhl (2006) har kunskapskaraktäriseringen till syfte att precisera 

vilken typ av kunskap som ska utvecklas, och fastställa strategin för utvecklingsarbetet. 

Cronholm & Goldkuhl (2006) delar in kunskap i följande elva kunskapsformer: 

kategoriell kunskap, klassificerande kunskap, deskriptiv kunskap, förståelseinriktad 

kunskap, historisk-rekonstruktiv kunskap, förklarande kunskap, förutsägande kunskap, 

värdekunskap, normativ kunskap, kunskap som kritik, samt kunskap om det möjliga.  

 

Utifrån forskningsfrågorna har jag identifierat kunskapsbehoven till studien (se Tabell 3). 

Det huvudsakliga kunskapsbehovet kommer att tillföra förståelseinriktad kunskap 

(karaktäriserande). Förståelsekunskap talar om vad något är. Forskaren anger lämpliga 

innebörder av ett fenomen, genom att karaktärisera fenomen dvs. bestämmer dess 

egenskaper. Genom att karaktärisera olika tid- och resursplaneringsmetoder utifrån t.ex. 

metodböcker (textanalys), intervjuer av projektledare (texttolkning) och deras uppfattning 

av prototypen genom användartester. Processen utvecklar förståelseinriktad kunskap 

utifrån olika former av fenomen. Även yttre företeelser i form av artefakter, texter och 

handlingar, samt inre subjektiva företeelser t.ex. uppfattningar och värderingar 

(Cronholm & Goldkuhl, 2006).  

 

Kunskapsbehov          Kunskapsform 

HF) Hur bör handdatorapplikationer till 
projektplanering vara utformade för att de ska 
anses användarvänliga?  

        Förståelseinriktad kunskap 

DF1) Hur utvecklas mjukvara till mobila 
datorenheter?  

DF2) Vilka olika tekniker, metoder och 
datorprogram använder projektledare till tid- och 
resursplanering i projekt?  

DF3) Vilka gränssnittsdesignprinciper påverkar 
datorprogrammens användbarhet?  

DF4) Vilka övriga faktorer påverkar tid- och 
resursplanering i projekt?  

 
Tabell 3: Kunskapskaraktärisering10  

2.3 Undersökningsmetod 

Patel & Davidson (2003) definierar fallstudien som en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, flera individer, en organisation eller en 

situation. Höst et al. (2006) menar att fallstudier är att föredra när kunskaper på djupet 

önskas, dessutom är designen för en fallstudie flexibel. Ejvegård (2009) menar att syftet 

med en fallstudie är att välja en del av ett stort förlopp (som innehåller många fall av 

olika typer vid olika tidpunkter) och med hjälp av fallet beskriva och representera 

verkligheten. Ejvegård skriver vidare att det finns många fördelar med fallstudier, 

                                                 
10 Källa: Egenkonstruerad.  
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forskaren kan vänta med preciseringen av problemformuleringen längre fram i arbetet. 

Till en början behövs inte klara frågor. Fallstudiens syfte i inledningsstadiet är mer att 

förstå än att förklara. Längre fram i fallstudien formuleras mer exakta frågor. Denna 

flexibilitet underlättar forskningsprocessen, utifrån min egen erfarenhet. Fallstudiet ger 

även stor närhet till analysobjektet och är en fördel när prototypen utvecklas och 

utvärderas. Tydligaste olikheten mellan fallstudiet och statistiska analysen är att i 

fallstudiet används många variabler hos objektfallet, medan statistikern i analysen 

använder många objekt men få variabler hos objekten (Ejvegård, 2009; Höst et al., 2006; 

Patel & Davidson, 2003).  

 

Fallstudieprocessen (se Figur 5) börjar med utveckling av teori samt undersökningens 

syfte. Detta förfaringssätt passar både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Utgångspunkten i det här fallet är kvalitativ forskningsintervju och användartest, som inte 

är hypotesprövande. Denna fas kan genomföras antingen induktivt (empiri till teori) eller 

deduktivt (teori till empiri). Nästa steg i designstadiet består av urval av fall och 

framtagning av ett protokoll för datainsamling. Studiens datainsamlingsteknik består av 

två intervjuer och två användartester (Höst et al. 2006). Vid val av fall bör jag säkerställa 

att rätt intervju- och testobjekt väljs, de ska kunna besvara intervjufrågorna och delta i 

användartesterna. Jag bör även välja relevanta frågor och uppgifter till de medverkande. 

De ska också lämpa sig för djupintervjuer. Beroende på syftet med undersökningen väljs 

en eller flera personer. Flerfallsstudier ger mer utförliga undersökningar jämfört med 

enfallsstudier. Skillnaden mellan dessa två undersökningsmetoder är att flerfallsstudien 

innefattar flera olika fall, medan enfallsstudien endast omfattar ett fall (Kruuse, 1998; 

Yin, 2009).  

 

Som undersökningsmetod till studien har jag valt flerfallsstudier. Flerfallsstudien passar 

till två djupintervjuer som genomförs i anslutning till användartesterna. Patel & Davidson 

(2003) menar att en fallstudieundersökning kan vara en eller flera individer, i mitt fall 

handlar det om två fall, två olika individer. Som fallstudietyp föll valet på teoretiskt 

baserade fall och lättillgängliga fall. Teoretiskt baserade fall väljs utifrån teoretiska 

antaganden, och lättillgängliga fall avser lättfunna och tillförlitliga fallobjekt, som spar 

tid, pengar och besvär (Kruuse, 1998). Förberedelse, insamlings och analysstadiet innebär 

att två olika fallstudier utförs, som leder till två individuella fallrapporter. Avslutningsvis 

genomförs analys och slutsatsstadiet, som påbörjas med att dra fallslutsatser korsvis. Steg 

två innebär att i förekommande fall modifieras teori, och utförs innan slutresultatet. Steg 

tre leder till förslag till utforskade konsekvenser, vilket i sin tur följs av en slutlig 

korsfallsrapport (Kruuse, 1998; Yin, 2009). Gustavsson et. al (2004) förklarar att för det 

mesta anses fallstudier vara explorativa, och oftast enbart teorigenererande. Den kan på 

samma gång vara både induktiv och deduktiv. Flera rationella faktorer avgör val av fall 

bl.a. storleken på företagen där projektledaren arbetar, även hur länge de har arbetat som 

projektledare. Om inte mättnad uppnås genom studien, bör jag i sådana fall visa 

medvetenhet om begränsningarna och diskutera möjliga konsekvenser där av, menar 

Gustavsson et. al (2004) och delar in fallstudien i fem olika moment som utförs stegvis: 

planering och uppläggning, empiri, analys – koppling teori/empiri, säkra och bedöma 

forskningskvalitén, rapportskrivning och kommunikation av forskningsresultat. 
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Figur 5: Fallstudieprocessgraf11 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt  

Wigblad (1997) definierar förhållningssättet som hur jag ska empiriskt undersöka 

problemet/fenomenet, dvs. studiens tekniska utformning. Detta handlar om olika möjliga 

informations- och datainsamlingstekniker (Wigblad, 1997). Höst et al. (2006) förklarar 

att data som samlas in kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ data kan räknas 

eller klassificeras (antal, vikt etc.), medans kvalitativ data består av ord och 

beskrivningar, och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data kan bearbetas med 

statistisk analys, medans kvalitativa data kräver analys med hjälp av sortering och 

kategorisering. För komplexa problem, t.ex. sådana som involverar människor och deras 

agerande, är en kombination av kvalitativ och kvantitativ data att föredra enligt (Höst et 

al. 2006). Kruuse (1998) skriver att kvantitativa forskare söker förklara fenomenen 

medans kvalitativa försöker förstå dem. Detta förhållande har stor betydelse för 

utvecklingen av frågor (Kruuse, 1998). Patel & Davidson (2003) förklarar att det som 

avgör för om forskningen bedrivs kvantitativt eller kvalitativt är hur forskaren har 

formulerat undersökningsproblemet. Om problemet handlar om att tolka och förstå t.ex. 

människors upplevelser eller beteende, så bör denne använda verbala analysmetoder 

(Patel & Davidson, 2003). 

 

Hermeneutiken bygger på tre kunskapskällor: empiri, logik och igenkännande. 

Hermeneutisk tolkning värdesätter förståelse av människor, deras handlingar och 

konsekvenserna av människors handlingar (Thurén, 2007). Kvalitet handlar om 

karaktären eller egenskapen hos någonting, och syftar till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. Den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening (Widerberg 2002). Guillet de Monthoux (2004) skriver 

om handlingens hermeneutik som Kant lade grunden till. Kant menar att utan 

omdömeskraft blir världen en kaotisk röra av fakta och data som saknar mening och 

struktur. För att skapa mening i kaoset måste vi kunna gestalta våra intryck och skapa 

                                                 
11 Källa: Efter COSMOS Corporation (2003). 
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struktur. Estetiken hjälper oss att skapa sammanhang och menig genom att sammanställa 

kunskapsfragment till något betydelsefyllt. Genom att skapa mening i ett gytter av fakta 

med subjektiva upplevelser, som sedan leder till en objektivt delad förståelse av 

sammanhang. Den estetiska metoden kallas för handlingens hermeneutik. Här söker vi 

metoder som kan skapa helheter av delar i verkligheten och som skapar mening 

(gestaltningskompetens). Konstnären samlar in material som naturvetenskapsmännen 

samlar fakta och gör experiment. De gör det på ett kreativt sätt som skapar ordning, och 

de tolkar världen för andra. Namnet handlingens hermeneutik kommer från att konstnären 

sällan bara skriver ner sina texttolkningar, utan också gestaltar världen och omorganiserar 

(Guillet de Monthoux, 2004). Gustavsson et. al (2004) skriver att nyckeln till kvalitativ 

forskning är komparation, med andra ord jämförelse. Insamlad data jämförs, och de olika 

fallen med varandra, samt litteratur med teori. Detta utförs i kapitel 5 analys.  

 

Jag har valt det hermeneutiskt kvalitativa vetenskapliga förhållningssättet eftersom syftet 

med underökningen är att söka efter förståelsekunskap.  Undersökningen grundas 

huvudsakligen på två djupintervjuer och kombineras med två användartester, där syftet är 

att tolka och förstå, och därmed passar ett hermeneutiskt förhållningssätt till studien. När 

forskaren bedriver hermeneutisk forskning faller det sig naturligt att välja det kvalitativa 

förhållningssättet i kombination med hermeneutiken.  

2.5 Forskningsstrategi 

Teorell & Svensson (2007) understryker vikten av ett grundläggande metodologiskt 

strategival mellan få respektive många fall. Med få fall kan forskaren gå på djupet och 

söka mycket information om varje undersökningsenhet (intensivt). Med många fall går 

forskaren i stället på bredden, med mindre information att tillgå från varje enskilt fall 

(extensivt). Patel & Davidson (2003) anser att forskarens arbete består av att relatera teori 

och verklighet till varandra. Hur jag ska relatera teori och verklighet är ett problemen 

inom allt vetenskapligt arbete enligt författarna. Begreppen induktion, deduktion och 

abduktion är de tre alternativa sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och 

empiri.  

 

Gustavsson (2004) skriver att i allmänhet innefattar vetenskapen tre ingredienser: ett 

empiriskt material, en metod, och en teori. Antingen går forskaren den induktiva vägen, 

från empiri till teori (hypotesskapande). Alternativt går forskaren den deduktiva vägen, 

från teori till empiri (hypotesprövande) (Teorell & Svensson, 2007; Patel & Davidson, 

2003; Gustavsson, 2004). Patel & Davidson (2003) förklarar vidare att abduktion är ett 

tredje sätt att relatera teori och empiri och är en kombination av induktion och deduktion. 

Hermeneutik betyder tolkningslära, och att den försöker förstå människan. Forskaren som 

tolkar en text, t.ex. en transkriberad intervju vill förstå helheten av denna. Genom att läsa 

delar av en text var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa, och även läsa hela texten i 

sin helhet. Forskaren pendlar sedan mellan dessa två synsätt och ställer de olika 

förstålelserna i relation till varandra. Forskaren använder också sin egen förförståelse som 

hermeneutisk forskare, för att förstå objektet. Förfarandet kallas för den hermeneutiska 

spiralen (se Figur 6). Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 

förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas. I och med valet 

av hermeneutisk forskning pendlar forskaren därmed mellan helhet och del och mellan 
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olika synvinklar i tolkningsakten, och presenterar en mångfald av olika tolkningar. 

Forskaren kan fritt argumentera för vilken tolkning som uppfattas som den bästa (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

Ingen av de tre alternativa forskningsstrategierna induktion, deduktion eller abduktion 

passar min forskningsstrategi. Den kan inte sägas vara rent induktiv, deduktiv eller 

abduktiv, inte heller en kombination av dessa. Jag har valt att genomföra en bred och 

grund undersökning (extensivt), för att kunna belysa problemområdet från flera håll. 

Denna tillvägagångssättet kallas triangulering, problemet angrips med flera olika teorier 

och empirier. Trianguleringen gäller både teori och empiri, vilket ger undersökningen en 

högre tillförlitlighet och precision. När problemområdet belyses från flera olika håll, tack 

vare ett brett teoretiskt och empiriskt urval, ökar sannolikheten för att nå goda resultat. 

Valet av extensivt före intensivt är inte helt självklart, jag anser dock att studien faller in i 

kategorin extensivt, på grund av ett omfattande teoretisk utbud i kombination av flera 

olika empiriska datainsamlingsmetoder. Även om djupintervjuer klassas som studier på 

djupet, anser jag inte att de övriga datainsamlingsmetoderna är att betrakta som 

djupstudier. Därmed faller hela paketet av datainsamlingsmetoder in under kategorin 

extensiv (Patel & Davidson, 2003). Kapitel 8.5 illustrerar forskningsprocessen.  

 

 
 
Figur 6: Forskningsprocessgraf12 

                                                 
12 Källa: Runkel, P.J. & McGrath, J.E. (1972). Research on human behavior. New York: Holt, Rinehart & 

Winston. 
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2.5.1 Teorins roll  

Patel & Davidson (2003) förklarar att det är forskarens uppgift att utveckla och pröva 

teorier som kan hjälpa oss att förstå verkligheten. Traditionellt sett är en teori ett system 

av antaganden eller satser som beskriver den del av verkligheten som är studieobjektet. 

En teori ska utgöra en sammanhängande helhet utifrån vilken vi kan förklara eller förstå 

en så stor mängd av existerande information om det studerade objektet som möjligt (Patel 

& Davidson, 2003). Wallén (1996) menar att empiriskt arbete innebär att undersöka 

verkliga, faktiska objekt eller företeelser till skillnad från teoretiska studier. Men om det 

inte finns några teoretiska antaganden vet forskaren inte vad denne ska undersöka 

(Wallén, 1996).  

 

I denna studie kommer den teoretiska undersökningen bl.a. att användas för att skapa en 

grundläggande förståelse för hur tid- och resursplanering kan utföras, och vilka olika 

tekniker, metoder, och datorprogram som finns tillgängligt ute på marknaden? Även hur 

mjukvaruutvecklingsprocessen fungerar, och hur användbara mobila applikationer 

skapas. Ett annat skäl är att ge en nulägesbild av problemområdet. Teorierna används 

huvudsakligen av tre orsaker: skapa kunskap inför den empiriska datainsamlingen, samt 

skapa förståelse för hur situationen ser ut idag, och att besvara forskningsfrågorna. Även 

att jämföra teori med empiri i analysmomentet och dra slutsatser. Den teoretiska studien 

skapar grunden till den kvalitativa empiriska studien. Det teoretiska urvalet består av 

utvalda teorier som ger kunskap inför intervjuerna, användartesterna, 

prototypframställningen och till analysen. Teori och empiri tillsammans leder till ny 

kunskap. Böcker, vetenskapliga artiklar och information från nätet utgör de huvudsakliga 

källorna till teorierna.  

 

Teorins primära roll i studien är att besvara huvudfrågan och delfrågorna. Teorin täcker 

ett brett spektrum, för att kunna belysa forskningsområdet från flera håll, vilket ger ett 

mer tillförlitligt resultat med högre precision. Flera olika teoretiska källor ger en vidare 

”tratt”, och därför en bredare infallsvinkel som därmed ger fler nyanser och ett mer 

tillförlitligt resultat. Tillvägagångssättet kallas teoretisk triangulering. Eftersom teorierna 

täcker ett relativt stort område, skapas en god grund för att betrakta och belysa 

problemområdet från flera olika håll. Forskaren ges därmed bättre förutsättningar till 

analysen, och till slutsatserna utifrån teorierna. Även förutsättningarna för fortsatt 

forskning förbättras när problemområdet behandlas med många olika teorier. Teorierna 

ska inte bara skapa en grund inför studien, de ska även skapa förståelse för problem 

utifrån flera teoretiska förhållanden. Teorin är att betrakta som relevant, och möjliggör 

besvarandet av forskningsfrågorna. Teorin har enligt ovanstående förklaring en viktig 

grundläggande roll i studien i kombination med empirin.  

2.5.2 Empirins roll 

Under detta kapitel redogörs tillvägagångssätt och urval av empirisk datainsamling. De 

tre utvalda datainsamlingsmetoderna för studien är djupintervjuer, användartester och 

framtagning av en datorbaserad projektplaneringsprototyp. Orsaken till valet av dessa tre 

tillvägagångssätt är densamma som för teorin, empirisk triangulering. Triangulering ger 

en mer trovärdig bild av verkligheten, och högre precision från datainsamlingen. Empirin 

har till syfte att jämförs med teorin. Resultatet från den empiriska undersökningen 
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jämförs med vad teorin förespråkar. Empirin har därmed en viktig grundläggande roll i 

studien. Den empiriska grundningen genomförs i form av kvalitativ flerfallsstudiebaserad 

forskning. I relation till kvalitativ forskning associeras fallstudier ofta med att 

flerfallsstudier skapar förutsättningar för rikare teoriutveckling. Flera fall med en 

komparativ jämförelse mellan fallen skapar bättre förutsättningar än om endast ett fall 

används. Varje enskilt fall studeras var för sig, helheten (kontexten) studeras i relation till 

delarna, vilket ger insikt om både delarna och helheten (Kruuse, 1996; Yin, 2009).   

 

Sammanfattning: teori och empiri  

I kapitel 5 jämförs teori med empiri, och de olika fallobjekten kommer att jämföras 

sinsemellan. Först görs en individuell bedömning av fallen, och därefter en korsfalls 

syntes. Teori och empiri förenas och en slutlig korsfallsrapport skrivs. Av utrymmesskäl 

kommer inte alla analysdelar att redovisas i analyskapitlet, utan en kortare förenklad 

version av analysen redovisas. Samma sak gäller kapitel 6 som innehåller slutsatser, inte 

alla slutsatssteg kommer att redovisas på grund av det tar för mycket utrymme i 

rapporten.  

2.6 Metoddesign 

Studiens metoddesign är en samling metoder ursprunget från bl.a. studiens 

problemställning och kunskapsbehov. Metoder som ingår: litteratururvalskriterier, 

datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, analysmetod, verifieringsmetod, 

utvärderingsmetod, presentationsmetod och mjukvaruutvecklingsmetodik. I 

insamlingsarbetet och analysarbetet har jag arbetat med flera olika metoder, vilket ger en 

mer precis och noggrannare resultat. När flera metoder används samtidigt i en 

undersökning, benämns det metodtriangulering (Patel & Davidson, 2003).  

2.6.1 Litteratururvalskriterier 

De källkritiska principerna enligt Thurén (2005) kommer att användas vid val av litteratur 

för att säkerställa god litteraturkvalitet: 

 

 Äkthet: Källan ska vara det den utger sig för att vara 

 Tidssamband: Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan 

 Oberoende: Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa 

 Tendensfrihet: Jag ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild 

av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden. 

2.6.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling litteraturstudie 

För att skapa goda förutsättningar till att hitta relevanta teorier och god kunskap om 

problemområdet, kommer en omfattande litteraturstudie att genomföras. Litteraturen 

består huvudsakligen av tryckta och otryckta källor, vetenskapliga artiklar och material 

från internet. Vid sökning med sökmotorer på internet har jag använt lämpliga nyckelord 
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på engelska, och svenska. De källkritiska principerna enligt kapitel 2.6.1 kommer att 

användas.  

 

Datainsamling empirisk studie 

Empirisk data kommer att inhämtas från två olika fallföretag som representeras av en 

projektledare för varje företag. Valet av projektledare är avsiktlig, eftersom jag vill 

undersöka skillnaderna mellan små och stora projekt. Där av valet av två olika företag, ett 

litet företag, och ett stort företag. Definitionen av när ett projekt är att anse som litet 

respektive stort varierar. Jag utgår ifrån projektledarnas definition av vad som är stort 

eller litet. En egenutvecklad prototyp för projektplanering kommer att genomgå en 

utvärdering för att bedöma applikationens användarvänlighet och funktionalitet gentemot 

användaren – i detta fall projektledarna. Krav på valet av projektledare är att de ska vara 

erfarna projektledare och att de arbetat som projektledare minst fem år. 

Datainsamlingsmetoden kommer att bestå av en kombination av två djupintervjuer med 

tillhörande användartester. Användartester kommer att utföras för att undersöka huruvida 

utvecklad datorprogramsprototyp anses uppfylla användarkrav och önskemål.  

2.6.3 Databearbetningsmetod 

Vid kvalitativ bearbetning arbetar forskaren oftast med textmaterial, i mitt fall intervjuer 

samt användartester, och jag behöver bearbeta den utskrivna texten genom att 

transkribera ljudinspelningarna. Kvalitativa undersökningar är av den anledningen oftast 

tids- och resurskrävande. Det är också viktigt att forskaren dokumenterar sina tankar 

kontinuerligt under undersökningen i en dagbok. Dagboken kommer till användning i den 

slutliga analysen, den hjälper att reflektera över tidigare tankar. Forskaren kan direkt efter 

intervjun analysera resultatet och modifiera intervjufrågorna om det visar sig att de inte 

fungerat så som tänkt. Det är också lättare att bearbeta materialet när forskaren har 

intervjun i färskt minne. När slutbearbetningen ska genomföras måste forskaren läsa 

igenom texten flera gånger om och föra nya anteckningar. Slutprodukten av en kvalitativ 

bearbetning är en text där citat från intervjuer varvas med egna kommentarer, och 

tolkningar med hjälp av teorier, vilket utförs i analyskapitlet. Detta är viktigt för att 

läsaren ska kunna avgöra dess trovärdighet. Läsaren måste också få del av hur forskaren 

metodiskt gått tillväga vid bearbetningen. Orsaken är att det inte finns en bestämd metod 

för kvalitativ bearbetning (Patel & Davidson, 2003). Förutom intervjuerna kommer 

användartesterna att dokumenteras och analyseras. Konceptuell- och slutligprototyp 

kommer att genomgå en iterativ utvecklingsprocess med deltagande design och 

utvärdering utifrån krav- och funktionsspecifikation.  

2.6.4 Analysmetod  

”Kvalitativ analys […] har problemet att det inte finns några accepterade standarder för 

hur man bör bedöma värdet av en sådan analys” (Starrin & Svensson, 1994, sid 31).  

 

Patel & Davidson (2003) ger rådet att i analys av kvalitativ data använda teoretisk 

triangulering. Vilket innebär att olika teoretiska perspektiv används för att belysa det 

studerade fenomenet från flera olika håll, vilket ger mångfald i tolkningen (Patel & 

Davidson, 2003). En intervju kan analyseras i textanalytiska termer (genre, struktur), 
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liksom en text kan analyseras på det sätt som samhällsvetare vanligtvis tolkar en intervju 

(tema, sammanhang, mönster) (Widerberg 2002).  

 

Höst et al. (2006) förklarar att i kvalitativa studier är det oftast meningslöst att söka 

slutsatser av varianten ”80 % av de intervjuade är negativa till fenomenet”. Slutsatser av 

de slaget beror på urvalet av intervjupersoner, och i en kvalitativ studie har forskaren 

oftast ett litet urval. I stället bör forskaren söka slutsatser djupare, t.ex. hur någon 

resonerar om en fråga eller motivationen bakom ett agerande. I den kvalitativa analysen 

är begreppet spårbarhet viktig. Slutsatserna som dras från data ska kunna spåras tillbaka 

till de ursprungliga uttalandena, och vilka informationsgrupperingar som lett fram till 

slutsatsen. Detta ställer krav på dokumentation av analysen, och att jag ska i efterhand 

kunna följa hur slutsatserna analyserats från materialet (Höst et al. 2006). Starrin & 

Svensson (1994) anser att genom att ställa samman resultatet från flera enskilda personer, 

kan mönster framträda som kan generaliseras till att gälla en grupp. De framhäver 

hermeneutik som en metod som handlar om att pröva tolkningar, och för att utföra 

tolkningar finns det ingen metod – där behövs erfarenhet, kreativitet och fantasi. Jag 

måste också tydligt dokumentera på vilken grund jag valt den tolkning som läggs fram 

och avvisat andra möjliga tolkningar (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Höst et al. (2006) anser att analys av kvalitativ data är annorlunda till sin karaktär än 

analys av kvantitativ data. Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, och där går 

det inte att räkna medelvärden och varians. Däremot är ord, begrepp och beskrivningar 

viktiga i den kvalitativa analysen, och även frekvensen. Dataanalysen utförs utifrån 

textdokument, i mitt fall transkriberade intervjuer. Transkribering av intervjuer är oftast 

tidskrävande. Om sammanfattande transkriberingar används finns risken att tappa i 

precision och djup i analysen. Kvalitativa studier är oftast flexibla och stegen kan 

upprepas flera gånger. Processen i den kvalitativa analysen kan beskrivas i fyra steg: 

Datainsamling, Kodning, Gruppering, och Slutsatser (Höst et al. 2006).  

 

Starrin & Svensson (1994) förklarar att dokumentationen viktig, när forskaren tolkar en 

handling eller en utsaga är det viktigt att kunna återvända till datamaterialet och 

kontrollera i vilket sammanhang den förekom. När forskaren sedan går igenom 

datamaterialet för att analysera gäller det att söka fram alla uppgifter, handlingar och 

sekvenser som rör det undersökningen söker svar på. Detta utförs systematiskt, så att jag 

inte godtyckligt väljer vissa utsagor eller sekvenser som passar ens förväntningar. 

Därefter återvänder forskaren till helheten och kontrollerar om ett enskilt tillfälle eller 

utsaga i sitt sammanhang kan öka förståelsen av frågeställningen. Forskaren går tillbaka 

till hela flerfallsstudien där de olika fallen ingår i och ser dem i ljuset av helheten och 

finner nya tolkningsmöjligheter. Pendlandet mellan del och helhet kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. Enskilda ord förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening 

genom det enskilda ordet. Satsen i sin tur ger mening åt stycket, vars sammanhang 

fördjupar förståelsen av texten. Tillvägagångssättet kallas hermeneutisk texttolkning.  

 

Starrin & Svensson (1994) förklarar vidare att Heidegger lade begreppet den 

hermeneutiska cirkeln till grund för tolkning och förståelse. Hermeneutiska cirkeln går ut 

på att varje fråga består av både det frågan handlar om, själva frågan och det som söks 
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genom frågan. Forskaren prövar möjliga tolkningar av materialet fram och tillbaka 

mellan del och helhet och in och ut i datamaterialet, tills jag finner en rimlig tolkning av 

en handling eller en utsaga. Det är viktigt i forskning att tydligt klargöra grunden för 

tolkningarna och hur de prövats, eftersom vi aldrig möter något förutsättningsöst. Av den 

anledningen är det viktigt att visa vad som i hermeneutisk forskning kallar förförståelse. 

Forskaren bör systematiskt pröva olika tolkningar av all tillgänglig information tills jag 

funnit den mest rimliga tolkningen. Vanligen görs en skillnad på existentiell och historisk 

hermeneutik. Existentiell hermeneutik söker få en så sann och rättvisande bild av vad 

människor menar och upplever och förstå deras tankar och intentioner. I historisk 

hermeneutik tolkas utsagor och handlingar, vilket leder till kunskap om vad som 

verkligen hänt (Starrin & Svensson, 1994).  

 

 Orsaksmekanismen enligt Teorell & Svensson (2007) illustrerar på ett bra sätt hur 

analysen fungerar: Figur 7 visar processen. (I) ”insats”, (U) ”utfall”. Insats leder till ett 

utfall genom ”mekanismen” (M). I alla kausalsamband erhålls ett visst tidsmässigt och 

rumsligt glapp mellan orsak (insatsen) och verkan (utfallet). Om forskaren kan belägga 

att (I) ledde till (U) ges en förklaring till vad som orsakade (U). Kan vi precisera genom 

vilken/vilka orsaksmekanismer (M), som (I), ledde till (U), och varför detta skedde. Ger 

svaret på frågan ”varför”, med frågan ”vad” som leder till orsaksförklaring. Fyra 

orsakskriterier definieras: kontrafaktisk skillnad, tidsordning, isolering, och mekanismen 

(Teorell & Svensson, 2007). Yin (2009) presenterar tre generella strategier till kvalitativ 

analys: 1) Teoretiska påståenden. 2) Alternativa förklaringar. 3) Utveckla en 

fallbeskrivning. Förutom dessa tre generella analysmetoder, presenteras följande fem 

specifika analystekniker: 1) Mönster matchning. 2) Utveckla förklaringar. 3) Tidserie 

analys. 4) Logiska modeller. 5) Korsfalls syntes (Yin, 2009).  

 

 

I                                               U 
 
Figur 7: Orsaksmekanismen13 

 

Textanalysprogrammet MAXqda används till den datorstödda kvalitativa textanalysen, 

och kompletteras med en manuell personlig kvalitativ analys av texterna (texttolkning). 

Syftet med datorstödd kvalitativ textanalys är att bearbeta i huvudsak ickenumerisk text, 

samt sökning och teoribyggande. Dessutom hjälper textanalysprogrammet med att koda 

och kategorisera stora mängder narrativ text från intervjuerna. Empirisk data behöver 

mening och insikt som hämtas från text utifrån ordfrekvens. Yin (2009) och Neuendorf 

(2002) betonar att datorstödd kvalitativ textanalys inte endast kan användas som 

analysmetod, och måste därför kompletteras med andra analysmetoder. Efter Yin (2009) 

väljs den ickedatorstödda analysmetoden korsfalls syntes till den kvalitativa personliga 

analysen. Metoden förenar olika teorier till en helhet, och ger en generell slutsats. 

Analysmetoden bygger på att forskaren fördjupar sig i datamaterialet och med hjälp av 

sin kreativitet och intuition drar slutsatser utifrån fallen. Föst skrivs individuella 

fallrapporter, och därefter dras korsande fallslutsatser, som innebär att de individuella 

                                                 
13 Källa: Teorell & Svensson (2007, sid 63) 

M 
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fallen jämförs och leder till slutsatser. Nästa steg är att jämföra teori med empiri, och 

teori modifieras ifall inte teori överensstämmer med empiri. Utifrån jämförelserna mellan 

fallen och mellan teori och empiri tas förslag om konsekvenser fram. Slutligen skrivs en 

gemensam korsfallsrapport med analysmetoden korsfalls syntes. Förutom en komparativ 

jämförelse mellan fallen, jämförs även teori med empiri, samt användningen av både 

datorstödd och manuell kvalitativ textanalys ger en mer noggrann och precis tolkning 

(Yin, 2009; Neuendorf, 2002). Av utrymmesskäl används en förenklad korsfalls syntes i 

denna studie, inte alla delar kommer att redovisas. 

2.6.5 Verifieringsmetod 

Verifieringen avgör om resultatet i form av ny teoretisk och empirisk kunskap som 

framkommit under studien uppfyller kraven och intentionerna i föregående fas. 

Validering däremot innebär att undersökningsresultatet godkänns med avseende på de 

från början ställda kraven. Verifieringsmetoden går ut på att kontrollera så att valda 

metoder och tekniker har används korrekt, och att dessa fortfarande är aktuella. Jag måste 

ha god kunskap över de kvalitativa forskningsmetoderna och teknikerna, eftersom dessa 

förändras kontinuerligt (Galin, 2004).   

2.6.6 Presentationsmetod  

Starrin & Svensson (1994) ger följande råd inför resultatredovisningen: avgörande för 

den vetenskapliga kvalitén är att endast de slutsatser dras, som materialet och 

bearbetningsmetoden ger underlag för, samt att grunden för slutsatserna redovisas på så 

sätt att läsaren kan bedöma resultatets tillförlitlighet. Av den anledningen kommer jag att 

använda rikligt med citat från intervjuerna och märka ut vem som yttrat vad. Läsaren kan 

därmed själv pröva om påståenden och argument stämmer. Kvalitativ forskning kräver i 

allmänhet utförligare redovisning, och de slutsatser som dras måste uttryckas i tydliga 

ord, och om olika tolkningar av materialet är möjligt, klargöra varför den redovisade 

tolkningen valts och andra avvisats. Hur redovisningen ska utformas i enskilda 

forskningsprojekt finns det inte några klara regler för enligt Starrin & Svensson (1994). 

En redovisningsform som på bästa sätt lyfter fram och tydliggör den kunskap 

undersökningen ger måste växa fram ur arbetet med materialet (Starrin & Svensson, 

1994). För att lyfta fram mitt studieresultat presenteras arbetet både textuellt och grafiskt 

med bilder av prototyper. Stor vikt läggs på den utvecklade prototypen som kommer att 

presenteras både visuellt och textuellt. Analysen varvas med teori och empiri med citat 

för att tydligt visa hur den genomförts, och vad som framkommit. Slutsatserna grundas på 

vad analysen frambringat, och det viktigaste från analysen vidareutvecklas utifrån varje 

delfråga. Dessutom kompletteras texten med grafer, figurer, och bilder, och därmed görs 

det obegripliga mer rimligt. Färger ökar också kommunicerbarheten, och skapar tydligare 

gränser mellan de olika delarna i uppsatsen.  

2.7 Utvärderingsmetod   

Jerkedal (2005) betonar att en utvärdering är en systematisk och objektiv mätning av ett 

pågående eller avslutat projekt, dess design, implementering och resultat. En utvärdering 

ska tillhandahålla information som är tillförlitlig och användbar (Jerkedal, 2005). Holme 

& Solvang (1997) förklarar att vid kvantitativa metoder är det viktigt hur representativ 

informationen är, att jag verkligen mäter det forskaren vill mäta och att insamlad data är 
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pålitlig (reliabel). Detta är inte lika viktigt i kvalitativa undersökningar. Eftersom syftet 

med kvalitativa studier är att få en bättre förståelse av vissa faktorer och då är inte den 

statistiska representativiteten aktuell. Rent praktiskt går det inte att förena detta med ett 

djupgående studium av personens upplevelser och medvetenhet om sig själva. Problemet 

att få giltig (valid) information är mycket mindre i sådana undersökningar än i 

kvantitativa studier (Holme & Solvang, 1997). Starrin & Svensson (1994) skriver att 

kvalitativ metod handlar om hur jag ska karaktärisera något. Kvalitativ metod är således 

systematiserad kunskap om hur forskaren går till tillväga för att gestalta beskaffenheten 

hos något.  

 

Staffan Larsson (1994) har utarbetat ett antal kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, 

som används till att utvärdera resultatet. Starrin & Svensson (1994) förtydligar att vissa 

av dessa kriterier utgör alternativ. Så är fallet med empirisk förankring och pragmatisk 

validitet. Vissa kan stå i en inbördes spänning. Det gäller innebördsrikedom i förhållande 

till struktur. Det kan också gälla det etiska värdet som ska avvägas mot kravet på 

validitet. Förnuftet får avgöra om ett arbete funnit en rimlig avvägning (Starrin & 

Svensson, 1994). Gustavsson et. al (2004) skriver att reliabilitet innebär att samma 

mätprocedur ska generera samma resultat vid upprepade mätningar (relativ frånvaro av 

slumpmässiga mätfel). Validitet betyder att mäta det som forskaren hävdar att den ska 

mäta. Gustavsson et. al (2004) nämner också att när fallstudier används är det svårare att 

uppfylla kravet på reliabilitet och replikation. Det gäller att inte reducera data utan 

kondensera data så att det rika innehållet blir kvar, men i mer förtätad form. Författarna 

varnar för ”bias”, att förutfattade meningar och subjektivt godtycke kan förekomma i 

forskningen och påverka resultatet negativt (Gustavsson et. al, 2004). Följande 

kvalitetskriterier för bedömning av kvalitativa studier enligt Staffan Larsson (1994) har 

valts ut till utvärderingen (Kap. 8.6 ger en mer utförlig beskrivning av de utvalda 

kriterierna): Perspektivmedvetenhet, Intern logik, Etiskt värde, Innebördsrikedom, 

Teoritillskott, Diskurskriteriet, Heuristiskt värde, Empirisk förankring och Konsistens. 

Förutom dessa nio kvalitetskriterier tillkommer generaliserbarhet.  

2.8 Halvstrukturerad intervju  

Holme & Solvang (1997) menar att styrkan med den kvalitativa intervjun är att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Vilket är 

den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna. I den kvalitativa intervjun används inte standardiserade 

frågeformulär. Detta för att det normalt inte ska finnas för stor påverkan från forskarens 

sida. De synpunkter som kommer fram bör vara resultat av undersökningspersonernas 

egna uppfattningar. Därför bör intervjupersonerna i största möjliga utsträckning själva få 

styra utvecklingen av intervjun. Vissa viktiga faktorer har skrivits ner i en intervjuguide 

inför intervjun. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

det fenomen som forskaren studerar. Detta innebär att urvalet av undersökningsobjekt 

och fallstudie inte sker slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs systematiskt utifrån 

vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt fastställda (bl.a. 

kravet på fem års erfarenhet av projektledning). Eftersom syftet är att nå ett så stort 

informationsinnehåll som möjligt genom att tillgodose största möjliga variationsbredd i 
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urvalet. Detta erhålls genom att intervjua två projektledare där den ene arbetar med små 

projekt, medans den andre arbetar med stora projekt. Dessutom ökas och förbättras 

informationsinnehållet genom att använda intervjupersoner med goda kunskaper om de 

företeelser som undersöks. Detta innefattar personer som är mer medvetna än andra eller 

som brukar reflektera över sin situation. Vidare kommer också intervjupersonernas 

förmåga att uttrycka sig och villighet att delta att vara viktigt när urvalet görs (Flick, 

2009; Holme & Solvang, 1997; Patton, 2002).  

 

Jag måste försäkra mig om ett urval som passar den undersökning jag ska genomföra. 

Informant- och respondent intervju är två olika intervjuvarianter. Respondent intervjun 

utförs med en person som är delaktig i den företeelse som studeras. Informant intervjun 

gäller en person som står utanför den företeelse som studeras. Höst et al. (2006) nämner 

tre olika typer av intervjuer: öppet riktad intervju, halvstrukturerad intervju, och 

strukturerad intervju. I den halvstrukturerade intervjun som jag valt att använda blandas 

öppet riktade frågor med fasta frågor som har bundna svarsalternativ. (Flick, 2009; 

Holme & Solvang, 1997; Höst et al. 2006; Oates, 2006; Patton, 2002;).  

 

Jag har valt att använda den halvstrukturerade respondent intervjumetod, som till 

karaktären är mer flexibel och ickestyrande. Meningen är att intervjuobjekten bör styra 

samtalet inte intervjuaren, och utifrån vad de berättar väljs både följdfrågor och 

inriktning. Intervjufrågorna är dock alltid utgångspunkten till samtalen. En digital 

ljudinspelare kommer att användas till att spela in de två samtalen. Tekniken erbjuder 

också ett stort lagringsutrymme, och därmed är risken mindre att lagringsutrymmet inte 

räcker till för att kunna spela in hela samtalet. Under intervjun förs anteckningar som 

komplement till ljudinspelningarna, t.ex. var i samtalet viktiga aspekter diskuteras. En 

intervjuguide används, där intervjufrågorna finns nedskrivna. Jag har inte använt 

underkategorier av frågor till huvudfrågorna, orsaken är att intervjupersonerna bör styra 

samtalet, och därmed kommer frågorna att variera något utifrån vad intervjuobjekten 

säger. Efter intervjun transkriberas det inspelade materialet, som också underlättas av att 

intervjuerna kompletterats med anteckningar. Själva transkriberingen är en tidsödande 

process, och innebär att intervjuerna skrivs ner ord för ord. Gustavsson et. al (2004) 

nämner icke-representativa urval, kamraturval, bekvämlighetsurval och experturval. 

Experturval innebär att bara undersöka personer som vet mycket om det studerade 

fenomenet, och passar min undersökning. Praktiskt taget alla fallstudier innefattar 

individuella intervjuer och utgör huvudkomponenten i datainsamlingen enligt Gustavsson 

et. al (2004). Bell (2009) menar att först när en trygg och tillitsfull relation utvecklats 

mellan intervjuaren och respondenten kan det framkomma utförlig och ingående 

information, och därför väljs till studien som en andra urvalskategori kamraturval (Bell, 

2009).  

2.9 Mjukvaruutvecklingsmetodik  

2.9.1 Systemutvecklingsmetod   

Introduktion  

Hur ser förutsättningarna ut för att utveckla en användarvänlig och estetiskt attraktiv 

handdatorapplikation som idag huvudsakligen finns till stationära datorer? Utveckla en 
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applikation för projektplanering till mobilt bruk. Även identifiera svårigheter och 

möjligheter som denna jämförelsevis nya teknik erbjuder. Projektplanering till stationära 

datorer har funnits länge, handdatortekniken och utvecklingsmiljöerna till dessa är 

betydligt nyare. Syftet är att utveckla en handdatorapplikation som har sitt ursprung i 

stationära applikationer. Utmaningen breddar och utvecklar mina kunskaper i denna 

specifika typ av systemutveckling. Heim (2008) menar att interaktionsdesign utgör en 

iterativ process, utvecklingen sker inte linjärt. Programmet utvecklas under arbetets gång, 

en process där utvecklaren tar ett steg framåt, och två steg bakåt osv. De lärdomar jag 

ackumulerar från olika problemen och möjligheter under utvecklingen, är ovärderliga för 

skapandet av rätt designlösning. Utvecklarens kunskaper ökar med tiden, och 

kunskapsutvecklingen fortsätter även efter att designlösningen realiserats. Även om jag 

siktar på att lansera den bästa lösningen kommer det alltid att finnas brister i designen, 

som efter realiseringen kan rättas till i kommande uppdateringar. Lärandeprocessen 

upphör aldrig (se Figur 8) (McManus, 2003; Heim, 2008).  

 

Iterativ systemdesign  

Heim (2008) liknar den iterativa processen med att skriva en uppsats. Forskaren börjar 

med en grov plan som förfinas under vägen till den färdiga rapporten. Oväntade 

incidenter tvingar forskaren att utföra ändringar i forskningsprocessen. Forskaren hoppar 

mellan kapitlen i rapporten allt efter att den färdigställs till en slutlig version. 

Interaktionsdesign följer samma mönster, efter ett antal iterationer som startas med en 

konceptuell fas där utvecklaren bestämmer ämne och innehåll. Fasen passerar flera 

fysiska iterationer mellan slutresultatet och den översiktliga planen, varefter den når 

slutmålet och publiceras (McManus, 2003; Heim, 2008).  

 

 
 
Figur 8: Iterativ interaktionsdesignprocess14 

 

Användarcentrerad systemdesign  

Heim (2008) förklarar att syftet med användarcentrerad design är att skapa en designbas, 

som stödjer utvecklaren att skapa mer användarvänliga system. Användarcentrerad 

systemdesign klassas både som en filosofi, och som en process. Idén härstammar från 

antagandet att god design bör skapas utifrån användarens arbetsuppgifter, mål och 

arbetsmiljö. Processens fokus ligger på användarcentrerade faktorer t.ex. kognition, 

perception och fysiologiska användarförutsättningar, och miljön där de verkar. Det 

centrala är att uppnå grundlig insikt om människorna som kommer att använda systemet. 

Det viktiga är att slutanvändaren som inte nödvändigtvis behöver vara kunder till 

utvecklaren, identifieras som de primära användarna. Heim (2008) nämner tre viktiga 

delar som ingår i användarcentrerad design: 1) Tidigt fokusera på användarna och deras 

                                                 
14 Källa: Efter Heim (2008, sid 83).  
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arbetsuppgifter. 2) Kontinuerliga utvärderingar utförs till syfte att fastställa 

användarvänlighet och lättlärdhet. 3) Iterativ design (McManus, 2003; Heim, 2008). 

Heim (2008) hävdar att användarcentrerad design i allmänhet inkluderar sju olika 

metoder. Utvecklaren kan välja ett eller flera av dessa metoder: användardeltagande, 

focus grupper, frågeformulär, etnografiska observationer, genomgång, expert 

utvärdering, och användbarhetstestning (Heim, 2008).  

 

Det finns många systemutvecklingsmodeller till utveckling av mjukvara bl.a. den 

evolutionära prototyping modellen (eng. Evolutionary Prototyping Model) som beskrivs 

enligt Heim (2008) som en: trial-and-error metod vilken involverar ett designförslag i 

form av semifunktionella prototyper, som utvecklas under projektets gång, och leder till 

en slutlig produkt. Metoden har följande fördelar: användarna kan lätt ge återkoppling, 

reducerar utvecklingstiden och kostnaderna, användardeltagande i utvecklingsprocessen. 

Nackdelar: kan uppfattas av kunden som den slutliga produkten, kan leda till bristfällig 

analys pga. av den lätta utvecklingsprocessen, svårt av utvecklaren att förkasta ett arbete 

och börja om utvecklingsarbetet av den slutliga produkten från nolläge (McManus, 2003; 

Heim, 2008). ISO 13407 – Human-centered design processes for interactive systems 

består av fyra punkter i syfte att definiera användarcentrerad design: 1) 

Användardeltagande och precisering av användar- och uppgiftskrav. 2) Lämplig 

fördelning av funktioner mellan användare och teknik. 3) Upprepad iterering av 

designförslagen. 4) Tvärvetenskaplig design (Gulliksen & Göransson, 2002). Det finns 

också fyra användarcentrerade designaktiviteter till systemutvecklingsprojekt (se Figur 9) 

(Gulliksen & Göransson, 2002):  

 

 
 
Figur 9: ISO 1340715 

 

                                                 
15 Källa: Efter Gulliksen & Göransson (2002, sid 105).  
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Klassning av informationssystem   

Hoffer et al. (2008) förklarar att det finns flera olika klasser av informationssystem, och 

att de oftast kräver olika systemutvecklingsmetoder, tekniker, och verktyg. De tre 

vanligast förekommande klasserna är enligt Hoffer et al. (2008):  

 

 Transaction Processing Systems (TPS) – Automatisera all hantering av data som 

utgörs av affärshandlingar eller transaktioner. Data om varje enskild transaktion 

samlas, verifieras och antingen accepteras eller förkastas, samt att validerade 

transaktioner lagras. Analys och design av TPS innebär att fokus ligger på 

organisationens nuvarande procedurer, transaktioner, och processer. Procedurerna 

kan antingen vara manuella eller automatiska, och innefattar datainsamling, 

flöden, processer och utflöden. Syftet med TPS är att förbättra och effektivisera 

organisationens processer genom färre involverade personer, samt högre precision 

(Hoffer et al., 2008).  

 Management Information Systems (MIS) – MIS använder rådata från TPS och 

konverterar den till en meningsfull aggregerad form till organisationens ansvariga. 

Den som ska utveckla ett MIS behöver god vetskap om vilken typ av information 

ledningen behöver, och hur de använder informationen. MIS behöver ofta data 

från flera olika TPS:er t.ex. kund order, inköp av råmaterial, och tidhållning av 

anställda. När MIS utvecklas är det viktigt att den görs detaljerad och precis 

(Hoffer et al., 2008).  

 Decision Support systems (DSS) – DSS har till syfte att stödja organisationers 

ansvariga att ta rätt beslut. DSS erbjuder ett användargränssnitt (dialogmodell), 

från vilken en beslutsfattare oftast en icke-teknisk person kan kommunicera. 

DSS:en kan bestå av både ackumulerad data och en förmåga att ta egna beslut 

(s.k. ”vad händer” scenarier), utifrån olika alternativa lösningar. Analys och 

design av DSS fokuserar ofta på tre huvudbeståndsdelar: databas, grundmodell, 

och användardialog. I likhet med MIS används datainriktning för att förstå 

användarkrav. Vid analys och design dokumenteras matematiska regler som 

definierar intraorganisatoriska relationer mellan olika data. Dessa relationer 

används för att förutspå framtida data eller för att finna bästa lösning till olika 

problem. Eftersom en beslutsfattare interagerar med en DSS måste den vara 

lättanvänd och ha god gränssnittsdesign (Hoffer et al., 2008).  

 

Hoffer et al. (2008) påpekar att oftast består informationssystemen av alla de tre 

huvudbeståndsdelarna samtidigt. Systemanalytiker kommer sannolikt att använda 

specifika metoder, tekniker, och verktyg med kopplingar till alla tre 

informationssystemtyperna (Hoffer et al., 2008). Utvecklingsprocessen av ProjectPlanner 

involverar alla tre systemtyperna i likhet med vad Hoffer et al. (2008) gör gällande. 

Skillnaden är att allting sker i en mindre skala jämfört med större informationssystem. En 

reservation görs dock till huruvida DSS går att applicera till en mobil applikation, och 

kommer troligtvis inte att inkluderas. Orsaken är att ett stödsystem kräver tämligen 

avancerad programvara som inte får plats i en mobil applikation med dess begränsade 

mjuk- och hårdvara.  
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2.9.2 Användartestning och utvärdering  

Användartestning med två projektledare kommer att utföras enligt en egenhändigt 

komponerad testguide, till en i mitt fall kvalitativ insamlingsmetod och kompletteras med 

allmänna användbarhetsriktlinjer. Sharp et al. (2007) menar att användbarhetstestning i 

laboratorier lämpligen används när mjukvara, prototyper och system testas. 

Användartestning har en central roll vid användbarhetstestning, och kan inkludera 

observationer, frågeformulär eller intervjuer. Syftet med användartesterna är att 

undersöka datorprogrammets användarvänlighet för en lämplig population, och att 

klargöra hur användaren utför de för datorprogrammet avsedda uppgifterna. Vad tycker 

användaren om datorprogrammet, hur upplever de t.ex. gränssnittet och dess 

användareffektivitet?  Exempel på uppgifter är läsning av text med olika typsnitt, 

navigering med olika typer av menyer, och informationssökning. Testningen 

kompletteras med mjukvara för registrering av tangentbordsryckningar och musrörelser, 

samt videofilmning av användarbeteende och deras prestation när de utför uppgifterna. 

Användartesterna lämnar viktig information och återkoppling som senare kommer till 

nytta när den slutliga versionen av projektplaneringsmjukvaran färdigutvecklas. De 

medverkandes identitet bör hållas konfidentiellt, och jag bör inte nämna deras namn i 

rapporten (Cooper et al., 2007; Sharp et al., 2007). Cooper et al. (2007) har utformat 

nedanstående stödpunkter till användbarhetstester (Cooper et al., 2007):  

 

 Benämning – Har sektioner/knappar rätt benämning? Passar specifika ord bättre 

än andra ord?  

 Organisation – Har information grupperats till meningsfulla kategorier? Har 

objekt lokaliserats där användaren förväntas söka efter dem?  

 Förstagångsanvändning och upptäckande – Kan nya användare lätt hitta vanligt 

förekommande objekt? Hur tydliga är instruktionerna? Behövs instruktioner?  

 Effektivitet – Kan användarna effektivt utföra specifika arbetsuppgifter? Görs det 

fel på vägen? Var? Hur ofta?   

 

Datainsamlingen består sammantaget av användartester och semistrukturerade intervjuer. 

Testerna och intervjuerna utförs samtidigt, både före och efter mjukvaruutvecklingen. 

Före, för att bilda sig en uppfattning om vad projektledarna önskar och kräver av 

projektplaneringsapplikationen. Efter, för att utvärdera och skapa förståelse - ifall 

prototypen uppfyller generella branschkrav för mjukvara, samt projektledarnas egna krav 

och önskemål. I genomsnitt beräknas varje individuell testtillfälle med tillhörande 

intervju förbruka omkring två timmar (Cooper et al., 2007; Sharp et al., 2007).  

 

Sharp et al. (2007) skriver att det vanligtvis behövs mellan 5-12 användare när 

användartester utförs. Om budget eller tid sätter hinder, går det att utföra användartester 

med färre deltagare, vilket spar tid och pengar. Fler testpersoner ger en mer representativ 

resultat gentemot populationen, vad som är mindre bra är att undersökningen blir mer 

kostsam och tidskonsumerande. Användartesterna utförs med portabel 

laboratorieutrusning på valfri plats, och har fördelen av att all utrustning finns 

tillgängligt, och ger en mer kontrollerad miljö med fler möjligheter. En nackdel är att 

miljön kan uppfattas som konstlad om den inte utförs hemma hos testobjektet. En 

testmiljö med medhavd portabel laboratorieutrustning ger ofta en mer naturlig och 
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bekväm testmiljö för deltagarna, än i rena laboratorier. Pilottester genomförs före de mer 

utförliga testerna om behov föreligger t.ex. att säkerställa rätt typ av användartester och 

frågor till intervjuerna. Åtta olika begrepp används som stöd och beräknas ge tillräckligt 

med information till datainsamlingen. Användartesterna är av varianten deltagande 

design och utvärdering, vilket innebär att testpersonen och utvecklaren i samverkan 

muntligen beskriver hur de tänker, och anser om systemet. Syftet är att i samråd med 

användaren utveckla och designa systemet. Användaren kan sägas representera kunden 

och de krav som denne ställer på systemet (Cooper et al., 2007; Gulliksen & Göransson, 

2002; Sharp et al., 2007). Användartesterna kommer antingen att genomföras i 

projektledarnas egna naturliga hemmiljö med portabel laboratorieutrustning, eller i ett 

laboratorium. Orsaken är bekvämlighet och tidsbesparing för deltagarna. Som testmiljö 

har jag för avsikt att använda Adobe Flash Builder 4.5, Adobe Flash Professional CS5.5, 

och Adobe Flex 4.5.1 SDK.  

 

Identifiering av användbarhetsproblem  

Heim (2008) föreslår en formel för användbarhetstestning. Där antalet problem kan 

identifieras utifrån en användbarhetstest med n antal användare och kan beräknas med 

följande formel (se Formel 1 & Figur 10) (Heim, 2008):  

 

 
 
Formel 1: Formel för användbarhetstestning16 
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Figur 10: Antal deltagare och användbarhetsproblem17 

 

                                                 
16 Källa: Heim (2008, sid 95).  
17 Källa: Heim (2008, sid 95).  
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Primärt används den användarcentrerade designmetoden till undersökningen med 

användardeltagande (deltagande design och utvärdering), samt användartestning. 

Sekundärt används expert utvärdering och innebär att applikationen och dess grafiska 

gränssnitt granskas av mig i rollen som programutvecklare utifrån flera olika 

användbarhetsprinciper. Som systemutvecklingsmodell har evolutionär prototyping valts 

som forskningsansats. Diagrammet ovan (se Figur 10) visar att resultatet förväntas 

identifiera cirka 55 % av användbarhetsproblemen utifrån två deltagare till 

användartesterna.  

2.9.3 Projektlivscykel för mjukvaruutveckling   

Duncan (1998) beskriver projektlivscykeln som en samling av projektfaser, vanligtvis i 

ordningsföljd, vars namn och antal bestäms av de behov av styrning som finns inom den 

organisation eller de organisationer som är involverade i projektet. Projektlivscykeln 

anger generellt: Vad ska utföras i varje fas, och vilka bör involveras. Projektlivscykelns 

beskrivning kan vara generell eller detaljerad. Dessa beskrivningar har vissa 

gemensamma egenskaper: 1) Kostnaderna är låga vid start, och högre på slutet. 2) Låg 

sannolikhet att lyckas med projektet i början, och längre fram minskar riskerna. 3) 

Projektintressenternas möjlighet att påverka är högst i början av projektet, och lägst mot 

slutet av projektet (Duncan, 1998; McManus, 2003). Muench (1994) presenterar en 

spiralmodell för mjukvaruutveckling med fyra cykler och fyra kvadrater (se Figur 11): 

cykel för bevisning av koncept, cykel för första byggetapp, cykel för andra byggetapp, 

och den slutliga cykeln (Muench, 1994).  

 

 
 
Figur 11: Projektlivscykel för mjukvaruutveckling18 

 

                                                 
18 Källa: Efter Muench (1994, sid 19).  
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2.9.4 Prototyping av mjukvara  

Prototyp och prototyping  

Gulliksen & Göransson (2002) definierar begreppet prototyp som benämning på ett 

system eller mjukvara innan det är helt färdigutvecklat och prototyping som beteckning 

på en teknik att ta fram prototyperna. Systemdelarna identifieras med en inledande analys 

som resulterar i en lista med funktioner, användare, arbetsuppgifter etc. Därefter påbörjas 

arbetet med att utveckla en konceptuell design av användargränssnittet. Designen 

genomförs i samförstånd mellan utvecklare och användare (deltagande design och 

utvärdering). Olika designlösningar prövas och tämligen förutsättningslöst tar jag mig an 

problem, arbetsuppgifter och funktioner. Konceptuell design består av mock-up:er som 

representerar artefakter av olika gränssnittsdelar, och de illustrerar med 

pappersprototyper. Designlösningarna genomgår successiv förfining, och flyttas till 

datormiljö när den anses tillräckligt mogen. En funktions- och kriterielista upprättas och 

dokumenteras. Listan innehåller de viktigaste funktionera som jag i samförstånd med 

projektledarna upprättat. Designbesluten till gränssnittsdesignen och de olika 

funktionerna löses med hjälp av olika kriterier bl.a. interaktionsdesign, användbarhet eller 

människa datorinteraktion. Mock-up:erna förs över till ett lämpligt designprogram i 

datormiljö, och vidareutvecklas iterativt i samarbete med användarna. Designlösningarna 

genomgår flera användartester till en slutlig design som också utvärderas (Gulliksen & 

Göransson, 2002; McManus, 2003; Benyon et al., 2005; Ginsburg, 2011).  

 

Krav- och funktionsspecifikation  

Hoffer et al. (2008) förklarar att när systemanalysen utförs fastställs vilka funktioner som 

ska inkluderas i systemet samt vilka önskemål/krav användarna ställer. Analysen består 

av två faser: kravidentifiering och kravstrukturering. Dessa två faser hanteras parallellt 

och iterativt. Kravidentifieringsmetoderna innefattar bl.a. intervjuer, 

användarobservationer, och insamling av dokument, samt arbetsprocedurer. Efter att 

delar av det önskade systemet identifierats börjar struktureringen av systemkraven eller 

så påbörjas prototypframställningen. Dessa visas sedan för användarna för att de ska få en 

uppfattning om hur det tänkta systemet ska fungera. Inkonsekvenser och brister som 

upptäckts under struktureringsarbetet och prototypingen medför fortsatt exploatering och 

undersökning av nuvarande system och organisationens framtida behov. Till slut leder 

idéerna och upptäckterna till en precis och korrekt skildring av nuvarande funktioner och 

krav till det nya systemet. Användarkraven innefattar bl.a. layout, design och navigation 

(Hoffer et al., 2008; Benyon et al., 2005; Mayhew, 2009).  

 

Hoffer et al. (2008) förklarar vidare att ett sätt för informationsstrukturering är att 

använda flödesdiagram. Flödesdiagram möjliggör modellering av dataflöden genom ett 

informationssystem, relationer mellan flödena, samt var och hur data lagras. Flödena kan 

antingen vara manuella eller automatiska. Flödesdiagram åskådliggör särskilt processer 

som omvandlar data. Eftersom flödesdiagrammen fokuserar på flöden av data mellan 

processer, kallas de för processmodeller. Fyra konceptuella komponenter ingår i en 

processmodell: dataflöden, datalagring, processer, och källor. (Hoffer et al., 2008; 

Benyon et al., 2005; Mayhew, 2009). Courage et al. (2009) beskriver tre olika 

komponenter som behövs till analys av arbetsuppgifter: 1) Användarmiljö. 2) Användare. 

3) Uppgifter (se Figur 12).  



 

- 37 - 

 
 
Figur 12: Informationstriangulering19 

 

Efter att kravspecifikation och funktionsspecifikation utarbetats, kommer de att används 

som en arbetsmall i den praktiska delen av systemutvecklingsarbetet. Den empiriska 

arbetsordningen påbörjas med konceptuell design, och fortsätter med slutlig design.  Jag 

utgick från pappersskisser i den konceptuella fasen. Slutlig design innebär att en mer 

detaljerad prototyp konstrueras i datormiljö. En sedvanlig inventering gjordes av möjliga 

tekniska alternativ och utvecklingsmiljöer till handdatorer som använder iOS. Utbudet av 

programmeringsspråk är tämligen stort, dock inte specifikt till iOS. Som 

systemutvecklingsmetod bestämde jag mig i ett tidigt stadium att följa den 

användarcentrerade metoden pga. flera orsaker. Bland annat har jag erfarenhet av 

metoden sedan tidigare vid utveckling av stationära system, och ämnar testa den på 

mobila system. Rent praktisk pröva likheter, skillnader, samt för- och nackdelar. Dock 

måste utvecklingsmetoden anpassas till de speciella omständigheter som gäller vid mobil 

systemutveckling, bl.a. när det gäller navigation, användargränssnitt, inmatnings- och 

utmatningsenheter. Allt utvecklingsarbete kommer att förläggas till Flash-baserade 

utvecklingsverktyg i Windows-miljö. Slutligen simuleras hård- och mjukvara med en 

emulator för Windows, och den simulerar alla de viktigaste funktionera i en iPhone 4.  

 

Systembegränsningar  

Handdatorers användningsmiljö liknar inte arbetsmiljön för stationära arbetsstationer. 

Stora skillnader råder avseende skärmstorlek, tangentbord, buller, ljusförhållanden, 

temperaturskiftningar och framför allt arbetsredskap som används i rörelse. En annan 

viktig faktor att beakta vid mobil systemutveckling är de olikheter som finns mellan 

användare, t.ex. funktionshinder, kulturella aspekter och geografiska skillnader. När en 

mobil applikation ska utvecklas bör en grundlig undersökning genomföras för att skapa 

vetskap om användaren och dennes arbetsmiljö.  En önskan finns att skapa en 

användarvänlig, lättnavigerad och effektiv applikation med ett estetiskt tilltalande 

gränssnitt för mobilt bruk. Mobila applikationer kan inte omfatta lika mycket som 

stationära applikationer, och därför måste endast de viktigaste egenskaperna och 

funktionera implementeras. Enkelhet, med ett rent avskalat gränssnitt och lättanvända 

funktioner. Pekskärmen på en handdator är mindre än på stationära datorer, den saknar 

                                                 
19 Källa: Courage et al. (2009, sid 35).  



 

- 38 - 

riktigt tangentbord, har färre I/O-anslutningar, långsammare CPU, och mindre 

arbetsminne etc. På grund av nämnda begränsningar kan endast viktiga delar ingå i en 

mobil applikation. Särskilt navigation och skärmkvalitet är avgörande ifall applikationen 

upplevs användarvänlig.  

 

Systemplattform  

Fling (2009) menar att en plattforms primära syfte är att ge access till enheten, köra 

applikationer och services. Services inkluderar uppgifter t.ex. internetaccess, eller 

textmeddelanden. Systemplattformarna delas in i tre kategorier: Licensierade, 

egenutvecklade, och med öppen källkod (eng. open source). Vidare delas systemen in i 

följande tre grupper: Stationära system, webbaserade system, och mobila system. Som 

tidigare nämnts har den mobila systemplattformen valts till denna studie. Alternativet har 

sitt ursprung i att jag vill undersöka förutsättningarna för att utveckla en applikation som 

vanligtvis används som stationär applikation. Efter en mindre kartläggning av 

projektplaneringsmjukvara, förefaller det inte finnas mer än några enstaka renodlade 

mobila applikationer för projektplanering idag. Alla handdatorer har inte operativsystem, 

dock utgörs de vanligast förekommande operativsystemen till handdatorer av följande 

fem: 1) BlackBerry OS. 2) Google Android OS. 3) Apple iOS. 4) Microsoft Windows 

Phone. 5) Symbian OS (Fling, 2009).  

 

Programmeringsspråk och utvecklingsmiljö  

Stark (2010) menar att olika applikationer har olika behov. Vissa applikationer är bättre 

lämpade att utvecklas med webbteknologier (webbapplikation), medans andra är bättre 

lämpade att utvecklas med renodlade programmeringsteknologier (nativ applikation). 

Stark (2010) räknar upp ett antal för- och nackdelar med de två olika teknikerna (Stark, 

2010):  

 

+ Nativa applikationer:  

 Miljontals potentiella kunder  

 Xcode, Interface Builder, och Cocoa Touch ramvärk ger upphov till en god 

utvecklingsmiljö  

 Tillgång till alla de olika teknikerna i hårdvaran.  

 

− Nativa applikationer:  

 Avgiftsbelagt att bli Apple utvecklare 

 Beroende av Apples godkännande process  

 Applikationsutveckling med Objective-C  

 Applikationsutveckling med Mac OS 

 Programuppdateringar kan inte utföras i rätt tid  

 Utvecklingsprocessen är långsam, och testningsprocessen inskränkt till de 

begränsningar som gäller i Apples ”App Store”.  

 

+ Webbapplikationer:  

 Webbutvecklare kan använda utvecklingsverktyg avsedda för webben  

 Utvecklaren kan fortsätta använda sina webbdesignkunskaper  

 Utvecklaren är inte begränsad till endast Mac OS  
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 Applikationen kan användas i alla enheter som har webbläsare  

 Programfel kan åtgärdas i realtid  

 Utvecklingstiden är kort.  

 

− Webbapplikationer:  

 Ingen tillgång till de olika teknikerna i hårdvaran  

 Utvecklaren måste skapa ett eget betalsystem för applikationerna  

 Kan vara svårt att skapa sofistikerade gränssnittseffekter.  

 

Följande programmeringsspråk (se Tabell 4) har jag som forskare erfarenhet av, och ser 

som möjliga alternativ till mjukvaruutvecklingsarbetet:  

 

Programmeringsspråk   

ActionScript 3.0  C# HTML/CSS JavaScript  

 
Tabell 4: Programmeringsspråk  

 

Utifrån listan ovan med olika programmeringsspråk, finner jag nedanstående 

utvecklingsmiljöer som tänkbara alternativ: 

 

 C++ baserade: Marmalade SDK 5.1.0
20

  

 Flash baserade (ActionScript 3.0): Adobe Flash Builder 4.5, Adobe Flash 

Professional CS5.5
21

, och Adobe Flex 4.5.1 SDK 

 HTML/CSS/Javascript baserade: Appcelerator Titanium
22

, och Genuitec 

MobiOne
23

.  

 

Jag valde Flash/ActionScript 3.0 som det primära programmeringsspråket beroende på 

flera faktorer. För det första har jag goda erfarenheter av ActionScript, för det andra har 

den mycket god hantering av grafiska objekt, och för det tredje ger den hög flexibilitet. I 

och med valet av programmeringsspråk begränsas utbudet av utvecklingsmiljöer högst 

väsentligt, och de måste vara Flash/ActionScript baserade. Applikationer till iOS är 

vanligtvis utvecklade med programmeringsspråket Objective-C, dock anser jag Flash 

vara ett bättre alternativ. Utvalda utvecklingsmiljöer till programmering blir därmed: 

Adobe Flash Builder 4.5, Adobe Flash Professional CS5.5, och Adobe Flex 4.5.1 SDK 

(Kerman et al., 2009; Shupe & Rosser, 2008). En applikation till Apple iPhone 4 med 

operativsystemet iOS 4 kommer att utvecklas i fyra steg efter Muench (1994):  

 

 Första steget är den konceptuella (Identifiera)  

 Andra steget består av design (Designa)  

 Tredje steget består av kodning (Bygga)  

 Fjärde och sista steget innebär att utvärdering utförs (Utvärdera).  

                                                 
20 © 2011 Ideaworks3D Limited (www.madewithmarmalade.com).  
21 © 2011 Adobe Systems Incorporated (www.adobe.com).  
22 © 2011 Appcelerator Inc (www.appcelerator.com).  
23 © 2011 Genuitec, LLC (www.genuitec.com).  
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3 Teori 
 

 
 

 

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited,  

whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress,  

giving birth to evoluation.  

-Albert Einstein  

 

Här presenteras alla utvalda teorier till studien. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

valet av teorier och hur teorierna används i relation till forskningsfrågorna. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av teorierna i syfte att underlätta för läsaren i 

övergången från teori till empiri, som behandlas i nästa kapitel.  

3.1 Val av teorier  

Nedan följer en uppsättning relevanta och viktiga teorier till denna studie och innefattar 

mjukvara för projektplanering, projekttekniker, projektmetoder, projektstatistik, 

projekttriangeln, användbarhet, gränssnittsdesign, interaktionsdesign, MDI, 

kommunikation, och mobila datorenheter. Flera olika teorier ger både bredd och djup till 

att belysa forskningsområdet, och p.g.a. av att forskningsämnet är tvärvetenskapligt 

behövs teorier som täcker problemorådet. Stor variation på teorierna ger också en större 

förståelse för problemområdet och högre precision i forskningsresultatet. Teorierna har 

det primära syftet att besvara forskningsfrågorna genom att i kapitel 5 relatera teori med 

empiri. Även att klargöra nuläget för forskningsområdet, och ge kunskap inför studien. 

Teorierna är noggrant utvalda för att på bästa sätt belysa och besvara frågeställningarna.  

 

Datorstödd projektplanering behandlar området för mjukvara till projektplanering. För- 

och nackdelar med dessa program, hur de används och till vad. Ett relevant område att 

undersöka när mjukvara ska utvecklas. Gränssnittsdesignprinciper från tre olika områden 

presenteras: användbarhet, interaktionsdesign (ID) och människa datorinteraktion (MDI). 

De används till att utveckla och utvärdera applikationens gränssnitt, och för att säkerställa 

dess användarvänlighet. Kommunikation är en viktig aspekt att behandla när det kommer 

till projektplanering och handdatorer. Mobila datorenheter behöver också inkluderas 

eftersom studien handlar om mobila applikationer. Planeringstekniker bör projektledaren 

behärska om mjukvara för projektplanering används, och behövs även till 

mjukvaruutvecklingen. Projektstatistik visar vilka projekt som lyckas och misslyckas, 

samt olika orsaker till misslyckanden. Projekttriangeln är att betrakta som ett ”måste” till 

det teoretiska fundamentet, den är väl beprövad och har används länge som ett enkelt sätt 

att åskådligöra de tre viktigaste beslutsfaktorerna. Figur 13 visar kopplingen mellan 

teorierna och frågeställningarna.  
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Figur 13: Teorirelationsgraf24 

3.2 Datorstödd projektplanering  

Burke (2003) hävdar att vi numera kan få tag på både kraftfulla och kostnadseffektiva 

datorprogram för tid- och resursplanering som hjälper användaren med planering och 

kontroll. För att kunna använda programmen effektivt bör användaren förstå planerings- 

och kontrolltekniken bakom datorprogrammen, som projektledaren lär sig genom att 

använda manuella metoder först. Bolles & Fahrenkrog (2004) menar att datorprogram för 

projektplanering används för att automatisera beräkningar av bl.a. matematiska analyser, 

och de ger snabba alternativa lösningar för användaren att välja emellan. Programmen 

används också för att skriva ut projektrapporter och olika typer av diagram. Burke (2003) 

betonar vidare att små projekt också har nytta av programmen, de kan framställa enkla 

Ganttscheman som tydligt visar tid- och resursanvändning. Generellt sett är de dyrare 

programmen bättre på att hantera stora projekt, de har också fler funktioner, och visar 

beroenden mer detaljerat (bättre precision) samt producerar mer flexibla rapporter. De 

billigare programmen är däremot ofta lättare att använda med färre funktioner, de har 

enklare gränssnittsdesign, är mer interaktiva, och hanterar data snabbare. De dyrare 

programmen är också bättre på att hantera kostnadskraven mer effektivt, de erbjuder även 

fler möjligheter i och med att de har fler funktioner till bl.a. rapportutskrifter (Bolles & 

Fahrenkrog, 2004; Burke, 2003; Suhanic, 2001; Westney, 1992).  

 

Idag finns två kategorier av mjukvara till tid- och resursplanering att välja emellan, 

program som installeras direkt i projektledarens dator, och så finns det program som är 

webbaserade. Webbaserat innebär att programmet inte installeras i användarens lokala 

dator, utan i en extern server någonstans i världen. Programvarans syfte är att stödja och 

underlätta komplex tid- och resursplanering till både små och stora projekt. Vidare även 

att minska missförstånd, tydliggöra arbetsroller, hjälpa till med komplicerade uppgifter 

och klargöra projektdeltagarnas ansvar. Programmen ger en mer flexibel tid- och 

resursplanering, och åskådliggör projektdeltagarnas alla arbetsuppgifter. Vilket 

                                                 
24 Källa: Egenkonstruerad.  
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underlättar tilldelning av arbetsuppgifter, samt åskådliggör projektutvecklingen, och även 

tidsättning av milstolpar och riskhantering. Komplicerade matematiska analyser till tid- 

och resursplanering är svårt att genomföra med enbart manuella planeringsmetoder. Här 

kan programmen både effektivisera processen och utföra beräkningar noggrannare. 

Programmen ger dessutom snabba valbara alternativa lösningar. Flera av programmen 

kan hantera diagram, tidscheman, återkoppling, kostnadsberäkningar och ordna 

tid/resurser. Resurshanteringen bör kunna sköta alla resurstyper t.ex. människor, 

kompetens, pengar och tid. Det är även viktigt att känna projektdeltagarna och deras 

individuella kompetens, något som mjukvaran hjälper till med (Burke, 2003; Suhanic, 

2001; Westney, 1992).  

 

Projektgrupper kan skapas med hjälp av individuella profiler över varje deltagare, och 

underlättar tilldelning av rätt arbetsuppgift till rätt person. Möjlighet till samarbete och 

samskapande (Co-design), stöds av flertalet datorprogram och ger deltagarna möjlighet 

till distansarbete genom internet, samt tillgång till projektdokument. Flertalet 

programverktyg stöder samskapande, likaså är många av programmen webbaserade. De 

bör också vara flexibla nog att användas i flera olika projektformer bl.a. IS/IT-projekt. 

Programmen bör förmå hantera resurser, erbjuda rapporteringsmöjligheter, uppdatera 

dokument automatiskt, samt tid- och resursfördelning. Alla projektdeltagare kan därmed 

ta del av uppdaterad information kontinuerligt. Dock bör användaren förstå planerings- 

och kontrolltekniken bakom datorprogrammen för att kunna använda dem effektivt, och 

de bör lära sig manuella tid- och resursplaneringsmetoder först (Luomala, 2010).  

 

+ Fördelar   
Burke (2003) nämner ett antal fördelar med datorprogrammen: Det viktiga är att kunna ta 

del av ny information, vilket ställer krav på att datorprogrammet möjliggör distribution 

och lagring av de senaste dokumentversionerna automatiskt. I motsats till människan kan 

programmen mycket snabbt utföra omfattande och komplicerade matematiska 

beräkningar. Dessutom genomförs uträkningarna korrekt, något som inte alltid görs rätt 

om manuella metoder används. Ändringar kan genomföras enklare och snabbare, i 

jämförelse med manuella planeringsmetoder. Programmen ger oftast en god 

informationsstruktur, och erbjuder projektledaren möjlighet att överskådligt se och 

hantera projektinformation. Mjukvaran kan även hantera stora projekt med tusentals 

aktiviteter samtidigt, som är svårt för en projektledare att överblicka med manuella 

metoder. Genom att sortera, filtrera och välja information får projektledaren en 

överskådlig och strukturerad vy. Vissa av programmen kan utföra analyser, estimeringar 

baserade på olika specifika parametervärden, och ger ett resultat (framtidscenario). 

Programmen möjliggör också antingen central (webbaserad) eller lokal rapportering. 

Program med databasstöd kan sammankoppla projektdatabasen med organisationens 

databas, och ger alla deltagare tillgång till ny information, och de senaste 

projektdokumenten. Rapporterna blir bättre och av högre kvalitet, i och med att bl.a. 

grafer och diagram används. Programmen utför beräkningar snabbt och spar tid, i 

jämförelse med rent manuella metoder. Även det faktum att projektledaren slipper 

hantera stora mängder data manuellt sparar mycket tid. En annan viktig aspekt gäller 

säkerheten, det är relativt enkelt att göra säkerhetskopior med hjälp av programmen i 

jämförelse med manuella metoder (Burke, 2003; Suhanic, 2001; Westney, 1992).  
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− Nackdelar  
Burke (2003) nämner även ett antal nackdelar med projektplaneringsprogrammen: Höga 

utbildningskostnader för att lära sig bruka programmen, och programmets 

användbarhetsegenskaper är viktiga. Ju lättare det är att använda programmet, desto 

snabbare och mer kostnadseffektiv blir lärandeprocessen. Därtill tillkommer 

kostnadstillägg för underhåll och uppgradering, och kostar mycket i längden. Det finns 

många program att välja emellan och det inte lätt att välja ett som passar organisationen 

helt. Organisationen behöver kanske omorganiseras i samband med systeminförandet. 

Systemet kan möta på motstånd från personalen och påverka organisationens effektivitet, 

personalens motvilja till förändringar. Driftstörningar i datorsystemet kan det leda till 

driftstop, och orsaka stora inkomstbortfall till följd. Datorsystemproblem kan även leda 

till missnöjda kunder, och därför väljer en annan leverantör. Säkerheten är mycket viktigt 

att beakta. Om inte datasystemets säkerhet hanteras korrekt kan viktig information 

försvinna, eller hamna i orätta händer (Burke, 2003; Suhanic, 2001; Westney, 1992).   

3.3 Gränssnittsdesignprinciper  

Här redovisas tre olika kategorier av gränssnittsdesignprinciper: användbarhet, 

interaktionsdesign (ID) och människa datorinteraktion (MDI). Ginsburg (2011) 

understryker att första intrycket av ett enskilt gränssnitt kan betyda allt. Cooper et al. 

(2007) skriver om gränssnittsdesign och gör gällande att i likhet med interpersonella 

relationer kan de fem första minuterna vara avgörande ifall det uppstår en varaktig 

relation. Applikationens gränssnitt måste därför tydligt och omgående attrahera 

användaren (Cooper et al., 2007; Tidwell, 2006; Ginsburg, 2011). Garrett (2000) menar 

att ett system består av tio komponenter där användaren endast ser den översta delen 

(visuellt lager), övriga komponenter finns dolt inne i systemet. Systemutvecklingsarbetet 

innebär att alla tio komponenter behandlas till en samverkande helhet med särskild 

tonvikt på gränssnittet (se Figur 14).  

 

Gränssnittsdesign för mobila datorenheter  

Cooper et al. (2007) har utvecklat riktlinjer för god gränssnittsdesign till mobila 

datorenheter (Cooper et al., 2007):  

 

 Tillhandahåll visuella orienteringspunkter: layouten bör vara format så att det 

finns t.ex. en navigationspanel i en central plats i gränssnittet som ger en tydlig 

orienteringspunkt  

 Gränssnittets navigationselement bör vara utmärkande, tillräckligt stora, och 

anpassade till pekskärmar: genom att göra dessa större och att använda 

högkontrasterande färger  

 Använd större typsnitt utan seriffer: t.ex. typsnittet Arial som inte har seriffer och 

passar små pekskärmar och ökar läsbarheten  

 Tydligt visa när det finns mer information utanför pekskärmen: visa användaren 

att det finns mer information med t.ex. symboler eller text.  
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Figur 14: Designkomponenter25 

3.3.1 Användbarhet  

Användbarhet är ett vitt begrepp som inkluderar hela systemet ur användarens perspektiv 

bl.a. användarvänlighet, funktionalitet och estetiska värden.   

 

Användbarhet enligt ISO  

Användbarhet definieras av ISO 9241-11 (1998)
26

 som (Gulliksen & Göransson, 2002, 

sid 62):  

 

Ändamålsenlighet: Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 

givna mål.” 

 

Effektivitet: Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användarna uppnår givna mål.” 

 

Tillfredsställelse: Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av 

en produkt.” 

 

Användningssammanhang: Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, 

programvara och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken 

produkten används.” 

 

                                                 
25 Källa: Efter Jesse James Garrett (2000), www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf. 
26 Källa: Gulliksen & Göransson (2002, sid 62). ISO 9241-11 (1998) Software ergonomics for office work 

with visual display terminals, del 11 ”Guidance on usability”.  
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Användbarhet enligt Nielsen  

Gulliksen & Göransson (2002) berättar att Nielsen (1993) associerar följande begrepp 

med användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002):  

 

 Lätt att lära: utforma systemet så att användaren har lätt att lära sig använda det 

nya systemet, vilket kan erhållas med t.ex. en hjälpfunktion, igenkänning och 

enkelhet  

 Effektivt att använda: systemet bör utformas för maximal effektivitet, vilket 

åstadkommes genom att användaren med få och enkla steg kan utföra sina 

arbetsuppgifter  

 Lätt att komma ihåg: forma systemet för hög igenkänning genom välkända design 

lösningar och genom att erbjuda enkla arbetsprocedurer  

 Få fel: med ett aktivt felhanteringssystem som förhindrar att fel uppstår genom 

felaktigt handhavande från användaren, även genom att skapa system som är 

självförklarande och enkel att hantera.  

 

Användbarhet enligt Dix et al.   

Gulliksen & Göransson (2002) förklarar att Dix et al. (1998) förknippar användbarhet 

med nedanstående begrepp (Gulliksen & Göransson, 2002):  

 

 Lärbarhet: systemet bör utformas så att det är lätt för nya användare att lära sig, 

vilket kan uppnås genom att t.ex. förse systemet med en effektiv hjälpfunktion, 

även genom igenkänning och enkelhet  

 Flexibilitet: erbjud flexibilitet genom t.ex. att uppgifter kan utförs på flera olika 

sätt, och genom individuella användarinställningar  

 Stabilitet: forma ett system som är robust, feltolerant, och som inte oväntat slutar 

fungera.  

 

Shneidermans gyllene regler för design:  

Gulliksen & Göransson (2002) nämner Shneidermans gyllene regler för god design 

(1998) (Gulliksen & Göransson, 2002):  

 

 Sträva efter konsistens: designa alla gränssnittssidor med samma designspråk och 

återanvänd designelement. Skapa en enhetlig design.  

 Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar: med hjälp av 

tangentbordskombinationer kan vana användare effektivisera användandet  

 Designa dialoger som bidrar till närhet: dialoger med en tydlig och nära koppling 

till deras syfte och funktion  

 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering: systemet bör förses med effektiv 

felhantering som parerar felaktigheter från användaren antingen aktivt eller 

passivt. Även genom tydliga och informativa felmeddelanden  

 Tillåt enkla sätt att navigera bakåt i handlingen: kan åstadkommas med en knapp 

för navigering bakåt, samt med en trädstruktur som visar var användaren befinner 

sig i gränssnittets olika sidor  
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 Stöd den inre känslan av kontroll: se till att användaren har kontrollen inte 

systemet. Systemet ska inte frånta användaren kontrollen över handlingar och 

beslut.  

3.3.2 Interaktionsdesign  

Enligt Cooper et al. (2007) innebär begreppet interaktionsdesign i första hand att fokus 

ligger på beteendedesign, samt hur beteendedesign relaterar till grafisk design och 

informationsarkitektur. Cooper et al. (2007) förespråkar s.k. målinriktad design (eng. 

Goal-Directed Design), som innebär i sin enkelhet att utvecklaren designar och 

konstruerar produkter som medför att användarna kan uppnå sina mål, och de blir därmed 

effektiva och tillfredsställda. De kommer också att köpa produkten och rekommendera 

den till andra. Verkligheten ser annorlunda ut, de flesta produkter är inte användarvänliga 

och effektiva. Stolterman & Löwgren (2004) förklarar att interaktionsdesign avser den 

process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de 

bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en 

digital artefakt. Interaktionsdesign anses vara en designdisciplin, med dess begrepp och 

teorier från andra designdiscipliner och designteorier (Stolterman & Löwgren, 2004).  

 

Interaktionsdesignprinciper enligt Benyon et al. (2005)  

 

 Synlighet: Se till att användaren kan se vilka funktioner som finns tillgängliga och 

vad systemet gör för tillfället. Detta utgör en viktig psykologisk princip som säger 

att det är lättare att igenkänna saker än att behöva återminnas dem. Om de inte 

kan göras synliga se då till att de är observerbara. De kan också synliggöras 

genom ljud och beröring   

 Förtrolighet: Använd symboler och ett språk som den tänkta publiken känner 

igen. Om det inte är möjligt, använd i så fall lämpliga metaforer som hjälper 

användaren att överföra relaterad kunskap från närbesläktade områden  

 Tillhandahållande: Designa gränssnittselementen så att det klart framgår för 

användaren vad de har för funktioner. Exempelvis skapa knappar som liknar 

riktiga knappar, och som leder till att användaren trycker på dem. 

Tillhandahållande avgörs utifrån kulturella aspekter   

 Navigation: Användaren ska kunna lätt förflytta sig mellan sidorna    

 Restriktioner: Med användarrestriktioner går det att förhindra felaktig eller 

olämplig användande av systemet. I synnerhet förhindra användaren från att 

utföra allvarliga misstag, be användaren alltid bekräfta viktiga handlingar    

 Flexibilitet: Tillgodose flera olika alternativa handlingssätt, samt ge möjlighet att 

personifiera utseendet och beteendet   

 Estetiskt tilltalande: Gränssnittet bör vara estetiskt tilltalande  

 Gemytlighet: Interaktiva system bör vara artiga, vänliga, och i allmänhet trevliga. 

Inget är mer störande än aggressiva meddelanden eller plötsliga avbrott. Designa 

för artighet.  

 

Dialogprinciper enligt ISO   

Designprinciper för dialog enligt ISO 9241-10 (Gulliksen & Göransson, 2002):  
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 Anpassad till uppgiften: Stöd användaren i att utföra uppgifter säkert och effektivt  

 Självinstruerande: Användaren bör förstå varje steg som görs genom återkoppling 

eller instruktioner 

 Styrbar: Användaren bör ha kontrollen, kunna styra riktning och hastighet i 

interaktionen ända tills uppgiften är klar.  

 Förutsägbar för användaren: Om de är konsekventa, och överensstämmer med 

användarens kunskaper, utbildning, erfarenhet, och konventioner   

 Tolerant mot fel som görs av användaren: Om det tänkta resultatet kan slutföras 

trots felaktig handling av användaren med små eller inga korrigeringar   

 Möjlig att individualisera: gränssnittet bör kunna individualiseras så att det passar 

uppgiftens krav, individuella önskemål, och användarens skicklighet  

 Stödja inlärning: Dialoger som stödjer inlärning av systemet, samt hög grad av 

igenkänning.  

 

Aktiv- och passiv valideringskontroll   

Cooper et al. (2007) förklarar att användare inte vill se pop-up felmeddelanden. Bästa 

sättet att undvika pop-up felmeddelanden är genom att använda fasta rullgardiner, så att 

felstavningar inte kan uppstå. I vissa fal är det dock inte praktiskt möjligt att använda 

rullgardiner, t.ex. när man anger serienummer. För att eliminera felmeddelanden bör 

applikationer vara utformad så att risken för misstag inte förekommer. Aktiv validering 

innebär att applikationen kontroller texten vid textinmatning. Ett textinmatningsfält som 

enbart är avsett för alfabetiska tecken och förhindrar inmatning av siffror, och är ett 

exempel på aktiv validering. Valideringskontrollen kanske enbart godkänner siffror, eller 

kräver att vissa specialtecken inkluderas t.ex. tecknet @. Om valideringskontrollen utför 

kontrollen efter att användaren har skrivit klart, och t.ex. trycker på en knapp för att 

komma vidare, benämns det som passiv validering. Om något är fel måste användaren 

genom återkoppling informeras med felmeddelanden. Ett exempel på visuell återkoppling 

är när inmatningsfältet byter färg till rött för att tydligt indikera när något är fel. När felet 

korrigerats byter textfältet åter till grönt eller vitt (Cooper et al., 2007).  

 

Återkoppling  

Hoffer et al., 2008 hävdar att återkoppling (feedback) har till syfte att ge användaren 

information om vad som händer, har hänt, eller kommer att hända när användaren utfört 

handlingar. Särskilt när de tar mer än ett par sekunder att slutföra, då kan en mätare 

(timglas) visa hur långt processen framskridit. Alla funktioner bör generera återkoppling, 

antingen visuellt eller med ljudeffekter. Roll over feedback: när muspekaren förs över ett 

interaktivt element t.ex. en länk och pilen omvandlas till ett finger, ett enkelt sätt att ge 

visuell återkoppling och informera användaren om interaktiva element. Objekten kan 

också byta färg eller form, vara animerade eller framkalla ljudeffekter. Användaren bör i 

applikationen tydligt informeras om dess position, genom t.ex. att färgmarkera aktuell 

menyflik. Ett exempel på rich visual modeless feedback är när en ikon på pekskärmen 

indikerar om användaren är inloggad. (Benyon et al., 2005; Hoffer et al., 2008).  

 

Estetisk integritet  

Apple Inc, (2011) förklarar att det inte är ett mått på hur vacker en applikation upplevs. 

Utan är ett mått på hur väl applikationens innehåll integrerar med dess funktion. 
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Exempelvis applikationer avsedda för produktivt användande (nyttoprogram) behåller 

vanligtvis dekorativa element subtila och i bakgrunden. Samtidigt som viktiga funktioner 

och navigationsknappar etc. är tydligt framträdande. Genom att följa denna designprincip 

skapas ett tydligt och enhetligt budskap, mening och identitet (Apple Inc, 2011).  

 

Användarkontroll  

Benyon (2005) skriver att användaren, inte applikationen bör initiera handlingar. En 

applikation kan ge förslag på handlingar, funktioner, och upplysa användaren om viktiga 

konsekvenser av handlingar. I allmänhet är det fel om applikationen fråntar användaren 

kontrollen av programmet. Bästa kombination åstadkommes när det råder balans mellan 

fyllständig användarkontroll, samtidigt som applikationen förhindrar felaktig 

användarmanipulation (Apple Inc, 2011; Benyon, 2005; Hoffer et al., 2008).  

 

Konsistens  

Hoffer et al. (2008) förklarar att med konsistenta gränssnitt kan användare överföra 

kunskap, och skicklighet från en applikation till en annan. En konsekvent applikation 

innebär inte att slaviskt kopiera andra gränssnitt. Den utnyttjar standardiserade och 

beprövade designprinciper som användare är väl förtrogna med sedan tidigare. Cooper et 

al. (2007) ger följande råd: Förstärka visuell jämförelse. Visa kausalitet. Visa multipla 

variabler. Integrera text, grafik och data i samma pekskärm. Säkerställ innehållets 

kvalitet, relevans och integritet. Visa ting angränsande i rymd, inte arrangerade i tid. Inte 

av-kvantifiera kvantitativ data (Benyon et al., 2005; Cooper et al., 2007; Hoffer et al., 

2008). 

  

Lärbarhet  

Enligt Heim (2008) baseras gränssnittsdesignens lärbarhet på dess begriplighet. Om 

användaren inte förstår gränssnittet, kan inte användaren lära sig använda systemet. Om 

gränssnittet har hög begriplighet, kan den ändå innefatta en brant inlärningskurva. 

Begriplighet påverkar lärbarhet som i sin tur ökar begripligheten. Återkopplingen kan 

främjas genom att applicera lämpliga designprinciper. Exempelvis om vi använder 

välbekanta konventioner, blir gränssnittet lättare att förstå och därmed lättare att lära sig. 

Applikationen bör vara lättanvänd, och enkelt att se vad som händer med de uppgifter 

som användaren initierar, och det bör också vara lätt att förstå hur uppgifterna används av 

systemet. Gränssnittet bör utformas så att det blir lätt för användaren att förstå och känna 

igen sig, förutsatt att det finns tidigare riktlinjer eller mallar för den typen av system. 

Följande designprinciper nämns av Heim (2008): Effektivitet/Nyttighet: nytta, säkerhet, 

flexibilitet, och stabilitet. Verkningsfullhet/Användbarhet: enkelhet, minnesbelastning, 

förutsägbarhet, och Synlighet (Heim, 2008). 

 

Gestalt principer  

Heim (2008) förklarar att Gestalt psykologin baseras på ett koncept som menar att vi 

strävar efter att innefatta vår omgivning i helheter, även om vi inte har tillgång till all 

information. Hur vi uppfattar och grupperar objekt, som är av stor vikt för de som arbetar 

med interaktionsdesign. Exempelvis används symboler i textmeddelanden för att utrycka 

känslor. Teckenkombinationen :-) som symboliserar ett leende ansikte, och endast består 

av tre separata tecken, uppfattas som ett ansikte. Idén bakom Gestalt psykologin är att vi 
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strävar efter att finna enklast möjliga lösning till ofullständig visuell information. Vilket 

förklarar varför vi uppfattar tre separat tecken som ett ansikte (Heim, 2008).  

 

Stimulus intensitet  

Heim (2008) menar att enligt Human Processor Modellen (HIP) reagerar vi först till 

stimulus, och först därefter börjar människans meningsskapandeprocess. Först uppfattar 

vi färger, form, eller storleken på enskilda objekt innan vi faktiskt förstår vad det är för 

typ av objekt. Användare brukar vanligtvis uppfatta kolumnerna med markerade siffror i 

fet stil (vertikalt) före raderna med udda och jämna nummer (horisontellt). Först efter att 

användaren har bearbetat och uppfattat meningen med siffrorna kan vi skapa logiska 

rader baserade på jämna och udda nummer (se Figur 15) (Heim, 2008).  

 

 

1 3 9 7 

4 8 6 2 

5 7 1 3 

2 4 8 6 

7 9 3 1 

6 2 8 4 

7 1 3 9 

 

Figur 15: Stimulus intensitet27 

 

Proportion  

Enligt Heim (2008) används storleksförhållanden för att representera logiska hierarkier. 

Exempelvis använder webbsidor rubrikelement proportionellt för att visuellt strukturera 

information på en sida. Den viktigaste rubriktexten på sidan bör markeras som rubriknivå 

1. Webbläsaren använder största typsnittsstorleken och skalar ner resterande nivåer 

proportionellt (se Figur 16) (Heim, 2008).  

 

Rubriknivå 1 

Rubriknivå 2 

Rubriknivå 3 

Rubriknivå 4 

Rubriknivå 5 

Rubriknivå 6 

 
Figur 16: Rubriktexter i sex nivåer28

  

 

                                                 
27 Källa: Heim (2008, sid 220).  
28 Källa: Heim (2008, sid 221).  
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Skärmkomplexitet  

Datorer blir allt mer kraftfulla, och de erbjuder fler funktioner, vilket leder till att 

gränssnitten (GUI) blir visuellt allt mer komplexa, och svårare att använda. Heim (2008) 

presenterar en formel för beräkning av hur visuellt komplex gränssnittet är genom att 

tillämpa ett antal regler för skärmkomplexitet. Formeln användas för beräkning av relativ 

komplexitet, och därmed ett gränssnitts svårighetsgrad. Måttmetoden använder 

informationsteori för att avgöra komplexiteten och relaterar direkt till gestaltningslagarna 

i syfte att förenkla komplexa gränssnitt. Beräkningen utförs med formeln (se Formel 2): 

1) Placera en rektangel vid varje skärmelement. 2) Räkna antalet element och antalet 

kolumner (vertikal placering). 3) Räkna antalet element och antalet rader (horisontell 

placering) (Heim, 2008).  

 

 
 
Formel 2: Formel för beräkning av komplexitetsgrad29

  

 

Spatial gruppering   
Cooper et al. (2007) skriver att genom positionering av grupperade element i en 

gränssnittsdesign skapas samhörighet mellan elementen, och de ser ut att höra ihop. 

bildskärmselement som ofta används tillsammans borde grupperas spatialt, i syfte att 

minimera bildskärmsrörelser mellan elementen (med inmatningsenhet). Spatial 

gruppering förtydligar vilka uppgifter, data och verktyg som hör ihop och hjälper 

användaren att planera arbetsordning. Gruppering genom rätt position avseende 

arbetsordning och hur ögat scannar av bildskärmen, från vänster till höger, och vanligen 

uppifrån och ner. Närliggande objekt (proximitet) är i allmänhet relaterade till varandra. 

Ofta används inramning (boxar) för att gruppera elementen. Vanligen går det att 

åstadkomma samma effekt genom att variera avståndet mellan objekten, t.ex. i ett 

verktygsfällt passar fyra pixlar mellan knapparna. När huvudfunktioner grupperas ökas 

avståndet mellan knappar (minst åtta pixlar) i jämförelse med andra grupperade knappar. 

Även genom att ändra storleken på elementen för att skapa samhörighet. Ett annat sätt att 

skapa samhörighet är att använda samma färger på knapparna (Cooper et al., 2007).  

 

Visuell jämnhet  

Cooper et al. (2007) menar att jämnhet av visuella bildskärmsobjekt är ett sätt för en 

designer att hjälpa användaren att uppleva gränssnittet på ett organiserat och systematiskt 

sätt. Visuellt grupperade element i gränssnittsdesignen bör jämnas ut både horisontellt 

och vertikalt för att skapa jämnhet mellan elementen. I allmänhet bör alla skärmelement 

vara utjämnade med så många andra element som möjligt. Cooper et al. (2007) betonar 

följande tre punkter: 1) Jämna ut textetiketter: Navigationsetiketter grupperade vertikalt 

bör grupperas ihop, och även vänsterjusteras. Detta gäller inte om etiketterna skiljer i 

                                                 
29 Källa: Heim (2008, sid 223).  
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storlek. 2) Jämnhet inom en grupp av navigeringselement: En relaterad grupp av ”check 

boxar”, ”radio knappar” eller ”textfällt” bör jämnas ut enligt ordinarie rutnät. 3) Jämnhet 

mellan panelgrupper och navigationsgrupper: Grupper av navigationselement och andra 

bildskärmsobjekt bör följa samma rutmönster (Cooper et al., 2007).  

 

Rutnätssystem  

Cooper et al. (2007) nämner att rutnätssystemet (Grid system) är ett av de mest effektiva 

verktygen för visuella designers. Rutnätet fördelar gränssnittet i flera större horisontella 

och vertikala regioner. Användandet av rutnät ger en enhetlig och konsistent 

gränssnittsdesign, och är särskilt viktigt när gränssnitten designas med flera nivåer av 

visuell och funktionell komplexitet. En gränssnittsdesigner bör reglera layouten till ett 

rutnättsystem med betoning till toppnivåelement, struktur och även ge plats åt mindre 

viktiga navigationselement. Ett väldesignat rutnät har minsta möjliga mellanrum mellan 

elementen. Idealiskt bör rutnätet disponera en konsistent relation mellan olika stora 

gränssnitts ytor. Designen bör även vara flexibel och klara förändringar, vara konsistent, 

samt naturlig. När två gränssnitts ytor har ungefär samma storlek, se då till att de är lika 

stora. Om två areor har olika storlekskrav, skilj dem storleksmässigt (Cooper et al., 

2007). Cooper et al. (2007) ger prov på tre fördelar med rutnätssystem i visuella 

gränssnitt: 1) Användbarhet. 2) Estetiskt tilltalande. 3) Effektivitet (Cooper et al., 2007).  

 

Logisk bana  

Cooper et al. (2007) påstår att ögonrörelser genom designlösningar i olika gränssnitt bör 

följa en logisk väg (logical path) som möjliggör för användaren att effektivt genomföra 

uppgifter och nå mål. God logisk bana matchar naturliga ögonrörelser genom 

gränssnittet, och mindre bra logisk rörelsebana tvingar användaren att flacka med blicken 

över gränssnittet (se Figur 17) (Cooper et al., 2007).  

 

 
 
Figur 17: Logisk bana30 

 

Symmetri och balans  

Cooper et al. (2007) menar att gränssnitt som inte är symetriska tenderar att bli 

obalanserade, och medför att gränssnittsdesignen ser ut att tippa åt ena sidan. 

                                                 
30 Källa: Efter Cronin & Reinman (2007, sid 300).  
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Asymmetrisk design är svårt att skapa på visuella gränssnitt. Erfarna gränssnittsdesigners 

är dock duktiga på att generera asymmetrisk balans genom att kontrollera individuella 

element. Symmetri ger gränssnitten visuell balans: vertikal axial symmetri (symmetri 

längs en vertikal linje), och diagonal axial symmetri (Symmetri längs en diagonal linje) 

skapar god gränssnittsdesign (Cooper et al., 2007).  

 

Grafiska ikoner  

Cooper et al. (2007) förklarar att grafiska ikoner och andra illustrerade gränssnittselement 

hjälper användaren att förstå elementens funktion och innebörd i ett visuellt gränssnitt. 

Med syftet att effektivt kommunicera till användaren genom att förstå användarens 

mentala modell, och skapa en solid grund för gränssnittets textuella och visuella 

språkbruk. Textuellt och visuellt språkbruk i gränssnittet är av stor betydelse, annars 

riskerar användaren att navigera fel, och inte förstå gränssnittets innehåll. Ikoner minskar 

behovet av att användaren måste förstå text i gränssnittet, och därmed minskar de 

kulturella skillnaderna som förekommer. Ikonerna bör också vara gångbara i flera olika 

kulturer, och väljas omsorgsfullt. Om ikoner använts på fel sätt kan de irritera, förvirra 

eller förolämpa. Designern bör veta vad applikationen behöver kommunicera till 

användaren, och vilka kommunikationsbehov användaren har. Ikoner anses komplicerade 

ur ett kognitivt perspektiv, och skapandet bör överlåtas åt professionella designers. 

Ikonerna måste särskiljas för bästa tolkning med hjälp av olika symboler, former och 

färger.  Följande råd ges för visuella ikoner: 1) Inkludera en beskrivning tillsammans med 

ikonen för bättre förståelse. 2) Se upp med metaforer som inte har rätt mening. 3) 

Gruppera funktioner visuellt, och tillhandahåll rätt kontext. 4) Gör inte ikonerna mer 

komplicerade än nödvändigt, och undvik många visuella detaljer. 5) Återanvänd element 

för igenkänning över hela gränssnittet (Cooper et al., 2007; Ginsburg, 2011).   

 

Visuellt brus  

Cooper et al. (2007) påminner om att vi bör undvika visuellt brus när gränssnittet 

designas. Visuellt brus kan ta formen av överdrivna och orimligt dimensionerade 

gränssnittselement. Överdriven användning av visuellt ”tunga” element, eller otillräcklig 

användning av vita ytor mellan navigationselement i grafiken. Även överanvändning eller 

felaktig användning av visuella element t.ex. färger, textur eller kontrast (Cooper et al., 

2007).  

 

Visuell enkelhet  

Cooper et al. (2007) anser att gränssnitten bör utformas med enkla geometriska former, 

minimal kontur, samt undvika använda för många olika färger samtidigt. Primärt använda 

neutrala färger med några högkontrasterande för att markera viktig information. Undvika 

för många olika typsnitt i samma designlösning, i de flesta fall räcker en eller två olika 

typsnitt. När multipla designelement används till samma eller liknande logiska syfte, bör 

de formas på ett liknande sätt (arv). Element med syftet att ”stå ut” bör kontrasteras 

visuellt med t.ex. storlek, färg eller position. Onödig variation bör undvikas när en 

följdriktig, användbar design utformas. Om avståndet mellan två element är nästan den 

samma, bör deras avstånd ändras till att vara exakt den samma. Idén bakom är att 

använda så få funktioner och grafiska element som möjligt i gränssnittsdesignen (Cooper 

et al., 2007).  
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Text  

Cooper et al. (2007) hävdar att text skriven med enbart stora bokstäver är svårläst. 

Använd alltid högkontrasterande text, samt välj en passande typsnitt och storlek. 

Formulera texten tydligt för högre läsbarhet. Avstå från att använda för många olika 

typsnitt samtidigt, i de flesta fall räcker en eller två olika typsnitt i samma designlösning. 

(Cooper et al., 2007; Ginsburg, 2011).  

 

Färger  

Cooper et al. (2007) förklarar att vi inte bör använda för många olika färger i samma 

gränssnittsdesign. Färg anses vara en del av det visuella språket i gränssnittet, och har en 

viktig funktion. Färger bör också användas sparsamt och passa ihop med de andra 

elementen i gränssnittet bl.a. symboler, ikoner, text och den spatiala relationen mellan 

elementen. Använd komplementära färger, och undvik överdrivet mättade färger. Se upp 

med otillräcklig kontrast mellan ljusa och mörka partier i gränssnittet. Anledningen är att 

hög färgkontrast underlättar bl.a. läsning av text. Färgkodning används för att underlätta 

igenkänning av vissa specifika färger, t.ex. signalfärgen röd som förknippas med fara i 

vissa kulturer. Informera om ett fel uppstått eller uppmärksamma användaren om en 

funktion som kan leda till en oönskad handling, och förstärka budskapet med 

signalfärger. Grönt ses som motsatsen till rött och avser ge ett klartecken till en 

handling/funktion (Cooper et al., 2007; Heim, 2008; Ginsburg, 2011).  

3.3.3 Människa datorinteraktion  

Människa datorinteraktion (MDI) definieras av ACM SIGCHI Curriculum Development 

Group (1992)
31

 som (Gulliksen & Göransson, 2002, sid 41): 

 

Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation 

and implementation of interactive computing systems for human use and with the 

study of major phenomena surrounding them.” 

 

Gulliksen & Göransson (2002) menar att MDI är ett mångvetenskapligt ämne. Flera olika 

discipliner har inflytande på MDI området, där teknik, beteendevetenskap och design 

utgör grunden. Gulliksen & Göransson (2002) nämner fyra olika kategorier av MDI med 

inriktning på gränssnittsdesign: 1) MDI som ett hantverk. 2) MDI som 

kognitionsvetenskap. 3) MDI som ett tekniskt tillämpningsområde. 4) MDI som ett stöd 

till systemutveckling (Gulliksen & Göransson, 2002).  

 

HIP (Human Information Processing)  

HIP (människans informationsbearbetningsförmåga) är ett populärt hjälpmedel för 

karakterisering av mänsklig kognition. Den vilar tungt på en förenklad modell av en 

persondatordator och dess huvudbeståndsdelar. HIP modellen (se Figur 18) fördelar våra 

sinnen på indataenheterna i en dator. Muskler och organ kan svara på stimuli från 

utdataenheterna i en dator, hjärnan och kognitionen på datorns centrala processenhet, 

samt minnet och aritmetiklogiska enheten. Enligt Benyon & Turner fortsätter HIP 

                                                 
31 Källa: Gulliksen & Göransson (2002, sid 41). ACM Special Interest Group on Computer-Human 

Interaction (SIGCHI) Curriculum Development (1992, section 2.1).  
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modellen att vara en underförstådd del när vi designar interaktiva system (Benyon et al., 

2005).  

 

 
 
Figur 18: Information Processing Paradigm32 

 

Semantisk och artikulerad distans  

Heim (2008) anser att när vi interagerar med t.ex. en handhållen datorenhet eller ett 

system (artefakt), och samtidigt försöker matcha vad vi vill åstadkomma med vad 

enheten eller systemet faktiskt utför, samt hur den utför handlingen. Detta kräver att vi 

måste kunna tolka symbolerna och komponenterna i systemets gränssnitt. Vi kan förstå 

relationerna genom distansen mellan enhetens funktionalitet och med vad vi praktiskt vill 

åstadkomma. Avståndet ses som en semantisk distans mellan oss själva och systemet. 

Semantisk distans refererar till relationen mellan tillgänglig system funktionalitet med 

vad som krävs för att fyllfölja en uppgift. Detta är ett mått på systemets användbarhet, 

och något som interaktionsdesignern försöker minimera (Heim, 2008).   

 

Menybaserade gränssnitt  

Heim (2008) förklarar att menybaserade gränssnitt anses utgöra en förbättring i 

användbarhet jämfört med textbaserade gränssnitt. En av fördelarna med menybaserade 

gränssnitt är att de inte kräver att användaren måste minnas abstrakta kommandosträngar. 

Istället kan igenkänning användas för att söka lämpliga kommandon från en lista med 

relaterat innehåll. Menybaserade gränssnitt ger användaren sekventiella hierarkiska 

menyer, och tillhandahåller en lista med funktioner. Användaren utforskar de olika 

nivåerna, och vid varje nivå väljs det som representerar den önskade funktionen. När 

detta är klart kan användaren ta sig till nästa nivå. Menyer kan vara textuella med 

valmöjligheter numrerade, och de väljs genom att skriva in numret. De kan också vara 

                                                 
32 Källa: Efter Turner et al. (2005, sid 101).  
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grafiska, valbara med piltangenterna. Menybaserade gränssnitt lämpar sig särskilt till 

mobila datorenheter. Varje enskilt menybaserat gränssnitt erbjuder olika 

interaktionsobjekt t.ex. knappar, länkar eller ”checkboxar”. Menyerna bör konstrueras 

omsorgsfullt så att användaren kan utveckla en sammanhängande mental modell av själva 

processen. Användaren kommer därmed lättare att minnas processen, och lärandetiden 

kortas. Heim (2008) nämner följande fördelar med menybaserade gränssnitt: små 

minneskrav, självförklarande, lätt att ångra misstag, och passar nybörjaren. Nackdelarna 

är: Navigationen är rigid och har låg flexibilitet, ineffektivt för stora menyer, ineffektivt 

användande av pekskärmens bildyta, och snabb för expert användare (Heim, 2008). 

Figuren nedan (se Figur 19) presenterar de vanligaste menytyperna. (a) Enkel meny. (b) 

Sekventiell meny. (c) Hierarkisk meny. (d) Stjärnnätverks meny. (e) Webbnätverks meny 

(Heim, 2008, sid 59):  

 

 
 
Figur 19: Olika menytyper33 

 

Direktmanipulation  

Heim (2008) gör gällande att en pekskärm erbjuder en mer direkt interaktion, eftersom 

användaren faktiskt vidrör skärmobjekten med fingrarna. Denna typ av interaktion är 

oftast begränsat till knappar eller virtuella tangentbord. Det kan också upplevas vara 

mödosamt i situationer som kräver manipulation av objekt i små datorbildskärmar, t.ex. 

skrifttecken eller hyperlänkar. En viktig komponent i direktmanipulation är generös 

visuell återkoppling (feedback). Användaren måste informeras om systemets 

                                                 
33 Källa: Efter Heim (2008, sid 59).  



 

- 56 - 

funktionalitet, och efter en handling ge användaren direkt bekräftelse på vad som 

inträffat. Även informera om handlingen slutförts lyckosamt eller inte. Heim (2008) 

anger tre olika lägen: 1) Hur pekskärmen ser ut innan en handling utförts. 2) Hur 

pekskärmen ser ut under tiden en handling utförs. 3) Hur pekskärmen ser ut efter en 

handling utförts (Heim, 2008). Heim (2008) tar upp följande fördelar med 

direktmanipulationsgränssnitt: lätt att lära sig, små minneskrav, lätt att ångra en handling, 

omedelbar återkoppling efter att en handling utförts, gör det möjligt för användaren att 

använda spatiala tecken, och nybörjarvänlig. Heim (2008) nämner dessa nackdelar: inte 

självförklarande, ineffektivt användande av pekskärmens bildyta, och höga grafiska 

systembehov (Heim, 2008).   

 

Metaforiska symboler   

Cooper et al. (2007) menar att symboler kan vara representativa eller metaforiska, och 

symboliserar olika typer av objekt hämtade från den fysiska världen. De används till 

visuell gränssnittsdesign. Metaforiska symboler hjälper användaren med igenkänning, 

och underlättar därmed förstålelsen av t.ex. en funktion. Symboler används till bl.a. 

ikoner i gränssnittet (Cooper et al., 2007). Heim (2008) ger ett exempel som ofta 

används: 3D liknande knappar i gränssnittsdesignen som liknar riktiga knappar i 

verkligheten. Knappdesignen hjälper användaren att förstå deras funktion, och 

åstadkommes med en metaforisk design. Metaforer kan dock skapa hinder om funktionen 

inte tydligt relaterar till något objekt i verkligheten.  Även hur objekten uppträder och ser 

ut måste överensstämma med hur användaren associerar objekten i den fysiska världen. 

De får inte stå i strid med användarens tidigare kunskaper och mentala modell. Heim 

(2008) anser att vi bör använda metaforer endast om vi kan hitta lämpliga sådana (Heim, 

2008).  

 

Zoombara gränssnitt  

Heim (2008) förklarar att konceptet zoombara gränssnitt härstammar från Zooming 

Interface Paradigm (ZIP). Paradigmet kan liknas med att flyga, och navigeringen sker 

genom att zooma in och ut, distansera eller närma sig objektet. ZIP baseras på 

människans förmåga att minnas landmärken, och vår känsla för positioner. De är 

beroende av färger, mönster, och proximitet för visuell stimulus i motsats till rigida 

hierarkiska filstrukturer. Text kan förstoras eller förminskas, och användaren kan anpassa 

texten till de egna behoven (Heim, 2008). Kwang (2008) skriver att zoomningsmetoderna 

vanligen delas in i följande tre presentationstekniker: Förvriden- och icke-förvriden 

zoomning, geometrisk zoomning, och semantisk zoomningsmetod (Lee, 2008).   

 

Mentala modeller  

Heim (2008) förklarar att vissa objekt är lättanvända även för personer som aldrig brukat 

dem tidigare t.ex. en hammare och sax. Andra objekt är av naturen mer komplexa och det 

är inte uppenbart hur de används. Objekten är inte transparanta i avseende hur de 

fungerar, vilket leder till att användaren måste anta detta. Om däremot objektet är 

transparant i termer av hur den fungerar, kan användaren lätt formulera ett konceptuellt 

ramverk av hur den fungerar. Ramverket kommer att likna objektets verkliga funktion. 

Processen att skapa ramverket tar formen av en ”mental modell” av själva objektet eller 

processen. En ”mental modell” är en kognitiv representation av någonting som definierar 
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en logisk och trovärdig estimering av hur objekt är konstruerade eller hur de fungerar. 

Om ett objekt inte är tranparant och dess funktion självklar, kommer vår mentala modell 

härledas från vår interaktion med objektet, och tidigare erfarenhet med liknande objekt. 

Datorer är komplexa och deras innehåll är inte synligt för användaren, vilket medför att 

användaren skapar mentala modeller som inte överensstämmer med verkligheten. Om 

användarens mentala modell liknar systemets funktion kommer användaren att kunna 

använda den utan svårigheter. Användarens mentala modell kan vara baserad på felaktiga 

antaganden, som leder till merarbete i onödan. Det är ofta svårt för en nybörjare att förstå 

funktionerna i en applikations gränssnitt (Benyon et al., 2005; Heim, 2008).  

 

Perception  

Allwood (1998) förklarar att perception benämns även som varseblivning eller 

inkodning. När information från omvärlden når sinnesorganen, och de når det sensoriska 

minnet, börjar perceptionen. Informationen lagras under kort tid i fysisk otolkad form. 

Därefter kopplas informationen till individens förkunskaper, begrepp och kategorier som 

finns i människans långtidsminne. Efter tolkning (kategorisering) når den korttidsminnet. 

När nu informationen finns i korttidsminnet kan individen medvetet börja uppleva tolkad 

information (Allwood, 1998). Benyon & Turner (2005) hävdar att perception refererar till 

högnivåprocessen av sensorisk data för att finna mening. Visuell perception är troligtvis 

den viktigaste formen av perception för MDI specialister. Perception finns även för 

hörsel, känsel, smak och lukt. Flera olika teorier finns om visuell perception, och visuell 

perception har studerats på flera olika sätt, ofta med betoning på visuell illusion t.ex. 

Müller-Lyer (se Figur 20) (Anderson, 2005; Benyon et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 
Figur 20: Müller-Lyer illusion34

  

 

Kartläggning  

Heim (2008) förklarar konceptet bakom kartläggning (mapping). Vi skapar förbindelser 

mellan olika ting t.ex. genom att förknippa spisplattor med dess strömbrytare. 

Kartläggning är en integrerad del av hur människan interagerar med omgivningen. 

Korrekt kartläggning underlättar fulföljandet av uppgifter. Enligt Heim (2008) kan 

felaktig kartläggning leda till frustation och misslyckanden. Heim (2008) illustrerar med 

följande tre exempel (se Figur 21): (a) Godtycklig kartläggning. Kräver att användaren 

antingen memorerar relationer, gissar eller testar sig fram. (b) förbättrad godtycklig 

kartläggning. Här kan användaren relatera plattorna och vreden för på/av som ett par, 

vilket är bättre än föregående exempel. Dock krävs fortfarande viss memorering av 

uppgifter. För att skapa en tydligare relation, tvingas den som designar märka ut 

kontrollerna – vilken vred som styr vilken spisplatta. (c) Naturlig kartläggning. Vred med 

naturlig kartläggning reflekterar placeringen av spisplattorna, som ofta följer en 

rutnätsformation (Heim, 2008, sid 51).  

                                                 
34 Källa: Turner et al. (2005, sid 112).  
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Figur 21: Kartläggning av gränssnitt35 

3.4 Kommunikation  

Markopoulos & Ruyter (2009) skriver om medvetenhetssystem (Awareness Systems). 

Systemens syfte är att hjälpa människor att skapa och upprätthålla medvetande om 

varandras aktiviteter, kontext eller status, när deltagarna inte befinner sig på samma 

ställe. Syftet är att skapa medvetenhet om människorna i omgivningen, vad andra gör, var 

de befinner sig, eller vad de säger. Medvetande och förståelse stödjer beslutsfattande, 

aktiviteter, intentioner och även andras känslor – därmed ges en bild av kontexten i en 

social interaktion. Systemen stödjer medvetenhet om projektdeltagarna, och kan 

effektivisera samarbetet och samskapandet, även att utveckla sociala relationer och stärka 

individers självkänsla (Markopoulos & Ruyter, 2009).  

 

Kommunikation innebär flödet av information mellan organisationer, och mellan en eller 

flera personer. Antingen sker kommunikationen internt inom organisationen, eller externt 

mellan två organisationer, alternativt mellan två eller flera personer. Kommunikation 

kräver ett medium, i vilken information överförs. Informationsutbytet kan antigen ske 

verbalt eller ickeverbalt. Personen måste även kunna tolka informationen, avkoda och 

förstå meddelanden. Inkommande information passerar ett filter, vilket endast sker om vi 

kan avkoda meddelandet. Detta kräver att vi har en förmåga, och förstår språket eller 

kodsystemet. Kommunikation innefattar en tidsrymd, och tidsaspekten är viktig, eftersom 

information är att betrakta som ”färskvara”. Oftast utsätts meddelanden för störningar 

(teknisk/mänsklig brus), som påverkar det ursprungliga meddelandet. Feedback 

(återkoppling) skickas mellan sändare och mottagare, och ger information om hur 

sändare/mottagare uppfattar meddelandet. Miljön (kontexten) har också en viktig roll i 

sammanhanget, den påverkar individer och organisationen. Figur 22 illustrerar 

informationsutbytet mellan individer och organisationer (Lind & Lind, 2006; Lewis, 

1987; Warner, 1996):  

 

 Medium: Verktyg som används till att sända meddelanden  

 Feedback: Återkoppling, antingen verbal eller ickeverbal  

 Störningar och brus: Problem som orsakar störningar på meddelanden, både 

tekniska och semantiska 

 Meddelande: Meddelanden/Budskap med avsändare eller mottagare  

 Tid: Tiden det tar för meddelanden att nå mottagaren  

                                                 
35 Källa: Efter Heim (2008, sid 51).  
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 Kontexten: Kontexten representeras av individers referensramar, 

kommunikationskunskaper, kultur, erfarenheter, tolkningsförmåga av 

meddelanden med olika symboler, tecken och språk. Faktorer som påverkar 

sändarens och mottagarens handlingsutrymme och handlingsförmåga att både 

skicka och tolka meddelanden  

 Kodning/Avkodning: Meddelanden kodas och avkodas enligt den semiotiska 

skolan  

 Perceptuellt filter: Meddelanden passerar mottagarens perceptiva filter och avgör 

vad som släpps igenom, och tolkas till kunskap i form av mentala modeller hos 

mottagaren  

 Effekt: Vilken effekt enskilda meddelanden har på individer och organisationer  

 Syfte: Vilket syfte har avsändaren av meddelandet  

 Intraorganisatorisk miljö: Miljön inom en specifik organisation  

 Input/Output: Meddelanden som passerar en gräns. 

 

 
 
Figur 18: Kommunikationsmodell36 

3.5 Mobila datorenheter  

Mobila datorenheter har många olika benämningar: Handdator, smartphone, smarttelefon, 

PDA etc. jag kommer att använda benämningen handdator genomgående i rapporten. 

Fling (2009) menar att det finns tre gånger fler mobila enheter i världen jämfört med 

stationära och bärbara datorer, trotts detta faktum finns det begränsat med information 

om mobil design och mobil mjukvaruutveckling. Följande fem operativsystem är de 

vanligast förekommande till mobila handdatorer enligt Fling (2009): 1) BlackBerry OS 

                                                 
36 Källa: Egen vidareutvecklad kommunikationsmodell efter Lewis, (1987).  
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(RIM BlackBerry). 2) Google Android OS. 3) Apple iOS till iPhone (Apple). 4) 

Microsoft Windows Phone. 5) Symbian OS.  

 

Om användaren vill utöka enhetens funktionalitet går det att installera nya applikationer 

till handdatorn. För att kunna installera applikationer måste detta utföras antingen via 

direktnedladdning genom internet, eller via en annan dator som har tillgång till internet. 

Applikationerna kan laddas ner från webbplatser som: ”Android Market”, Apples ”App 

Store” för iPhone (över 200 000 program), ”App World” för BlackBerry, Nokias ”Ovi 

Store”, och Windows Phone ”Marketplace”. Det finns både kostnadsfria och icke-

kostnadsfria applikationer. Handdatorapplikationerna ligger lågt i pris jämfört med 

vanliga datorprogram, och är en fördel. Prisskillnaderna mellan handdatorer är stor: 

1000-5000 kronor (2011-05-31). Billigaste iOS-baserade enheten kostar cirka 5000 

kronor och utgör en nackdel i jämförelse med de övriga plattformarna. Figur 23 

åskådliggör marknadsandelen för olika operativsystem till handdatorer, och visar att 

Apples iOS har för närvarande 16 %.  
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Figur 19: Operativsystemandel37 

 

Weiss (2002) definierar stationära datorer som bestående av följande grunddelar: CPU 

(eng. Central Processing Unit), datorbildskärm, tangentbord, inmatningsenhet t.ex. 

datormus, och I/O anslutningar. Weiss (2002) definierar mobila enheter som bestående av 

följande egenskaper: fungerar trådlöst, brukshantering med endast en hand, och möjlighet 

att installera program eller erbjuda internetaccess (Weiss, 2002). Cooper et al. (2007) 

nämner ett antal betydelsefylla interaktions- och gränssnittsprinciper till mobila 

datorenheter (Cooper et al., 2007):  

 

 Sträva efter integration av funktioner för att minimera navigation  

 Tänk på hur enheten kommer att bäras och hållas  

 Fastställ i ett tidigt stadium huruvida enheten eller applikationen kommer att 

stödja en-hands- eller två-handshandlingar  

                                                 
37 Källa: http://www.canalys.com/pr/2011/r2011013.html (2011-01-31).  
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 Överväg ifall enheten är ett satellitsystem av en stationär dator, eller ett 

självständigt datasystem  

 Undvik användning av flera grafiska fönster och dialogrutor samtidigt.  

 

Cooper et al. (2007), Mark & LaMarche (2009), samt Weiss (2002) nämner ett antal för- 

och nackdelar med de två datortyperna: Handdatorer är designade för mobilt användande, 

och de bör vara små, lättviktiga, strömsnåla, robusta, samt lätta att hålla och använda i 

distraherande miljöer. Pekskärmens storlek och skärpa är av stor vikt. Inmatning och 

kontroll är också viktiga egenskaper. Stationära datorer kan för det mesta hantera flera 

applikationer samtidigt, och flera öppna programfönster får plats på en stor 

datorbildskärm. Pekskärmen på handdatorer är mycket mindre i storlek, däremot är 

upplösningen mycket högre, och därför går det att använda mindre text och grafik och 

ändå bevara läsbarheten. Pekskärmen använder direktstyrning med hjälp av fingrarna 

eller med en pekpenna. Filskrivning och läsning är mer begränsat i en handdator, i 

motsvarande stationär dator har användaren däremot tillgång till det mesta. Stationära och 

bärbara datorer har betydligt kraftfyllare processorer och avsevärt större minnesutrymme. 

Stationära datorer kan lagra i datorns hårddisk om inte RAM-minnet räcker till, i en 

handdator är detta inte möjligt och om RAM tar slut tvingas programmet avsluta.  

 

En handdator startar snabbare när den slås på jämfört med en stationär, den är också 

betydligt mindre och lättare. Handdatorn är beroende av ett batteri som begränsar 

drifttiden, vilket inte gäller stationära datorer. Batteridrivna enheter ger inte upphov till 

förlust av data vid strömavbrott, något som däremot gäller för stationära datorer. 

Handdatorn använder huvudsakligen trådlös kommunikationsteknik, medans stationära 

datorer använder både trådlös och trådad teknik. Stationära datorer har fler I/O 

anslutningsmöjligheter, och de har riktigt tangentbord med bättre skrivkvalitet. 

Handdatorn kan antingen vara utrustad med ett inbyggt miniatyrtangentbord eller ett 

virtuellt tangentbord. Virtuella tangentbord har fördelen av att de kan anpassas lättare. 

Stationära datorer anses vara något säkrare (Cooper et al. 2007; Mark & LaMarche, 2009; 

Weiss, 2002).  

3.6 Planeringstekniker  

Aktivitetslista 

Aktivitetslistan är en enkel form av tidplanering som utgår från arbetsstrukturen, och 

lägger till start- och sluttid till aktiviteterna. Hänsyn måste tas till de beroenden som finns 

mellan aktiviteterna, och de uppstår när aktiviteter är beroende av varandra. Det finns ett 

samband mellan aktiviteterna, vilket medför att föregående aktivitet måste vara avklarad 

för att en ny aktivitet ska kunna påbörjas (Antvik & Sjöholm, 2005).  

 

Blocknät  

I ett blocknät visas aktiviteterna som block. Blocken kopplas samman med pilar, som 

också visar logiska beroenden och ordningsföljd mellan aktiviteterna. Kritiska linjen är 

rödmarkerad. Blocken visar tidsåtgång och aktiviteternas nummer. Fördelarna med 

blocknät är att logiska beroenden kan beskrivas. Den kritiska linjen visar kedjan av 

aktiviteter som tar längst tid att utföra, och innehåller inget glapp. De fyra olika typer av 
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beroenden som kan beskrivas i blocknät är: 1) Färdig till start. 2) Färdig till färdig. 3) 

Start till färdig. 4) Start till start (Antvik & Sjöholm, 2005). 

  

Chronographic Method (vidareutvecklad CPM) 

När Gantt endast redovisar aktiviteter i fasta delar eller procent, kan Chronographic 

method visa aktiviteters genomförandegrad med flera olika måttenheter. Vilket gör 

tidsplaneringen mer exakt och är bättre på att visa hur det påverkar kommande aktiviteter 

(Maylor, 2005). 

 

Constructive Cost Model (COCOMO) 

COCOMO är en kostnadsestimeringsmetod för kostnads- och arbetsinsatsestimering med 

schema. Den används till planering av IS/IT-projekt. Till COCOMO finns automatiska 

estimeringsverktyg som tillbehör bl.a. WICOMO (McManus, 2003; Sodhi, 2001). 

 

Critical Path Method (CPM) 

CPM är en nätplaneringsteknik som används till tidplanering, optimerad till tid- och 

kostnadsplanering med avseende på genomförandetiden. Metoden används till alla typer 

av projekt. Den visar i ett nätverk de olika stegen och i vilken följd de förekommer. 

Likaså visas förhållningen till de olika arbetspaketen. Dessa arbetspaket bryts sedan ner 

till mindre aktiviteter (detaljnivån varierar). Aktiviteter förbrukar tid, medans händelser 

inte förbrukar tid, och aktiviteter länkas med händelser. Nästa steg är att bestämma 

beroenden. Till sist tidssätts alla aktiviteter så att den kritiska linjen kan urskiljas 

(Maylor, 2005). 

 

Earned Value Management (EVM) 

EVM är en planeringsmetod som relaterar resursplanering till scheman och 

kravspecifikationen. Allt arbete planeras, budgeteras och schemaläggs i form av 

tidbaserad värdeökning (Sodhi, 2001).  

 

Function Points Method (FPM) 

FPM har utvecklats av IBM, och används till att mäta produktiviteten vid 

systemutveckling av IS/IT-projekt. Metoden tar hänsyn till komplexitet, egenskaper på 

mjukvara och produktivitet (Sodhi, 2001). 

 

Ganttschema 

En vanligt förekommande planeringsmetod är Ganttschemat. Metoden använder seriella 

steg (vattenfallsmetoden), och är en aktivitets- och tidplaneringsmetod där aktiviteter 

visas med horisontella staplar. Staplarnas längd visar aktivitetens varaktighet, och 

milstolparna visas som rektangulära punkter på schemat. Varje aktivitet (stapel) har en 

start- och sluttid, och även beroenden mellan aktiviteterna redovisas. Beroenden är 

arbetspaket som måste utföras i en bestämd ordning. Det finns fyra olika typer av 

beroenden (länkning av aktiviteter): Färdig-till-start (vanligast), Färdig-till-färdig, Start-

till-start och Start-till-färdig (ovanligast). Kritiska linjen är den längsta sammankopplade 

vägen med aktiviteter i aktivitetsplanen (ledtid). Kritiska linjen är den viktigaste linjen av 

aktiviteter att övervaka, och om en aktivitet på linjen inte fungerar efter plan – påverkas 

hela projektet. Aktiviteter utanför den kritiska linjen har ”glapp” (float) tidsmässigt, och 
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innebär att det finns extratid. Beroenden uppstår när en aktivitet inte kan starta förrän 

föregående aktivitet är slutförd (Antvik & Sjöholm, 2005; Lock, 2001; Tonnquist, 2008). 

 

Lichtenbergsmetoden 

Eftersom det är svårt att estimera tid- och resursåtgång i förväg, tillförs ett osäkerhetsmått 

utöver det troliga värdet. Metoden är till för att eliminera osäkerhet vid tid- och 

resursuppskattningar. Ovanpå estimerad värde tillförs extra tid och resurser som en 

buffert i fall inte det troliga värdet utfaller i praktiken. Osäkerhetsmåttet hamnar mellan 

min- och maxvärdet (utfallet får högst överskrida en procent utanför intervallet). 

Uträkningen är en sannolikhetsbedömning (Tonnquist, 2008). 

 

Line of Balance (LoB) 

LoB är en tvådimensionellt visuell tidplaneringsmetod, med x-axel som visar tiden och y-

axel som visar platsen. LoB är inte en aktivitetsbaserad planeringsmetod så som CPM 

och PERT, utan en platsbaserad metod som visar arbetsflöden på arbetsplatser i både tid 

och rum. Inkluderar i första hand kritiska aktiviteter, vilka visualiseras med lutande linjer 

på ett schema. Linjens lutning på schemat åskådliggör tidsåtgången. Kan kombineras 

med Gantt och resursdiagram. LoB visar arbetsordning, uppgiftsordning och beroenden 

samtidigt (korsande linjer får inte vara beroende av varandra), (Kymmell, 2008). 

 

Milstolpeplan  

Milstolpar är de avstämningspunkter som finns inplanerade i tidsplaneringen, de utgör 

oftast viktiga händelser i projektet. Milstolparna visas i tidsordning efter planerade 

tidpunkter. Milstolpeplanen ger mer hjälp för kommunikation än listan över milstolpar 

(Antvik & Sjöholm, 2005). 

 

Pilnät  

Pilnät visar aktiviteterna som pilar mellan noder. Noderna visar aktiviteter och den 

logiska ordningsföljden, samt att beroenden mellan aktiviteter kan avläsas av pilnätet. 

Startnoden kallas den nod där projektet startar. Kritiska linjen är rödmarkerad. Fördelen 

med pilnät är att den visualiseras i tidskala och visar aktiviteternas varaktighet. Figur 24 

illustrerar: aktiviteter (A) och händelser (H) i ett pilnät (Antvik & Sjöholm, 2005).  

 

 
Figur 20: Aktiviteter i pilnät38 

 

PRINCE (Project in Controlled Environment) 

                                                 
38 Källa: Egenkonstruerad.  
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En de facto metod för IS/IT-projekt i England, och är en processbaserad 

tillämpningsmetod och består av följande delar: Organisera, Planera, Kontrollera, Stega, 

Riskhantering, Kvalitetshantering, Konfigurationshantering och Förändringskontroll 

(McManus, 2003). 

 

Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

PERT är en specialapplikation för nätverksanalys, den används till att estimera och 

kontrollera den tid som behövs för aktiviteter och arbetspaket, särskilt när information 

från andra projekt saknas. Den identifierar relationen mellan de många stegen i komplexa 

projekt. Följande aktiviteter ingår i en PERT nätverksanalys: identifiera arbetsuppgifter, 

bestämma ordningsföljden och relationen mellan arbetspaket, samt sätta upp nätverket 

och organisera. I PERT är händelser sammankopplade med aktiviteter. Eftersom 

händelser är resulterande produkter förbrukar de inte tid, pengar eller resurser. Aktiviteter 

däremot förbrukar tid, pengar och resurser (Maylor, 2005).  

 

Simulering 

Används bl.a. till sannolikhetsuträkningar av tidåtgång. Med hjälp av datorprogram testas 

förlopp i förväg, utfallet analyseras. Resultatet används till att prognostisera framtida 

utfall med hjälp av olika scenarios. Avgörande faktorer kan därmed identifieras i förväg 

(Tonnquist, 2008).  

 

Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS kan beskrivas som en leveransorienterad gruppering av projektelement, vilka 

organiserar och definierar hela projektet. Varje delnivå representerar en mer detaljerad 

beskrivning av projektelementen. I de nedbrutna aktiviteterna finns ett behov av att dela 

upp i mer hanterbara arbetsenheter, vilket genererar en hierarkisk struktur av aktiviteter. 

Uppdelningen ger undernivåer till huvudnivåerna. En existerande WBS kan vara till hjälp 

att identifiera aktiviteter till nya projekt, där liknande arbeten har utförts sedan tidigare 

(McManus, 2003), (se Figur 25).  

 
 
Figur 21: Exempel på WBS baserad planering39 

                                                 
39 Källa: McManus (2003, sid 148).  
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3.7 Projektstatistik  

Cappels (2003) menar att ett projekts framgång ofta mäts i hur lönsamt det är. 

Sannolikheten för att ett projekt ska lyckas rent ekonomiskt ökar betydligt om 

resursplaneringen utförs korrekt, samt mätning av prestationer genomförs hela projektet 

igenom (Cappels, 2003). Fowler & Lock (2006) gör gällande att trots två decennier av 

investeringar i projektstyrning och projektplanering misslyckas uppemot 80 % av alla 

IS/IT-projekt. Nedan visas resultatet från en vetenskaplig studie genomförd av Gunnar 

och May Selin, i vilken flera tusen projektdeltagare svarat på frågor om varför projekten 

inte når målen (se Figur 26): 
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Figur 22: Studie om varför projekten inte når målen40 

 

The Standish Group’s CHAOS Manifesto (se Figur 27) är en av de största internationella 

undersökningarna om IS/IT-projekt (mjukvara). Undersökningen har genomförts 

regelbundet sedan 1985, och över 70,000 projekt har granskats genom åren. Nedan 

redovisas projektstatistik från 2009:  
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Figur 23: CHAOS Summary 200941 projektstatistik  

                                                 
40 Källa: Efter Antvik & Sjöholm (2005, sid 12). Vetenskaplig studie genomförd av Gunnar och May Selin.  
41 Källa: The Standish Group CHAOS Manifesto, (2009).  
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3.8 Projekttriangeln  

Ambitionsnivå är lika med summan av alla produkter och tjänster som ska levereras. Den 

inkluderar allt arbete som måste genomföras för att kunna leverera produkten, eller 

tjänsten (arbetsuppgifter och aktiviteter) till en överenskommen kvalitetsnivå. Tid är lika 

med den varaktighet som behövs för att fullfölja allt projektarbete (dagar, månader och 

år). Resurser är värdet av all arbetskostnad och övriga direkta kostnader knutna till 

projektet. Om värdet av en sida på triangeln ändras påverkas även de övriga sidorna, som 

i sin tur påverkar projektkvalitén i sin helhet. Projektledaren bör vara medveten om dessa 

påverkansfaktorer. Projekttriangeln (se Figur 28) måste harmonisera i relationen mellan 

påverkansfaktorerna: Ambitionsnivå, tid, och resurser. Om inte alla delarna 

överensstämmer i en realistisk nivå, kommer inte projektet att lyckas (Andersen et al., 

1994; Brucker, 1998; Frame, 2003; Jansson & Ljung, 2004; Kerzner, 2001; Lewis, 2005; 

Nicholas, 2004; Nordqvist, 2002; Söderlund, 2005; Wisén & Lindblom, 2004).  

 

 
 
Figur 24: Projekttriangeln42 

3.9 Sammanfattning av teori  

Den teoretiska undersökningen har härmed utförds utan större komplikationer. Teorierna 

har använts för att skapa en grundläggande förståelse för hur tid- och resursplanering 

utförs, och vilka olika tekniker, metoder, och datorprogram som används. Även hur 

mjukvaruutvecklingsprocessen fungerar, samt hur användbara mobila applikationer 

skapas och utvärderas. Ett annat skäl var att ge en nulägesbild av hur situationen ser ut 

idag för problemområdet. Teorierna används också till att skapa kunskap inför den 

kvalitativa empiriska datainsamlingen. Även att jämföra teori med empiri i 

analysmomentet och dra slutsatser. Teorins viktigaste syfte är dock att besvara 

huvudfrågan och delfrågorna. Med flera olika teorier skapades en bra grund för att 

betrakta och belysa problemområdet från flera olika håll, och eftersom forskningsämnet 

är tvärvetenskapligt behövdes teorier som täckte problemorådet.  

 

Flera olika teoretiska källor gav också en större förståelse för problemområdet och 

kommer att ge bättre förutsättningar till analysen, samt till slutsatserna utifrån teorierna 

vilket ger högre precision i forskningsresultatet. De ger även en vidare ”tratt”, och 

                                                 
42 Källa: Efter Wisén & Lindblom (2004, sid 156). 
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därmed en bredare infallsvinkel som ger fler nyanser och ett mer tillförlitligt resultat. 

Urvalet består av noggrant handplockade teorier vilket ger kunskap inför intervjuerna, 

användartesterna, prototypframställningen och till analysen. Teorierna kommer också att 

grunda valet av lämpliga fallstudieobjekt. Teori och empiri tillsammans leder till ny 

kunskap. Litteratur, vetenskapliga artiklar och nätinformation utgjorde källorna till 

teorierna. Teorierna enligt nedan har använts till denna undersökning och de gav 

tillräckligt med kunskap för att jag som forskare ska kunna gå vidare med 

undersökningen, och underlätta besvarandet av forskningsfrågorna:  

 

Delfråga 1: Hur utvecklas mjukvara till mobila datorenheter?  

 

 Datorstödd projektplanering: avsåg mjukvara till projektplanering. För- och 

nackdelar med programmen, användningsområden och utbud. Gav kunskap bl.a. 

till mjukvaruutvecklingen.   

 Mobila datorenheter: ett givet teoretisk delområde att införskaffa kunskap om, 

när avsikten är att undersöka mobila datorenheter och mobila applikationer.    

 

Delfråga 2: Vilka olika tekniker, metoder och datorprogram använder projektledare till 

tid- och resursplanering i projekt?  

 

 Planeringstekniker: det visade sig finnas många olika projektplaneringstekniker 

och metoder att välja emellan. Jag valde att titta på de vanligast förekommande.   

 Projekttriangeln: den är väl beprövad och används sedan länge som ett enkelt sätt 

att åskådligöra de tre viktigaste beslutsfaktorerna. Används till att mäta tid- och 

resurser i projekt. Gav mig som forskare baskunskap om hur projekt planeras och 

styrs.   

 

Delfråga 3: Vilka gränssnittsdesignprinciper påverkar datorprogrammens användbarhet?   

 

 Gränssnittsdesignprinciper: tre olika områden valdes: användbarhet, 

interaktionsdesign (ID) och människa datorinteraktion (MDI). De kommer att 

används till mjukvaruutvecklingen och utvärderingen av applikationens 

gränssnitt, i syfte att säkerställa dess användarvänlighet. Gav kunskaper om hur 

användbara gränssnitt bör utformas.    

 

Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?  

 

 Kommunikation: en viktig del att behandla i sammanhanget, och gäller 

projektkommunikation och kommunikation mellan handdatorer.   

 Projektstatistik: statistiken gav mig ledtrådar som kommer till nytta vid 

analysmomentet och till slutsatserna. Visar bl.a. vilka projekt som lyckas 

alternativt misslyckas.  
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4 Empiri  
 

 
 

  

A picture is worth a thousand words. An interface is worth a thousand pictures. 

-Ben Shneiderman 

 

Det empiriska materialet består av djupintervjuer och användartester med två erfarna 

projektledare, som representerar ett litet och ett stort företag. Utifrån intervjuerna har jag 

definierat användarkaraven och utvecklat en prototyp av en handdatorapplikation för 

projektplanering, som genomgåt användartester och utvärdering. Prototypen presenteras 

visuellt och textuellt med funktionsspecifikationstabeller, konceptuell gränssnittsdesign, 

slutlig gränssnittsdesign, och flödesdiagram i kapitel 8 bilagor.  

4.1 Planering och genomförande  

Den empiriska studien har haft till syfte att undersöka hur två utvalda projektledare 

arbetar med och upplever tid- och resursplanering i sina roller som projektledare. Hur de 

går till väga när de planerar och styr projekt. Även vilka tekniker, metoder, datorprogram 

och/eller andra hjälpmedel de använder. Litteraturgenomgången har används till att 

undersöka förutsättningarna, samt skapa förkunskaper inför utvecklandet av en handdator 

(smarttelefon) applikation som används till projektplanering. De flesta datorprogram till 

projektplanering installeras lokalt i stationära datorer, och de har många funktioner och 

finesser inbyggda i programmen. Jag som forskare ville undersöka möjligheterna till att 

utveckla en prototyp av en applikation till mobila datorenheter med liten bildskärm, låg 

processorkraft, virtuellt tangentbord, och mindre arbetsminne. Prototypen har utvecklats 

genom deltagande design och genomgått utvärdering. För att klarlägga dess goda och 

dåliga sidor, samt vad de ansåg om prototypen och lösningsförslagen. Först framställdes 

den konceptuella designen med skisser, därefter vidareutvecklades prototypen till en 

slutlig designlösning i datormiljö, och slutligen utfördes utvärdering med hjälp av 

intervjuer, användartester, och en kontroll gentemot olika användbarhetsprinciper.  

 

Urvalet av projektledare är inte slupmässigt genomfört, de är utvalda efter ett antal 

uppställda kriterier (kap. 2). De två utvalda projektledarna representerar två olika fall. 

Som tidigare nämnts kan ett fall vara allt från en person till en hel organisation. 

Projektledarna är anställda på två olika företag, ett mindre företag, och ett större företag. 

Därmed kan jag jämföra dessa två fall med varandra, och se vilka skillnader som finns 

mellan fallen. Intervjuerna och användartesterna är också viktiga till besvarandet av 

forskningsfrågorna, jämte insamling av kunskap inför utvecklingsarbetet av prototypen. 

Den teoretiska undersökningen, vidgade mina kunskaper om undersökningsområdet. Alla 

de utvalda teorierna från kapitel 3 har grundat intervjufrågorna. Kunskaperna användes 

till att ta fram lämpliga intervjufrågor, fallstudieobjekt och användartester.  
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Intervjuerna genomfördes inte i respondenternas naturliga arbetsmiljö, eftersom 

intervjuer tenderar att bli bättre om de utförs i hemmiljö, enligt min erfarenhet. 

Hemmiljön ger en mer harmonisk och avslappnad stämning. Även det faktum att jag 

känner intervjupersonerna gör att de tar sig an den tid som behövs till att besvara frågorna 

på bästa sätt. Vilket oftast medför att intervjuerna och användartesterna tar mer tid än 

brukligt. De intervjuade är också villiga att svara mer utförligt och öppet på frågorna. Jag 

får mer ut av intervjuerna och användartesterna på så sätt. Intervjuguiden och 

användartesterna är framtagen efter ett antal kriterier som också finns beskrivet under 

kapitel 2. De etiska aspekterna är av stor vikt, personerna har anonymiserats efter bästa 

förmåga. Intervjumallen och användartesterna finns samlade i kapitel 8 bilagor. För att 

besvara forskningsfrågorna behövs tillgång till fylligt empiriskt material, och här kan 

triangulering komma till användning. Vilket innebär att flera olika empiriska källor 

kombineras, feltoleransen minskar, och resultatet blir mer pålitligt i slutändan.  

4.2 Val av fallstudier  

Så var det dags att presentera de två olika fallstudieobjekten, två olika projektledare 

anställda i två olika företag. Ett mindre företag, och ett stort företag. Det intressanta är att 

kunna jämföra projekt efter storlek. Det mindre företaget arbetar huvudsakligen med små 

projekt. Det stora företaget däremot arbetar naturligen med större projekt. 

Utgångspunkten för vad som är att betrakta som ett stort respektive litet projekt har 

preciserats utifrån projektledarnas egna åsikter. Vilket innebär att projekt som 

resursmässigt överstiger två miljoner kronor betraktas som stort. Skillnaderna gör det 

möjligt att jämföra om storleken på projekten har betydelse för resultatet. Om de lyckas 

eller misslyckas med sina projekt? Även få svar på hur de planerar tid- och resurser i 

projekt, samt vilka krav de ställer på mjukvara för projektplanering. Forskarresultatet har 

används till att utveckla en prototyp av en handdatorapplikation till projektplanering. 

Slutligen har prototypen utvärderats enligt befintliga användbarhetsriktlinjer, 

interaktionsdesignbegrepp och MDI-teorier. Även utifrån hur projektledarna upplevde, 

och ansåg om prototypen.  

4.2.1 P1 – det mindre projektfallet   

P1 är kodnamnet för det mindre företaget i fallstudien. Företaget finns representerat på 

flera orter i Sverige. Projektledaren som blir intervjuad är anställd på Göteborgskontoret. 

De sysslar med konsulttjänster till flera olika branscher, mestadels inom teknikområdet. 

Konsulttjänsterna består huvudsakligen av avancerade tjänster inom bl.a. 

fordonsindustrin. Projektledaren har arbetat många år med projekt i företaget, och 

uppfyller därmed kravet på mångårig erfarenhet av projekt. Här handlar det om mindre 

projekt i ett mindre företag. Projektledaren vill vara anonym, inga namn eller andra 

personuppgifter kommer att redovisas.  

4.2.2 P2 – det stora projektfallet  

P2 är benämningen för det stora projektfallet. Personen som blir intervjuad har mångårig 

erfaren av projektledning och uppfyller urvalskriterierna. Projektledaren arbetar med 

stora projekt inom fordonsindustribranschen. Företaget finns representerat på flera orter i 

Sverige, projektledaren i fråga arbetar på Göteborgsfilialen. Intervjuobjektet har begärt 
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att vara anonym, vilket givetvis respekteras. Den intervjuade ska inte kunna gå att 

identifiera genom studieresultatet.  

4.3 Val av systemplattform  

Ett av syftena med undersökningen var att utreda om det går att utveckla en 

handdatorapplikation till tid- och resursplanering i projekt. Mobila applikationer skiljer 

sig från stationära applikationer på flera punkter. Finns förutsättningar att skapa avancerat 

mjukvara till mobila datorenheter med mindre bildskärm, virtuellt tangentbord, lägre 

processorkraft och mindre arbetsminne? Efter att utvecklingsarbetet slutförts kunde jag 

konstatera att innehållet till stora delar gick att anpassa till handdatorer. Oftast har inte 

alla projektmedlemmar tillgång till projektplaneringsmjukvara, och de har inte heller 

tillgång till alla projektdokument, samt möjlighet att medverka i planeringen. 

Projektledaren kan däremot planera projekt, och har tillgång till projektdokumenten. En 

mobil applikation till projektplanering löser delvis problemet. Som tidigare nämnts i 

kapitel 2.9.4 har Adobe Flash Builder 4.5, Adobe Flash Professional CS5.5, och Adobe 

Flex 4.5.1 SDK valts ut som utvecklingsmiljöer för programmering av applikationen 

ProjectPlanner. Adobe Flash använder programmeringsspråket ActionScript 3.0. 

Anledningen till valet av ActionScript 3.0 är dess goda hantering av grafiska objekt, och 

hög flexibilitet. Adobe Flash lämpar sig särskilt väl till att skapa applikationer till iOS, 

och därför valdes operativsystemet iOS 4.  

4.4 Kravspecifikation  

I rollen som systemutvecklare gäller det att fastslå vilken kategori av människor som 

kommer att använda applikationen, och tänka efter vad dessa vill uträtta med systemet. 

Försöka balansera vad som går att utveckla i verkligheten med användarens önskelista. 

Innan utvecklingsarbetet börjar, bör jag som utvecklare förstå målgruppen som kommer 

att använda applikationen. Det gäller att ställa många frågor för att få svar på vem den 

riktiga slutanvändaren är, och vad de önskar sig av systemet. Först har jag undersökt hur 

stationära applikationer till projektplanering fungerar, kartlagt funktionerna och hur de 

används. Efter att jag förvärvat en tillräckligt klar bild av hur de stationära 

datorprogrammen är uppbyggda, bestod nästa steg i att utforma både en intervjuguide och 

en guide till användartestning till rätt målgrupp. När kravspecifikationen framtagits 

påbörjade jag själva utvecklingen av prototypen. Först genomfördes intervjuerna och när 

den konceptuella designen var klar utfördes användartesterna. Feedbacken från 

intervjuerna och användartesterna användes till att skapa den slutliga designen av 

prototypen som också genomgick en utvärdering. Prototypen kontrollerades gentemot 

kravspecifikationen och flera olika användbarhetsriktlinjer. Slutligen testade och 

kontrollerade jag kritiskt om prototypen uppfyllde de krav som slutanvändarna nämnt. 

När nu kravspecifikationen utarbetats, har den används som en arbetsmall i den praktiska 

delen av systemutvecklingsarbetet. Följande specifika användarkrav har identifierats i 

samråd med projektledare P1/P2 och implementerats:  

 

 Felhantering   

 Användarvänligt gränssnitt   

 Dokumenthantering  

 Gemensam tillgång till projektinformation utifrån användarbehörighetsnivå  
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 Hjälpfunktion  

 Individuella inställningsmöjligheter  

 Kalenderfunktion  

 Kommunikationsmöjlighet mellan projektdeltagare   

 Lättnavigerad  

 Resursplanering  

 Synkronisering med applikationens webbplats  

 Tidplanering.  

4.5 Funktionsspecifikation  

Under systemanalysen fastställdes vilka funktioner som ska inkluderas i systemet samt 

vilka önskemål/krav användarna ställde. Analysen bestod av två faser: kravidentifiering 

och kravstrukturering. Dessa två faser hanterades parallellt och iterativt. 

Kravidentifieringsmetoderna innefattade intervjuer, användarobservationer, och 

insamling av dokument, samt arbetsprocedurer. Efter att delar av det önskade systemet 

identifierats började struktureringen av systemkraven och prototypframställningen. Dessa 

utfördes i samarbete med projektledarna för att de ska få en uppfattning om hur det tänkta 

systemet ska fungera. Inkonsekvenser och brister som upptäcktes under 

struktureringsarbetet och prototypingen medförde fortsatt exploatering och undersökning 

av nuvarande system och projektledarnas framtida behov. Till slut ledde idéerna och 

upptäckterna till en precis och korrekt skildring av nuvarande funktioner och krav till det 

nya systemet. Användarkraven innefattar sammanlagt 12 punkter som finns redovisat i 

kapitel 4.4. En annan viktig aspekt i det hela är gränssnittsdesignen, den blir mer 

användarvänlig med hjälp av lämpliga användbarhetsriktlinjer, interaktionsdesignbegrepp 

och teorier om människa datorinteraktion, och har används under designprocessen. 

Kapitel 8.2 innehåller en komplett lista med alla funktioner (Benyon et al., 2005; Hoffer 

et al., 2008; Mayhew, 2009).  

4.6 Konceptuell och slutlig gränssnittsdesign  

Prototyp innebär systemet/mjukvaran innan det är helt färdigutvecklat och prototyping är 

själva tekniken att ta fram prototyperna. Systemdelarna identifierades med en inledande 

analys som resulterade i en lista med funktioner, användare, arbetsuppgifter etc. Därefter 

påbörjades arbetet med att utveckla en konceptuell design av användargränssnittet. 

Systemdesignen genomfördes i samarbete med projektledarna (deltagande design och 

utvärdering). Olika designlösningar prövades utifrån olika problem, arbetsuppgifter och 

funktioner. Den konceptuella fasen innebar att mock-up:er som representerar artefakter 

av olika gränssnittsdelar användes, och de utgjordes av pappersprototyper. 

Designlösningarna genomgick successiv förfining, och flyttades till datormiljö när den 

var tillräckligt färdig, och vidareutvecklades iterativt i samarbete med användarna. 

Funktions- och kriterielistan som upprättats och dokumenterats kom till användning. 

Listan innehåller de funktioner och krav som jag i samförstånd med projektledarna 

upprättat. Gränssnittsdesignen och de olika funktionerna löstes med hjälp av olika 

kriterier, bl.a. interaktionsdesign, användbarhet eller människa datorinteraktion. Slutlig 

designlösning genomgick flera användartester och utvärderades tillsammans med 

projektledarna. Kapitel 8.1 visar den konceptuella designlösningen med mock-up:er, 
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kapitel 8.3 illustrerar slutlig designlösning med bilder av gränssnitten, och kapitel 8.4 

innehåller applikationens flödesschema  (Benyon et al., 2005; Gulliksen & Göransson, 

2002; McManus, 2003; Ginsburg, 2011).  

4.7 Testresultat  

Datainsamlingen bestod sammantaget av användartester och semistrukturerade intervjuer. 

Testerna och intervjuerna utfördes samtidigt, både före och efter mjukvaruutvecklingen. 

Första testomgången genomfördes under den konceptuella fasen av 

mjukvaruutvecklingsprocessen, och tog ungefär 30 minuter per testperson. Inga problem 

uppstod under testerna. Andra testomgången genomfördes under den slutliga designfasen 

och tog cirka 1 timme per testperson. Inte heller under denna testomgång uppstod några 

problem. Sammantaget gav testerna goda resultat och gav viktig återkoppling till mitt 

fortsatta utvecklingsarbete. Under första testomgången användes pappersprototyper, 

medans den andra testomgången utfördes i datormiljö. Datormiljön är bra på så sätt att 

den möjliggör förstoring respektive förminskning av prototypen, samt att funktioner har 

införts för realistiska tester som simulerar en applikation i iPhone 4. Även att 

bildskärmen ger en mer naturtrogen gränssnittsbild än vad pappersprototypen återger. 

Anledningen till att den utfördes i en simulator och inte med en riktig Apple iPhone 4 är 

att testerna kan lagras i realtid för senare granskning. Tangenttryckningar, tidsåtgång, val 

av navigationsväg etc. kan sparas. Testerna har haft till syfte att användartesta, utvärdera 

och skapa förståelse - ifall datorprogrammet uppfyllde generella branschkrav för 

mjukvara, samt projektledarnas egna krav och önskemål. Alla användarkrav har 

implementerats i den slutliga designprototypen (kap. 8.3), (Gulliksen & Göransson, 

2002; McManus, 2003; Benyon et al., 2005; Ginsburg, 2011).  

4.8 Sammanfattning av empiri  

Den empiriska datainsamlingen är avklarad och inga nämnvärda problem uppstod. 

Insamlat empirirskt material bedömer jag som tillräckligt för att besvara 

forskningsfrågorna. Studiens datainsamlingsmetoder bestod av djupintervjuer, 

användartester och prototypframställning. Orsaken till valet av dessa tre tillvägagångssätt 

är densamma som för teorin, empirisk triangulering. Triangulering ger en mer trovärdig 

bild av verkligheten, och högre precision från datainsamlingen. Empiriskt insamlat 

material kommer att jämföras med teorin i analyskapitlet, vilket leder till slutsatser. 

Resultatet från den empiriska undersökningen har en viktig grundläggande roll i studien 

och används primärt till att besvara forskarfrågorna genom att jämföra teori med empiri. 

Den empiriska grundningen genomfördes i form av en kvalitativ flerfallsstudiebaserad 

undersökning. Flera fall med en komparativ jämförelse mellan fallen skapar goda 

förutsättningar inför slutresultatet. Varje enskilt fall har studerats var för sig, helheten 

(kontexten) studerades i relation till delarna, vilket gav insikt om både delarna och 

helheten. Delfrågorna har anknyttning till den empiriska datainsamlingen, och alla fyra 

delfrågorna (1, 2, 3, och 4) relaterar direkt till de tre datainsamlingsmetoderna: intervju, 

användartestning, och prototyping. Delfråga 1, 2, och 3 besvarades specifikt med hjälp av 

intervju, användartestning, och prototyping. Delfråga 4 som är en mer allmän i 

frågeställningen, kommer att besvaras huvudsakligen med hjälp av teorierna. Även 

mjukvaruutvecklingsprocessen underlättar besvarandet av forskningsfrågorna. I nästa 

kapitel genomförs analys utifrån det teoretiska och empiriska materialet efter Yin (2009).  
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5 Analys  
 

 
 

 

To simplify complications is the first essential of success.  

-George Earle Buckle  

 

Analyskapitlet har till syfte att jämföra teori med empiri, och även utföra en komparativ 

jämförelse mellan projektfallen. Stämmer det som teorin skriver med vad empirin uttalar? 

Teorin är framtagen efter urvalskriterier som finns beskrivet i kapitel 2. Ämnet är av det 

slaget att teorin täcker ett brett och tvärvetenskapligt område, anledningen till detta är att 

ge en uttömmande och utförlig beskrivning av problemområdet. På grund av 

utrymmesskäl kommer inte alla analysdelar att redovisas efter Yin (2009), som finns 

beskrivet i kapitel 2. En förenklad korsfallssyntes används i analysen.  

 

 

 

 

 

 

5.1 Teori kontra empiri  

 

Delfråga 1: Hur utvecklas mjukvara till mobila datorenheter?  

 

T: Datorstödd projektplanering   

 

E: 

[…] De som jag har använt är MS Project men det var relativt länge sedan, sedan så 

finns ett verktyg som heter projektplatsen som är webbaserat som jag har använt en 

del i olika projekt och det är faktiskt ganska fiffigt. MS Project var så länge sedan 

jag använde så det kan man nästan skippa, men projektplatsen har ju flera 

funktioner inte bara rent projektadministrativt det är även dokumenthantering som 

man använder för att dela med sig till alla projektdeltagare. Det är väldigt bra om 

man har ett projekt där inte alla har grupperat sig på samma ställe, t.ex. ett lite mer 

löst sammansatt projekt från olika företag. Jag använder även ett program som heter 

Doodle. Doodle är ett webbaserat gränssnitt för att boka upp möten som är väldigt 

användbart och där man lägger upp möten, eller mötesförfrågan egentligen med 

olika förslag, och så kan folk gå in och kryssa i vilka datum de kan och man 

summerar snabbt ihop vilka datum som är lämpliga. […]” (P1)  

 

T: Teori (kapitel 3) E: Empiri (kapitel 4) S: Svar (texttolkning).  

P1: Det mindre projektfallet.  

P2: Det stora projektfallet.  

PP: ProjectPlanner 
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 […] Man behöver ju kunna få upp tid- och resursplanering, ett grafiskt gränssnitt 

och så behöver man ha någon slags meddelade forum eller något liknande. En 

dokument aria där man kan lägga projektdokument och även kunna begränsa 

tillgången till dessa på användarnivå, vem som har access till vad och ha en area 

där endast jag kommer åt filerna med känslig information. Kanske olika grupper där 

medlemmar kan komma åt olika delar.  En koppling till tids- och resursplanering där 

man behöver en funktion för att mäta ”progressen” i projektet också där man följer 

planeringen. Någon form av statistik. Den ekonomiska uppföljningen är ju viktig 

också i projektet. Ekonomi är ju dels tiden man lägger till och är ofta den stora delen 

av ekonomin men ibland har man ju andra typer av utgifter t.ex. reseutgifter, inköp 

och så vidare så att man kan få den dokumentationen och uppföljningen också. Som 

det är nu så har vi två separata system, ett för projektplanering och ett för ekonomi. 

Det vore inte dumt om den kunde läsa av information från det andra systemet och 

integrera. Det är inte prioritet No 1 men det kunde vara smidigt om man kunde ha 

dem i samma. […]” (P1)  

 

 […] Traditionellt har jag alltid sagt att jag vill ha det lokalt installerat för att jag 

alltid ska ha access till den även om jag inte har access till nätet. Men jag börjar 

glida mer och mer åt molnbaserade versioner där jag kan ha access till allt vad det 

kan vara. I och med att accessen till internet är så pass bra nu för tiden så börjar det 

kännas som ett bra alternativ. […]” (P1)  

 

 […] Microsoft Project och Ganttscheman. Underleverantörerna använde sina egna 

program t.ex. Företag 1 använde sina egna program som de hade konstruerat själva. 

[…]” (P2) […] Egentligen inte mer än att den här huvudplaneringen ska vara 

kopplade så att även underleverantörerna har tillgång till all data och även deras 

framsteg syns i planeringen. Det var en brist som vi hade att vi inte kunde se t.ex. hur 

företag 1 hade kommit alltid. En webbaserad där alla som är med ska ha möjlighet 

att se exakt vad om har hänt under veckan, eller per dag, och ibland per timme, att 

man kontrollerade en gång i timmen med vad som hade hänt. […]” (P2) 

 

 […] Mobila applikationer har jag ingen erfarenhet av men det är helt klart att det 

är att föredra att man har koppling åtminstone mellan huvudplanering och de här 

delprojekten som pågår under tiden. Webbaserat är en bra lösning. Genom att 

strippa dem kommer inte alla de viktiga uppgifterna att synas pga. säkerhetsriskerna 

med att lämna ut information till en okänd server. […]” (P2) […] Att de ofta blir för 

omfattande. Att de blir så tungrodda och att bara starta upp ett sådant program tar 

evigheter pga. av att de innehåller så mycket. Även det att man använder många 

olika applikationer för olika uppgifter vilket blir en enda soppa av alltihop. […]” 

(P2)  

 

S: P1 och P2 hade erfarenhet av datorstödd projektplanering, och de använde både 

renodlade och icke-renodlade datorprogram till tid- och resursplanering i projekt. P1 och 

P2 har erfarenhet av Microsoft Projekt, ett av de vanligast förekommande programmen 

på marknaden för projektplanering. De hade även erfarenhet av Microsoft Excel, som inte 

är ett renodlat projektplaneringsprogram på samma sätt som MS Projekt. P1 använde ett 
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webbaserat projektplaneringsprogram som heter Projekt Platsen, samt en webbaserad 

tjänst för planering och bokning av möten med namnet Doodle. Doodle finns i två 

utföranden – ett webbaserat, och en mobil applikation som båda används till planering av 

möten. PP sammanför alla dessa versioner till en, och uppfyller både P1 och P2 krav. 

Burke (2003) menar att i motsats till människan kan programmen mycket snabbt utföra 

omfattande och komplicerade matematiska beräkningar. Dessutom genomförs 

uträkningarna korrekt, något som inte alltid görs rätt om manuella metoder används. 

Ändringar kan genomföras enklare och snabbare, jämfört med manuella 

planeringsmetoder. P1 och P2 sade att de inte kan hantera planeringen utan stöd av 

mjukvara för projektplanering – teorin överensstämmer med empirin i detta avseende.  

 

P2 sade sig inte använda samma programvara till projektplanering som 

underleverantörerna – vilket skapade problem med informationsbytet mellan företagen. 

P2 använde MS Projekt medans underleverantörerna använde egenutvecklade program 

till projektplanering. P2 hade dessutom behov av att kunna följa projektutvecklingen en 

gång i timmen. Vilket medförde att P2 fick svårt att lämna kontoret där all 

projektplanering och uppföljning utfördes. En webbaserad version av PP kan anpassas till 

individuella krav och kan därmed användas av både P1, P2 och underleverantörerna, och 

löser det första problemet. En mobil projektplanerare kan användas överalt och löser det 

andra problemet. Burke (2003) förklarar att en stor nackdel med mjukvara för 

projektplanering kan utgöras av höga utbildningskostnader för att lära sig använda 

programmen. Därför är programmets användbarhetsegenskaper viktiga. Ju lättare det är 

att använda programmet, desto snabbare och mer kostnadseffektiv blir lärandeprocessen. 

För att korta utbildningstiden och underlätta för användaren att snabbt komma igång med 

PP, har en stor samling användbarhetsprinciper, interaktionsdesignregler, och MDI-

teorier används i kombination med användartester. Min tolkning blir att teorin 

överensstämmer med empirin.  

 

Burke (2003) nämner att vi numera kan få tag på både kraftfulla och kostnadseffektiva 

datorprogram för projektplanering. Mjukvarupriset varierar stort och eftersom mobila 

applikationer kostar mindre jämfört med stationära, ökar sannolikheten att alla 

projektdeltagare ges tillgång till applikationen. Möjlighet till samarbete och samskapande 

(Co-design) stöds av PP och ger deltagarna förmåga att distansarbeta genom internet, 

samt få tillgång till projektdokument. P1 och P2 säger också att kommunikationen mellan 

projektdeltagarna är mycket viktigt, jag tolkar det som att teorin stämmer med vad 

empirin förespråkar. P1 och P2 nämnde att användarvänlighet, effektivitet och ett 

tilltalande gränssnitt är de viktigaste egenskaperna, inte priset. Av den anledningen har 

nämnda egenskaper fått stort utrymme i mjukvaruutvecklingen av PP. Ginsburg (2011) 

understryker att första intrycket av ett enskilt gränssnitt kan betyda allt. Applikationens 

gränssnitt måste därför tydligt och omgående attrahera användaren (Cooper et al., 2007; 

Tidwell, 2006; Ginsburg, 2011). I detta avseende stämmer teorin med respondenternas 

åsikter.  

 

Burke (2003) nämner också att för att kunna använda programmen effektivt bör 

användaren förstå planerings- och kontrolltekniken bakom datorprogrammen. P1 och P2 

berättade att de använder Ganttscheman till projektplaneringen, dock i olika omfattning. 
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P1 som i huvudsak arbetade med små projekt tycker sig inte behöva några avancerade 

planeringsmetoder, det räckte med ett enkelt Ganttschema eftersom de projekt som P1 

medverkade i tidsmässigt inte varade någon längre tid. P2 däremot upplevde 

projektplaneringen som problematisk, eftersom P2 deltog i mycket stora projekt som 

varande länge – upptill tre år. Resultatet utav detta blev väldigt många och långa staplar 

med Ganttscheman. Detta resulterade i att projektplaneringsprogrammet som P1 använde 

upplevdes som långsam. De ansåg Ganttschemat vara bättre än de andra 

planeringsteknikerna och PP försågs av den anledningen med planeringstekniken 

Ganttschema. Även här stämmer teorin överens med empirin.  

 

Det gick inte att hantera stora omfattande projekt med Ganttscheman i PP eftersom en 

liten pekskärm inte rymmer många och långa staplar. Problemet löstes genom att dela PP 

i två delar, en webbaserad för både små och stora projekt, samt en mobil applikation som 

hanterar allt utom stora avancerade projekt. Detta överensstämmer med vad Burke (2003) 

skriver: att små projekt också har nytta av programmen, de kan framställa enkla 

Ganttscheman som tydligt visar tid- och resursanvändning. Generellt sett är de dyrare 

programmen bättre på att hantera stora projekt, de har också fler funktioner, och visar 

beroenden mer detaljerat (bättre precision) samt producerar mer flexibla rapporter. De 

billigare programmen är däremot ofta lättare att använda med färre funktioner, de har 

enklare gränssnittsdesign, är mer interaktiva, och hanterar data snabbare.  

 

P1 och P2 ville om möjligt integrera projektplaneringsmjukvaran med ekonomisystemet. 

Ett önskemål från bådas sida, dock inget krav. Eftersom uppsatsarbetet tids- och 

resursmässigt satte stop för detta enskilda önskemål har den inte inkluderats i PP. Burke 

(2003) menar att det viktiga är att kunna ta del av ny projektinformation, vilket ställer 

krav på att datorprogrammet möjliggör distribution och lagring av de senaste 

dokumentversionerna automatiskt. P1 och P2 tyckte att alla projektdeltagare borde ha 

tillgång till projektinformation efter användarbehörighetsnivå. Lokalt installerade 

program för stationära datorer lagrar informationen lokalt i datorn, vilket innebär att 

endast projektledaren har tillgång till dokument, projektstatistik, samt tid- och 

resursplanering. Detta löstes genom att erbjuda både en mobil och webbaserad 

applikation.  

 

T: Mobila datorenheter  

 

E: 

[…] Ett problem kan vara inmatning av text, och många är konstruerade så att man 

”klickar” sig fram. Klart, har du ett program som inte riktigt är anpassat till en 

mobil, och så blir ju de olika ”klick” alternativen väldigt små om man har väldigt 

stora fingrar. En penna skulle mycket väl kunna vara bra men det är klart att då 

måste man ha en penna integrerad i enheten som man har med sig annars så blir det 

inte bra om man tappar den hela tiden. Det finns ju exempel på program där man 

håller gränssnittet rent så att man endast har ett antal få alternativ och kan ha dessa 

ganska stora också, så att man kan klicka på dem. […]” (P1)  
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 […] På en mobil med en fyra tums skärm. Läsbarheten är ganska god om man har 

anpassat gränssnittet för det. Om man använder ett program måste man ha en mobil 

version för att det ska bli bra läsbarhet. Annars måste man zooma upp och fladdra 

fram och tillbaka i texten och det blir ingen vidare läsbarhet. […]” (P1) […] Det har 

jag inte tänkt på att det är speciellt dåligt. Givetvis så är det ju så att det kan vara 

problem i väldigt ljusa miljöer t.ex. utomhusmiljöer med starkt sol. I inomhusbruk 

har jag inte tänkt på att det är någon dålig kontrast. […]” (P1)  

 

 […] Inga större problem, förutom att skärmen är liten och det är bökigt. En liten 

skärm rymmer inte ett helt jättestort projekt. […]” (P2) […] Det får inte vara för 

komplicerat. Inte behöva byta och trycka på knappar till tusen. En pekskärm i så fall 

som de flesta nya har. […] Viktigt att man inte ska behöva ta fram förstoringsglas 

för att läsa på skärmen […]” (P2) […] Inga större problem förutom att när bilder 

används ska dessa vara skarpa och tydliga. […]” (P2)  

 

S: Fling (2009) understryker att det finns tre gånger fler mobila enheter i världen jämfört 

med stationära och bärbara datorer, trots detta faktum finns det begränsat med 

information om mobil design och mobil mjukvaruutveckling. Min litteraturgenomgång 

bekräftar detta påstående, det förefaller finnas litet skrivet om gränssnittsdesign till 

handdatorer. Mark & LaMarche, (2009) och Weiss (2002) påpekar att tangentbord till 

mobila datorenheter är små, och det finns i huvudsak två varianter: fysiska och virtuella. 

Fysiska tangentbord har fördelen av att de ger bättre feedback (bättre skrivkänsla). 

Virtuella tangentbord som är mjukvarubaserade har fördelen av att vara lättare att anpassa 

till individuella och kulturella krav. P1 föredrog virtuella tangentbord före 

miniatyrtangentbord, medans P2 tyckte mer om små integrerade tangentbord. I detta 

avseende ger empirin en splittrad bild i jämförelse med teorin, och det går inte att dra 

några slutsatser utifrån vad projektledarna berättat.  

 

P1 och P2 nämnde vikten av att anpassa applikationen till mobila enheter och de 

förutsättningar som enheterna representerar. Bland annat distraherande miljöer vid 

användning, och användning i rörelse. Även gränssnittsutmaningar avseende navigation, 

hierarkiska menyer, scrollning, och klickbara knappar. Innehållet måste redan i 

planeringsstadiet utvecklas och anpassas till mobila enheter. Navigationen utgör en 

särskild utmaning, och navigera på en handdator kan vara svårt pga. av att de är försedda 

med små pekskärmar, vilket försämrar användbarheten. Heim (2008) skriver att 

zoombara gränssnitt kan användas t.ex. genom att text kan förstoras eller förminskas, och 

användaren kan därmed anpassa texten till de egna behoven (Heim, 2008). En lösning 

som används är ”multi-touch” som ger möjlighet att zooma in/ut med pekskärm. 

Användaren antingen drar ihop, eller isär två fingrar och kan zooma in eller ut. Inget som 

P1 eller P2 använde sig av, och motsäger vad teorin förespråkar. Roterande vy är också 

en teknik som används i handdatorer, och inte heller den ansågs nödvändig av 

projektledarna.  

 

Mark & LaMarche, (2009) och Weiss (2002) nämner att pekskärmens storlek och skärpa 

har stor betydelse för användbarheten. Dagens pekskärmar har mycket hög upplösning 

vilket innebär att texten kan vara liten med bibehållen läsbarhet. Pekskärmar används 
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dessutom på kortare avstånd, och kompenserar för dess lilla format. P1 och P2 ansåg att 

handdatorns pekskärm måste vara tillräckligt stor (minst 3,5”), av hög kvalitet, och med 

hög upplösning för god läsergonomi. Därmed överensstämmer empiri med teori. 

Pekskärmen och dess gränssnitt bör också utformas så att den kan användas i både ljusa 

och mörka miljöer. Applikationen har försetts med svart bakgrundsfärg och ger en hög 

kontrast i alla ljusförhållanden, den ökar även handdatorns batteridrifttid eftersom endast 

aktiva gränssnittselement behöver bakgrundsbelysning. Teorin nämner att mobila 

handdatorer är personliga och därför bör de kunna ställas in efter individuella preferenser. 

Teorin överensstämmer med empirin, och detta möjliggörs i applikationen PP.  

 

Heim (2008) beskriver en formel för användbarhetstestning. Där antalet problem kan 

identifieras med ett användbarhetstest utifrån antal användare. När användarantalet för 

testning ska fastställas bör tid och kostnad vägas gentemot antal identifierade 

användbarhetsproblem. I min undersökning deltog två användare, som enligt formeln bör 

identifiera cirka 55 % av användbarhetsproblemen. Bäst resultat uppnås med tolv 

användare utifrån formeln, och identifierar cirka 99 % av alla problem. Nio 

användartester identifierar 95 % av användbarhetsproblemen. Femton personer 

identifierar 98 % av användbarhetsproblemen. Skillnaden mellan nio och femton 

personer verkar liten med tanke på tid- och resursåtgången. I mitt fall tycktes två 

projektledare inte identifiera tillräckligt många användbarhetsproblem initialt. Jag kunde 

dock efteråt konstatera att testerna med endast två projektledare räckte. Detta förklarades 

av att båda hade gedigna kunskaper om projekt, samt att P1 arbetade med små projekt, 

medans P2 arbetade med stora projekt. Skillnaderna mellan de två projektformerna täckte 

alla frågeställningar. Jag tolkar det som att teorin inte stämmer med empirin, vem som 

deltar i användartesterna förefaller vara viktigare än antalet testdeltagare.  

 

Mark & LaMarche (2009) hävdar att handdatorer har begränsat med processorkraft och 

arbetsminne jämfört med stationära datorer, därför är optimering av processer viktigt i en 

mobil applikation. Allt måste ske effektivare och vara mindre minneskrävande. 

Gränssnittet måste av den anledningen rensas från allt onödigt pga. dess lilla format, och 

ställer högra krav på navigation och funktionalitet. P1 och P2 tyckte att det var viktigt att 

applikationen startar upp snabbt, att den är lättanvänd, navigationsvänlig, effektiv, och att 

gränssnittet är estetiskt tilltalande. Teorin överensstämmer med empirin i detta avseende. 

PP har efter deltagande design och utvärdering utformats med nämnda egenskaper.  

 

Stark (2010) nämner att olika applikationer har olika behov. Vissa applikationer är bättre 

lämpade att utvecklas med webbteknologier (webbapplikation), medans andra är bättre 

lämpade att utvecklas med renodlade programmeringsteknologier (nativ applikation). 

Nativa applikationer till iPhone har fördelen av att det finns miljontals potentiella kunder. 

De ger tillgång till alla de olika teknikerna i hårdvaran, samt att olika ramverk ger upphov 

till en god utvecklingsmiljö. Webbapplikationer i sin tur har fördelen av att 

webbutvecklare kan använda utvecklingsverktyg avsedda för webben. Utvecklaren kan 

också fortsätta använda sina webbdesignkunskaper, denne är inte heller begränsad till 

endast Mac OS. Applikationen kan också användas i alla enheter som har webbläsare, 

samt att programfel kan åtgärdas i realtid, och att utvecklingstiden är kort (Stark, 2010). 

PP använder webbteknologi till webbplatsen och renodlade programmeringsteknologier 
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till den mobila applikationen. Jag bedömer det som att ovan nämnda egenskaper enligt 

teorin överensstämmer med empirin.  

 

Mobila enheter utgör en större säkerhetsrisk jämfört med stationära datorer, en viktig 

aspekt som framkom flera gånger i diskussionen med projektledarna. 

Antivirusprogramvara, brandvägg, samt spårningshjälpmedel bör installeras för att höja 

säkerheten. Dessutom är risken större att en mobil datorenhet används av en obehörig 

som kommer åt viktig företagsinformation. Av den anledningen bör inte känslig 

information lagras i handdatorn, dessutom bör informationen krypteras. Som ett skydd 

mot olovlig avläsning av datatrafiken bör datatrafiken krypteras, och att även använda 

komprimeringsteknik i syfte att minska datamängden. P1 och P2 utryckte oro över att 

behöva lagra känslig projektinformation på en extern databas utanför deras kontroll. 

Även om databasens säkerhet är förhållandevis hög, går det inte att garantera att någon 

genom dataintrång olovligen kommer åt känslig information. Problemet löstes på så sätt 

att projektledarna lagrade kritiska dokument lokalt inom organisationen, de övriga 

dokumenten fördes över till PPs webbplats. Dessutom krypterades de viktigaste 

dokumenten rutinmässigt för ökad säkerhet (Tarasewich et al., 2008). Ovan nämnda 

synpunkter framkom utifrån empirin i diskussionen med projektledarna och 

överensstämmer med teorin.  

 

 

Delfråga 2: Vilka olika tekniker, metoder och datorprogram använder projektledare till 

tid- och resursplanering i projekt?  

 

T: Planeringstekniker    

 

E: 

[…] Eftersom projekten oftast är små, så behöver man inte ha så avancerade 

hjälpmedel utan de brukar räcka med ett Ganttschema. Ett datorbaserat 

Ganttschema, men ofta kan det vara relativt enkelt så man gör det i Excel bara om 

det är kortare projekt på några veckor bara, då kan man slänga upp den ganska fort. 

[…]” (P1) […] Den största svårigheten är projekt av lite ny karaktär där man inte 

har så mycket tidigare erfarenhet, då kan det vara väldigt svårt att estimera tiden 

riktigt. Oftast görs en grov tidsplanering redan i anbudsförfarandet och där har man 

ju få motstridiga krav, dels vill man ju ta till lite extra om man känner sig osäker och 

dels måste man ju hålla tillbaka tiden också då, om man ska kunna få jobbet. […]” 

(P1) […] Största svårigheten med resursplanering är givetvis att de mest kompetenta 

resurserna är upptagna oftast. Så att det innebär att man får ta en lite mer oerfaren 

resurs oftast. En personell resurs och det som brukar bli den kritiska sektorn är ju 

handledningskapacitet till de resurserna. Det är brist på kvalificerade handledare. 

Man får dela upp de mest kompetenta på alla projekt som finns. Samtidigt så måste 

man ju låta de som inte har lika mycket erfarenhet ta del av de lite svårare 

uppgifterna fast under handledning av de mer kompetenta resurserna, och då tar det 

längre tid. […]” (P1)  
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 […] ”Fiskbensdiagram” (Ganttschema) som man använde med hjälp av MS 

Project. Vi kallade det för ”fiskbensdiagram” och allting var spikat, vad som skulle 

hända och hur lång tid det skulle ta, vilka resurser som skulle in. […]” (P2)  

 

S: Wisén & Lindblom (2004) förklarar att det finns flera olika datorprogram för 

nätplanering, och om man väljer ett av dessa program är följande faktorer av betydelse: 

antalet aktiviteter, tidsåtgång, kostnader, och antal uppföljningspunkter. Dessutom finns 

det i huvudsak två sätt att grafiskt visa nätverksplaner – pilnätt och blocknät. Det 

vanligaste sättet hittills har varit pilnät, och att blocknät numera är vanligast 

förekommande i stora komplexa projekt som kräver datorstöd. Ingen av respondenterna 

säger sig använda dessa två olika planeringstekniker.  

 

Ganttschemats fördel är att den är väl beprövad, lätt att använda, och lära sig. Metoden är 

ett av de vanligast förekommande, och används av många sedan länge. Den ger en enkel 

och överskådlig vy över alla aktiviteter med liggande staplar. Metoden har vissa 

begränsningar, t.ex. att olika faktiska samband inte syns på schemat. Inte heller framgår 

den kritiska linjen. Konsekvenser och brister syns inte. Ganttscheman framtagna med 

datorprogram för projektplanering blir mer utförliga, än om den skapas med manuella 

metoder. Ganttscheman framställda i datormiljö, är vad respondenterna säger sig använda 

till tid- och resursplanering. Mycket av den litteratur som jag tagit del av menar att det 

finns en hel del metoder, tekniker och datorprogram för tid- och resursplanering, dock 

bör projektledaren förlita sig på sunt förnuft, sin egen och andras erfarenhet (Burke, 

2003; Suhanic, 2001; Westney, 1992). Detta stämmer delvis överens med vad P1 och P2 

berättade. De använder i första hand mjukvara och sin erfarenhet, och tar hjälp av andra 

vid behov. Anledningen till detta är att det är svårt att planera och följa projekt utan 

datorstöd.  

 

Critical Path Method (CPM). Kerzner (2001) menar att CPM används mycket inom 

processindustri, konstruktions- och en-projekts industrier. Fördelarna med CPM är att den 

bl.a. visar utförligt när och varför aktiviteter startar och slutar. Aktiviteter visas logiskt 

och även i ordningsföljd. Analysen ger detaljerad information om specifika projekt och 

olika konsekvenser. Nackdelarna med metoden är bl.a. att aktiviteter redovisas med pilar 

som inte motsvarar verklig tidsåtgång i projekt. Den visar inte heller beroenden eller 

grupperingar. Även att kritiska linjen saknar information om bl.a. ledighet. Metoden 

passar inte P1 som arbetar inom konsultbranschen. P2 som arbetar inom fordonsindustrin 

skulle kunna använda metoden som ett alternativ till Ganttschemat. Metoden valdes bort 

av den anledningen att de båda prefererade Ganttschemat före CPM. Efter en skärmtest 

såg metoden inte ut att passa pekskärmen. Teorin förespråkar metoden till 

processindustri, konstruktions- och en-projekts industrier där varken P1 eller P2 verkar. 

Min tolkning lutar åt att teorin stämmer överens med empirin. 

 

Line of Balance (LoB) passar linjära, repetitiva arbetsuppgifter, och särskilt 

byggbranschen där repetitiva arbetsuppgifter utförs, t.ex. vid husbyggen. Metoden visar 

produktivt vad som är fel med enskilda aktiviteter, den åskådliggör också potentiella 

flaskhalsar. Den visar separata och ofta återkommande aktiviteter, eller aktiviteter med 

lång löptid. En nackdel med metoden är att den inte visar direkta relationer med andra 
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aktiviteter. Eftersom varken P1 eller P2 är versamma i entreprenadbranschen passar inte 

planeringsmetoden dem, och har inte implementerats i PP.  

 

Program Evaluation and Review Technique (PERT). Är en s.k. nätplaneringsmetod som 

visar sambanden mellan de uppgifter som behövs i ett projekt. Metoden passar främst 

stora projekt där olika aktiviteter på ett avgränsande sätt är sammankopplade. Fördelarna 

med metoden är att den visar projektens kritiska linje, även ordningsföljden av händelser 

som varar tidsmässigt längst, och visar den sammanlagda tiden. Metodens nackdelar är 

bl.a. att nätplanering är relativt komplicerat, förbrukar tid, och kräver utbildning. P1 och 

P2 föredrog Ganttschemat före PERT pga. av att den är enklare att använda och är en väl 

beprövad metod som de använt sedan länge. PERT passar i första hand stora projekt som 

P2 arbetar med, den passar inte P1 som arbetar huvudsakligen med små projekt. Teorin 

förespråkar PERT till stora projekt, vilket inte stämmer med empirin.  

 

Lichtenbergsmetoden är ett sätt att beräkna osäkerheten vid tid- och resursuppskattningar. 

Den används som en kompletterande metod till vanlig tid- och resursplanering. Syftet är 

att inte maximera tid- och resursanvändningen, utan använda ungefär 80 % av maximal 

kapacitet. Därmed finns lite extra resurser som kan användas vid behov. En nackdel med 

metoden är att den är lite svår att använda. Ingen av respondenterna använde specifikt 

denna metod. Konsekvensen av att inte använda Lichtenbergsmetoden kan bli att 

projektledaren lättare missbedömer tidsåtgången. Nu är alla respondenter erfarna 

projektledare så detta verkar inte vara ett stort problem för dem. Jag rekommenderar dock 

att de använder Lichtenbergsmetoden vid nya typer av projekt, som de inte har lika 

mycket erfarenhet av. Detta ökar sannolikheten för att estimeringen blir korrekt. Teori 

och empiri ger en splittrad bild och det går inte att dra några säkra slutsatser.  

 

Simulering med hjälp av avancerad datormjukvara som används till bl.a. tid- och 

resursplanering av projekt, samt som en metod till att förutse potentiella problem.  

Decision Support systems (DSS) ger möjligheten att i förväg testa olika resultat utifrån 

parametervärden, och förhoppningsvis förutspå samt avvärja olika möjliga problem. DSS 

kan bestå av både ackumulerad data och en förmåga att ta egna beslut (s.k. ”vad händer” 

scenarier), utifrån olika alternativa lösningar (Hoffer et al., 2008). Inget som 

intervjupersonerna använder, dock finns ett uttalat intresse, och att fler kommer att 

använda metoden i framtiden. Största nackdelen är att programmen har hög inköpspris. 

DSS gick inte att implementera i PP på grund av hög komplexitet som inte rymmer i en 

mobil applikation på ett tillfredställande sätt.  

 

T: Projekttriangeln   

 

E: 

[…] Resursplaneringen är också oerhört viktigt så att man har rätt och det hänger 

ihop med tidsplaneringen eftersom två olika resurser inte kan producera lika mycket 

heller. Så man måste ju när man gör tidsplaneringen ha samtidigt koll på vilka 

resurser man har tillgång till. […]” (P1) […] Oftast görs en grov tidsplanering 

redan i anbudsförfarandet och där har man ju få motstridiga krav, dels vill man ju ta 
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till lite extra om man känner sig osäker och dels måste man ju hålla tillbaka tiden 

också då, om man ska kunna få jobbet. […]” (P1)  

 

 […] Främst personer men även när det gäller andra typer av t.ex. datorprogram 

som köptes in efter behov många gånger. Exempelvis konsulterna hade sina egna 

metoder och program. […]” (P2) […] Det var att man egentligen tittade efter, och 

det första man gjorde var att man tittade på hur det gick till förra gången. Man tog 

gamla projekt och tittade på vad det var som hände och hur det gick till, och hur 

lång tid det tog. Sedan i möjligaste mån så sparade man, och genom att använda 

gamla projekt. Man tog helt enkelhet bitar från gamla projekt och lade in med 

modifiering. […]” (P2)  

 

 […] Man utnyttjade gamla projekt, men sedan var det så att utvecklingen gick ju 

framåt, så det var ofta så att de gamla metoderna inte gick att använda så man fick 

ju ta nya.  Faktum var att om man tänker på framtagning av verktyg till FS2 som jag 

sysslade med, så var det tidigare så att FS2 självt i princip konstruerade alltihop. 

Men i de sista projekten så var det istället de här leverantörerna som konstruerade, 

t.ex. företag 1 var en leverantör till FS2, och det var de som gjorde all konstruktion 

och ritningar som FS2 inte gjorde själva. […]” (P2) […] Resursplaneringen är 

också viktig men oftast var det så att resursanvändningen bestämdes kanske inte från 

början utan att det var bara egentligen under projektets gång, så att man tog in 

resurser och sedan när de hade gjort sitt så gick de ut. Det är klart att resurserna 

ska finnas och bl.a. genom att man hyrde in konsulter för att göra vissa saker. […]” 

(P2)  

 

S: Projektledarna anser att projekttriangeln ger en klar och överskådlig bild över de tre 

viktigaste beslutskomponenterna i projekt. De håller också med om att projekttriangeln 

fortfarande kan användas som ett enkelt sätt att åskådliggöra projektets viktigaste 

påverkansfaktorer. Tre påverkansfaktorer som inverkar på varandra, och i sin tur 

påverkar projektets totala kvalitet (Kerzner, 2001). Litteraturen är splittrad angående 

projekttriangelns värde, den förekommer dock flitigt i litteraturen och anses fungera som 

metod av många författare. En av projekttriangelns kritiker är bl.a. Turner et al. (2009), 

som understryker att huruvida projekt ska anses som lyckat eller misslyckat inte enbart 

kan mätas med tid, ambitionsnivå och resurser. Projekt ägarna har olika uppfattningar om 

dessa tre påverkansfaktorer, vilket komplicerar bilden. Jag tolkar teorin bakom 

projekttriangeln som att den stämmer överens med empirin, dessutom anser majoriteten 

av författarna och båda projektledarna att den fungerar.  

 

Nordberg (2002) skriver att projektledaren måste vara observant på om projektet tenderar 

att bli försenat. Om detta sker måste projektledaren välja mellan att förlänga projektet, 

sätta in mer resurser eller dra ner på ambitionsnivån. Enligt Lööw (1999) kan olika 

projekt ha olika fokus. I ett projekt är tidaspekten viktigast, i ett annat att hålla budgeten 

och i ett tredje att kvalitets och funktionskrav uppfylls. Det kan även vara så att fokus 

växlar med tidens gång. Respondenterna prioriterar lika i sina respektive projekt. P1 

menar att alla tre delarna är viktiga och det råder en jämn balans mellan dessa. P2 säger 

att de inte kan dra ner på kvalitén, och P2 väljer snarare att lägga till mer resurser än tid. 
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De båda säger att det inte finns någon möjlighet att kompromissa med kvalitén, beroende 

på att de utvecklade produkterna måste fungera felfritt redan från början. 

Produktåterkallelser och garantiåtaganden kan bli mycket kostsamma för företagen. De 

anser att projektet ska levereras enligt plan. Anledningen till att P2 inte har samma 

möjlighet som P1 att förlänga projekttiden beror på att i fordonsindustribranschen krävs 

att tidsplanen hålls. Tillverkaren har räknat med intäkter från ett visst datum och förlorar 

mycket pengar om projektet inte är färdigt enligt plan. P2 säger att det kan vara belagt 

med böter om inte underleverantörerna håller tiden, något som förekom i praktiken. P1 

väljer att förlänga tiden istället för att öka resurserna, eftersom det inte går att öka 

resurserna på grund av att det råder brist på personer med specialkompetens, och att flera 

parallella projekt löper samtidigt som delar på resurserna. Enligt litteraturen 

kännetecknas ett misslyckat projekt framför allt av att projektet överskridits i tid och/eller 

resurser, och visar betydelsen av korrekt tid- och resursplanering för att lyckas med 

projekt i sin helhet.  

 

 

Delfråga 3: Vilka gränssnittsdesignprinciper påverkar datorprogrammens 

användbarhet?  

 

T: Gränssnittsdesignprinciper  

 

E: 

[…] Ett program kan vara användarvänligt på många olika sätt. Vissa försöker göra 

ett program användarvänligt genom att gömma alla funktioner, och då kan du 

snabbt komma in i programmet och börja använda det. Jag har använt andra 

specialprogram där man har tillgång till all information lättillgängligt, och där har 

man hundra ikoner att komma åt. Det är väldigt användarvänligt när du kan 

programmet, för man kommer åt allting snabbt, men det är två helt olika sätt att 

lägga upp det på. För att ta ett exempel på något väldigt användarvänligt är Google 

Chrome webbläsaren som är användarvänlig. När man skriver en adress så kommer 

det upp förslag, och det mest sannolika förslaget, det räcker att man trycker på 

”Enter”. I MS Explorer kommer det också upp förslag fast då måste man bläddra 

ner för att välja ett förslag. Trycker jag bara på ”Enter” så bryter det så långt som 

jag ha skrivit, och är en liten detalj på användarvänlighet. Om programmet är så 

simpelt som möjligt, det är bra när man startar upp programmet men kanske inte är 

simpelt i den meningen att du ser väldigt lite av programmet och det mesta är gömt 

för dig som användare. I den meningen kan det vara användarvänligt i början men 

efter ett tag så blir du frustrerad av att du måste gå långa omvägar för att hitta. 

[…]” (P1) 

 

 […] Jag vet inte om det är största svårigheten med projektprogram, utan det är 

program i allmänhet. Program där man ska följa en vis procedur som du har lärt 

dig, t.ex. om man har läst om projektplanering och man vet vissa metoder och man 

ska ha ett program som följer det. Att veta hur programmakarna har tänkt att man 

ska använda det är det svåraste. Hjälpinstruktioner får man använda då, och hur 

man ska mata in på ett riktigt sätt och få ut information. I gränssnittet finns det olika 
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sätt att använda hjälpfunktioner som är mer eller mindre smarta. Att bara ha en 

hjälpfunktion i ett hörn som man får gå in i och söka på funktionen är den lägsta 

formen och är inte så bra. Sedan kan man ha en s.k. pop-up fönster när du drar över 

en ruta, och det är väldigt bra. Ett program som jag testat ganska nyss, och som 

hade gjort det ganska bra var ”GarageBand” för iPad där man kunde slå på en 

hjälpfunktion och då tändes det upp hjälpmeddelanden över allt som syntes över 

skärmen med små förklaringsboxar, och det kunde man slå av och då försvann de. 

Det var hyfsat fiffigt. Man kunde använda en hjälp ”Mode” och den kunde man 

stänga av sedan. […]” (P1)  

 

 […] Det kan man inte svara nej på. När det gäller projektplaneringsverktyg så är 

priset en faktor, men å andra sidan så är ju målgruppen företag. Företag är inte lika 

priskänsliga som privatpersoner i och med att man har väldigt stora kostnader kring 

personal, och så kan man ju använda personalen lite mer effektivt och då kan man ju 

spara in ganska stora pengar på det. […]” (P1) […] Jag tar mig tiden att lära alla 

funktioner om det är ett arbetsprogram. Däremot mer lekprogram som man provat 

där man inte har tid att lära sig alla funktioner och sätta sig in i den. Om det är ett 

program som inte bara ska användas av mig som projektledare utan av andra i 

projektet också, kan det vara bra att ha olika lägen i programmet. För då är man på 

olika nivå, då kan det vara en projektledare som använder programmet väldigt 

mycket och så vissa som bara använder det väldigt lite och då kan det vara bra att 

ha ett avskalat gränssnitt där som man kommer snabbt in i och hittar det väsentliga. 

[…]” (P1) […] Gränssnittet ska vara relativt rent. […] Hellre knappar med ett 

beskrivande funktionsnamn på i så fall, eller rullgardinsmenyer. […]” (P1)  

 

 […] Det får inte vara som ”MS fiskben” där det var så många ben till slut att man 

inte viste var de var, man fick leta dagar efter dem (tre års planering). Det viktiga är 

att det finns s.k. grindar som finns i alla projekt. Man släpper inte de här grindarna 

utan att veta vad de andra har gjort. Det hände i FS2 ibland att man gav vissa 

fribrev att gå vidare med projektet fast den gamla fasen inte var klar och att man i 

sådana lägen kunde se exakt hur de gör väldigt noggrant, dag för dag, eller timme 

för timme. […]” (P2) […] Absolut! För det går åt mycket tid till att leta upp 

information och dessutom får man oftast felaktig information. Priset är inte det 

viktigaste bara det fungerar perfekt. […]” (P2)    

 

S: Gränssnittsdesignprinciper bör tillämpas i utvecklingsarbetet när det finns ett behov av 

att utveckla användarvänliga och lättanvända applikationer. Designprinciperna är i stora 

delar oberoende av vilket system som används. Det finns dock specifika riktlinjer för 

design av mobila enheter, även om de är relativt nya och få i antal (Ginsburg, 2011). 

Gränssnittsdesignteorierna som nämns i kapitel 3 är universella, och gäller både för 

stationära och mobila applikationer. Urvalet grundar sig på det faktum att generella 

gränssnittsdesignprinciper gäller för alla datortyper, och har en gedignare och längre 

forskningshistoria. I kapitel 8 används dessa gränssnittsdesignprinciper i 

funktionstabellerna till att grunda specifika funktioner med användbarhetsteorier. 

Användbarhet, interaktionsdesign, och människa datorinteraktion utgör de tre teorietiska 

disciplinerna som används i utvecklingsarbetet, användartestningen, och utvärderingen. 
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Alla teorier från kapitel 3 har används i analysen, dock kommer inte alla dessa att 

redovisas i analysen av utrymmesskäl.  

 

Ginsburg (2011) poängterar att de utvecklare som lägger stor möda på detaljer förstår 

vikten av detaljernas betydelse. Vassa detaljer sticker ut, ser bra ut, och presterar väl. 

Vidare menar Ginsburg (2011) att framgångsrik gränssnittsdesign inte skapas över en 

natt, de uppstår först efter otaliga rigorösa designcykler. Tillräckligt många iterationer 

behöver genomföras för att uppnå användarvänlig och framgångsrik design. Iterationerna 

behöver också genomföras före produktlanseringen, inte efter – därmed sparas tid och 

pengar. Utvecklaren kanske endast har en chans att imponera på kunden (Ginsburg, 

2011). Teorin överensstämmer i detta avseende med empirin, eftersom P1 och P2 ställde 

höga krav på att applikationen skulle vara närmast ”perfekt”. Även på så sätt att 

programmet har utvecklats i samförstånd med projektledarna, och deras önskemål styrde 

mjukvaruutvecklingen. Jag har också medvetet avgränsat användarmålgruppen, för att 

inte göra gränssnittsdesignen för intetsägande och platt. Om applikationen riktat sig till så 

gott som alla tänkbara användare, måste designen göras så allmän och neutral att 

slutprodukten blir tråkig, intetsägande och oattraktiv. «Alla designprinciper som nämns 

nedan har används i utvärderingen av PP, och jag tolkar det som att teorin stämmer 

överens med empirin utifrån alla nämnda teorier».  

 

Aktiv- och passiv valideringskontroll: aktiv används inte, däremot passiv 

valideringskontroll. Anpassad till uppgiften: användaren får stöd med att utföra uppgifter 

säkert och effektivt, vilket åstadkommes med systemets felhantering, samt med 

informerande dialogrutor. Använd större typsnitt utan seriffer: typsnittet Arial används 

genomgående i alla gränssnittssidor, inga små typsnitt används. Användarkontroll: 

Benyon (2005) anser att användaren, inte applikationen bör initiera handlingar, och 

användaren har därför kontrollen i PP. Det finns dock några undantag, t.ex. 

applikationens felhanteringskontroll som förhindrar att fel utförs från användarens sida, 

ett annat exempel är dialogrutan ”bekräftelse” innan en fil raderas permanent. 

Applikationen ger även förslag på handlingar och funktioner med hjälpfunktionen. I 

enlighet med litteraturen råder det en balans mellan användarkontroll och programstyrd 

kontroll. Användningssammanhang: applikationen är anpassad till mobil användning 

vilket ställer högre krav på flexibilitet och tuffare miljöförhållanden. Programmet är 

också fritt från onödiga funktioner och överflödiga gränssnittselement, och därmed 

lättanvänd.  

 

Direktmanipulation: Heim (2008) anger tre olika lägen för handlingar: 1) Hur 

pekskärmen ser ut innan en handling utförts. 2) Hur pekskärmen ser ut under tiden en 

handling utförs. 3) Hur pekskärmen ser ut efter en handling utförts. Gränssnittet i PP har 

ett bestämt utseende innan en handling utförts. Under tiden en handling utförs ändrar 

knapparna i gränssnittet färg från ordinarie färg till en ljusare nyans för att ge 

återkoppling. Efter en handling utförts återfår knappen dess ursprungliga färg. 

Effektivitet: behöriga kan ta med sig applikationen och ges möjlighet att planera utanför 

kontoret. Projektdeltagarna kan följa projektet på distans oavsett var de befinner sig 

geografiskt. Dessutom låser stationära applikationer användaren till en bestämd 

arbetsstation.  Effektivt att använda: systemet är utformas för hög effektivitet, vilket 
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åstadkommes genom att användaren med få och enkla steg kan utföra sina 

arbetsuppgifter. PP kan användas överallt, vilket effektiviserar kommunikationen, 

projektplaneringen, samt tillgången på information. Färre personer behöver utföra 

projektplaneringen.  

 

Estetisk integritet: enligt Apple Inc, (2011) handlar det om ett mått på hur väl 

applikationens innehåll integrerar med dess funktion. Applikationer avsedda för 

produktivt användande (nyttoprogram) bör behålla dekorativa element subtila och i 

bakgrunden. Samtidigt som viktiga funktioner och navigationsknappar etc. är tydligt 

framträdande. Genom att följa denna designprincip skapas ett tydligt och enhetligt 

budskap, mening och identitet. PP följer denna designprincip (Apple Inc, 2011). 

Flexibilitet: PP erbjuder flexibilitet genom att uppgifter kan utförs på flera olika sätt, och 

genom individuella användarinställningar, samt att flera programfunktioner har 

sammanförts. Få fel: med ett aktivt/passivt felhanteringssystem ges ett preventivt skydd 

mot felaktigt handhavande, även genom att systemet är självförklarande och enkel att 

hantera. Avsaknaden av onödiga gränssnittselement underlättar. Färgkodade knappar 

hjälper användaren att förstå funktionens betydelse.  

 

Färger: signalfärgerna rött och gult används. Rött för att uppmärksamma användaren om 

en funktion som kan leda till en oönskad handling. Färgen grönt signalerar ”klartecken” 

till en handling, och blått är en neutral färg. Svart respektive vitt använts i huvudsak till 

att skapa hög kontrast och därmed hög läsbarhet. Ej för många olika färger används, och 

de passar ihop med de andra elementen i gränssnittet. Förtrolighet: symboler och språk 

som målgruppen känner igen används. Även metaforer som hjälper användaren att 

överföra relaterad kunskap från närbesläktade områden. Förutsägbar för användaren: 

genom konsekvent design som överensstämmer med användarens förkunskaper, och väl 

berövade funktioner som följer konventioner. Grafiska ikoner: ikonerna minskar behovet 

av att användaren måste förstå texten i gränssnittet, och därmed minskar de kulturella 

skillnaderna som förekommer t.ex. med hjälp av signalfärger. En beskrivning finns 

tillsammans med ikonen för bättre förståelse. Dessa principer används i PP (Cooper et al., 

2007).  

 

Gränssnittets navigationselement bör vara utmärkande: navigationsmenyn har försetts 

med stora knappar som har ikoner och beskrivning, vilket särskiljer dem från övriga 

gränssnittselement. Alla knappar är färgkodade och har placerats på bestämda ställen i 

gränssnittet för bästa synlighet och funktionalitet. Kartläggning: gränssnittet följer 

konceptet bakom naturlig kartläggning. Användaren skapar förbindelser mellan olika 

ting, genom att förknippa bl.a. ”On/Off” knapparna med intilliggande 

funktionsbeskrivning. Konsistens: åstadkommes genom att utnyttja standardiserade och 

väl beprövade designprinciper som användare är förtrogna med. Detta manifesteras i PP 

på flera olika sätt, bl.a. med metaforiska knappar, navigationsmeny med ikoner samt 

funktionsnamn, typsnittsval, och sidornas layout. Alla dessa gränssnittdesignlösningar 

använder berövade funktioner och grafiska element, vilket underlättar användning och 

igenkänning. Även att inte av-kvantifiera kvantitativ data genom att visa statistiska grafer 

tillsammans med numeriska värden behålls data kvantitativ. Logisk bana: PP följer denna 

designprincip genom att logiskt placera gränssnittselementen för bästa läsbarhet.  Lätt att 
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komma ihåg: PP har hög igenkänning genom välkända designlösningar och genom att 

erbjuda enkla arbetsprocedurer.  

 

Lärbarhet: enligt Heim (2008) baseras gränssnittsdesignens lärbarhet på dess 

begriplighet. PP använder välbekanta konventioner, och gränssnittet bli lättare att förstå 

och därmed lättare att lära sig. P1/P2 ansåg PP som lättanvänd, och det är enkelt att se 

vad som händer med de uppgifter som användaren initierar, och lätt att förstå hur 

uppgifterna används av systemet. Gränssnittet har utformats så att det blir lätt för 

användaren att förstå och känna igen sig. Följande principer har används: 

Effektivitet/Nyttighet: nytta, säkerhet, flexibilitet, och stabilitet. 

Verkningsfullhet/Användbarhet: enkelhet, minnesbelastning, förutsägbarhet, och 

synlighet (Heim, 2008). Lätt att lära: hjälpfunktionen ger förklaring/instruktioner till alla 

funktioner. Applikationen omfattar inte lika mycket som stationära program för 

projektplanering, och blir därmed lättare att lära sig. Även igenkänning och enkelhet 

uppnås med en konsekvent gränssnittsdesign.  

 

Menybaserade gränssnitt: menybaserade gränssnitt lämpar sig särskilt till mobila 

datorenheter och ger följande fördelar: små minneskrav, självförklarande, lätt att ångra 

misstag, och passar nybörjaren (Heim, 2008). Metaforiska symboler: gränssnittet 

använder ikoner i navigationsmenyn, samt metaforiska symboler av 3D liknande knappar 

som också är färgkodade och liknar verkliga objekt hämtade från den fysiska världen. 

Möjlig att individualisera: gränssnittet kan individualiseras så att det passar uppgiftens 

krav, individuella önskemål, och användarens skicklighet. Navigation: åstadkommes med 

en tydlig navigationsmeny med tät koppling mellan gränssnittssidorna. Proportion: till 

gränssnittet används storleksförhållanden för att representera logiska hierarkier, t.ex. 

genom att rubriktexter görs proportionellt större för att visuellt strukturera 

sidinformation. Restriktioner: med användarrestriktioner förhindras felaktig eller 

olämplig användande av systemet, och förhindrar användaren från att utföra allvarliga 

misstag. Användaren ska alltid bekräfta viktiga handlingar genom en dialogruta. Även 

begränsa tillgången till data genom inloggningskontroll på användarnivå.  

 

Semantisk och artikulerad distans: kräver att användaren ska kunna tolka symbolerna och 

komponenterna i systemets gränssnitt. Användbarhetstest har utförts med två 

projektledare och de tolkade symbolerna och komponenterna i systemets gränssnitt 

korrekt. Självinstruerande: användaren erbjuds inför varje steg som görs återkoppling 

och instruktioner, med tydlighet, konsistens, samt med en avskalad gränssnittsdesign. 

Spatial gruppering: genom positionering av grupperade element i en gränssnittsdesign 

skapas samhörighet mellan elementen, och de ser ut att höra ihop. För att gruppera 

huvudfunktionerna ”Delete”, ”New” och ”Save” har avståndet mellan knapparna ökats 

(minst åtta pixlar) i jämförelse med andra grupperade knappar. Även genom att ändra 

storleken på elementen för att skapa samhörighet. Samhörighet har skapats genom att 

använda samma form på knapparna (Cooper et al., 2007).  

 

Stabilitet: systemet har formats för att vara robust, feltolerant, och som inte oväntat slutar 

fungera, genom stabil hård- och mjukvara. Styrbar: användaren har kontrollen över 

handlingar, inte applikationen. Stödja inlärning: dialoger som stödjer inlärning av 



 

- 88 - 

systemet, systemets hjälpfunktion och genom beprövade designlösningar. Symmetri och 

balans: asymmetrisk design är svårt att skapa på visuella gränssnitt, därför har PP en 

symetrisk design som ger visuell balans. Synlighet: användaren kan se vilka funktioner 

som finns tillgängliga och vad systemet gör för tillfället. Igenkänning åstadkommes med 

beprövade designlösningar som användaren känner igen sedan tidigare. Om designen är 

alltför unik och inte följer vanliga designlösningar tvingas användaren att återminnas. 

Tillfredsställelse: Med passiv valideringskontroll minskar risken för felaktigt 

användande. Programmet kontrollerar kontinuerligt användarhandlingar automatisk. 

Gränssnittet är fritt från onödiga element, och att den är lättnavigerad, samt att den 

uppfyller användbarhetskraven, i kombination med estetiskt tilltalande design. 

Tillhandahåll visuella orienteringspunkter: ett rutnättsystem med vertikala och 

horisontella linjer delar in gränssnittet i olika stora sektioner. Specifika 

orienteringspunkter i gränssnittet består bl.a. av navigationsmenyn, och färgkodade 

knappar.  

 

Tillhandahållande: design av gränssnittselement så att det klart framgår för användaren 

vad de har för funktion. 3D liknande metaforiska funktionsknappar används i 

gränssnittsdesignen och liknar fysiska knappar. Även ikoner med funktionsbeskrivning 

associerar till verkliga objekt och underlättar igenkänning och tolkning. Dock finns 

kulturella skillnader som medför att ikoner inte har samma innebörd, vilket leder till att 

målgruppen avgör valet. Tolerant mot fel som görs av användaren: felhanteringssystemet 

i kombination med dialogrutor, gör att det tänkta resultatet kan slutföras trots felaktig 

handling av användaren med små eller inga korrigeringar. Visuell enkelhet: Enkelhet 

åstadkommes genom att rensa gränssnittet från onödiga grafiska element, och genom att 

använda en tydlig navigationspanel, samt stora färgkodade knappar. Elementen är 

dessutom logiskt grupperade med ett rutnätssystem. Ej för många olika färger används 

samtidigt. Primärt används neutrala färger med några högkontrasterande för att markera 

viktig information. Få olika typsnitt används i samma designlösning. Undvikande av 

onödig variation har beaktats. Funktioner och grafiska element har minimerats i 

möjligaste mån.  

 

Visuell jämnhet: efter Cooper et al. (2007) har visuellt grupperade element i 

gränssnittsdesignen jämnats ut både horisontellt och vertikalt för att skapa jämnhet 

mellan elementen. följande tre punkter har beaktats: 1) Navigationsetiketter grupperade 

vertikalt har grupperats ihop, och även vänsterjusterats. 2) Relaterade grupper av ”check 

boxar” och ”textfällt” har jämnas ut enligt ordinarie rutnät. 3) Navigationselement följer 

samma rutmönster (Cooper et al., 2007) Visuellt brus: överdrivet dimensionerade 

gränssnittselement används inte i PP. Återkoppling (feedback): Hoffer et al., (2008) 

menar att den har till syfte att ge användaren information om vad som händer, har hänt, 

eller kommer att hända när användaren utfört en handling. För det första ges 

felmeddelanden när valideringskontrollen upptäcker fel. För det andra ges återkoppling i 

form av en dialogruta för bekräftelse innan en fil raderas. För det tredje indikeras position 

i navigationsmenyn med färgbyte. Ändamålsenlighet: noggrannhet uppnås genom 

individuella inställningsmöjligheter, samt att tid- och resursplaneringen har en hög 

precision. Fullständighet uppnår användaren genom att PP uppfyller användarkraven.   
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Bilden ovan illustrerar hur Ganttscheman i Microsoft Project kan ge en Müller-Lyer 

illusion. Den övre röda stapeln visar total tidsåtgång för projektet. Under den röda stapeln 

finns flera korta blå staplar som representerar delaktiviteter i projektet, och som 

tillsammans bildar en sammanhängande stapel som tidsmässigt är lika den totala röda 

stapeln. Den röda stapeln ser ut att vara längre på längden jämfört med vad de blåa 

delaktiviteterna tillsammans ser ut att vara – vilket inte stämmer i verkligheten, de är 

tidsmässigt lika långa. Jag tolkar det som att Ganttscheman i vissa sammanhang stämmer 

in på teorin om Müller-Lyer illusionen.  

 

 

Delfråga 4: Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?       

 

T: Kommunikation    

 

E: 

[…] Jag använder även ett program som heter Doodle. Doodle är ett webbaserat 

gränssnitt för att boka upp möten som är väldigt användbart och där man lägger upp 

möten, eller mötesförfrågan egentligen med olika förslag, och så kan folk gå in och 

kryssa i vilka datum de kan och man summerar snabbt ihop vilka datum som är 

lämpliga. […]” (P1) […] I de projekten jag jobbar med är det i stort sätt bara 

personresurser vi jobbar med. Vi har även dataresurser men de är dimensionerade 

så att de inte är begränsande. Vi har dimensionerat det så att det inte är en 

begränsande sektor, så att vi inte behöver planera in det, varken lokaler, 

datorresurser eller program. […]” (P1) […] Enligt mig är den viktigaste punkten i 

arbetet att få nöjda kunder att föra en tät dialog med kunden. […]” (P1)  

 

 […] den stora svårigheten är när du använder utomstående firmor så kan du inte 

räkna med exakt hur mycket tid och vilka resurser de hade, så FS2 gjorde en 

grovplanering, en tidsplanering och så i möjligaste mån när man startade projektet 

så var de här leverantörerna med redan från början t.ex. företag 1 var alltid med 

från början direkt. Även företaget 2 som var en stor leverantör av verktyg, och de 

var med från början. Det började med att design var först, så man ritade upp en 

bilmodell, så här ska det se ut, så här stort ska det vara och allt detta. Därefter kom 

företag 1 och de övriga leverantörerna med t.ex. företag 2 och även andra firmor var 

med. De var med, och genom deras försörj, de själva tidsplanerade sin del.  FS2 

bestämde t.ex. mellan maj och september ska det här vara klart. […]” (P2)  
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 […] Ja det är svårt! Det webbaserade där alla ska kunna se vad som pågår. Så det 

inte blir så att vissa projekt eller delprojekt är redan klart ett halvår innan det 

egentligen behövs. Det hände också att man hade gjort vissa ändringar i någon 

annan projektdel och så fick man börja om från början för de passade inte ihop. Det 

måste vara så att tiden hålls väldigt noggrant. […]” (P2) […] Det ska vara lätt att 

förstå, och att alla ska kunna förstå det, att det inte ska vara så att man måste ha ett 

lexikon och läsa för att förstå vad andra har skrivit. I FS2 fall var det engelska som 

gällde, att man har ett gemensamt språk. […]” (P2)  

 

S: P1 och P2 säger att kommunikationen mellan projektdeltagarna är mycket viktigt, och 

särskilt när externa företag och konsulter är inblandade. Även verbal och ickeverbal 

kommunikation är av stor betydelse för projektledare, alla måste göra sig förstådda. 

Projektledarens språkliga kompetens avgör om budskapet tas emot av mottagaren. Interna 

och externa kulturella aspekter påverkar kommunikationen – allting sker i en kontext. 

Störningar i form av tekniska och mänskliga, hindrar informationsöverföringen. Även 

överföringstiden för meddelandena att nå från sändare till mottagare, och vice versa (Lind 

& Lind, 2006; Lewis, 1987; Warner, 1996). Jag tolkar det som att teori och empiri 

överensstämmer utifrån vad respondenterna sagt.  

 

P1 och P2 berättar att personliga möten är den vanligaste mötesformen i deras 

organisationer. Respondenterna svarade att både interna och externa möten alltid sker 

planerat. Spontan kommunikation förekommer sällan enligt respondenterna. Båda verkar 

föredra muntlig synkron (samtidig) kommunikation före asynkron (inte samtidig, och 

tidsfördröjd) t.ex. brev. P1 och P2 arbetar med både interna och externa konsulter som är 

med i de berörda projekten, något som kan leda till problem med bl.a. kulturkrockar. 

Projektdeltagarnas bakgrund skiljer åt, alla har olika erfarenheter och attityder. P2 kom 

inte åt projektinformation från företagets underleverantörer eftersom de använde olika 

datorprogram för projektplanering. Vilket försvårade projekthanteringen, och kunde leda 

till stora förseningar. Även i detta avseende stämmer det som teorin skriver med vad 

empirin utrycker.  

 

Markopoulos & Ruyter (2009) skriver om medvetenhetssystem (eng. Awareness Systems) 

som stödjer projektdeltagarna att skapa och vidmakthålla medvetande om varandras 

aktiviteter, kontext eller status, även vad andra gör, var de befinner sig, eller vad de säger. 

Systemet stöttar projektledaren med aktiviteter, avsikter och även visar andras känslor 

och ger en bild av kontexten i en social interaktionsmiljö. Systemen underlättar 

medvetenheten om projektdeltagarna, och kan effektivisera samarbete och samskapande, 

även utveckla sociala relationer och stärka individers självkänsla. Applikationens 

kommunikationsverktyg hjälper projektdeltagarna att skapa denna form av medvetenhet 

om varandra, och om alla har tillgång till projektinformation oavsett var de befinner sig, 

ökas medvetenheten om projektet och deltagarna. Möjligheten till samarbete och 

samskapande stöds av PP och ger deltagarna förmåga att distansarbeta genom internet, 

samt erhålla tillgång till aktuella projektdokument. P1 och P2 säger att kommunikationen 

mellan projektdeltagarna är mycket viktigt, jag tolkar det som att teorin stämmer med vad 

empirin säger. 
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T: Projektstatistik  

 

E: 

[…] Jag baserar det på tidigare erfarenhet i alla fall om det är ett liknande projekt 

som jag gjort tidigare. Då så har jag summerart ihop hur mycket tid som gott åt och 

jag använder det som bas till den kommande planeringen. […]” (P1) […] Eftersom 

våra projekt är små, och därmed är risken att inte hålla budget och tid mindre, 

jämfört med stora projekt. […]” (P1)  

 

 […] Det var inte alltid som leverantören höll tiderna och det uppstod problem på 

vägen. Då får man forcera andra delar av projektet och vänta in de andra. […] 

Böter! De fick betala skadestånd för det […]” (P2)  

 

S: CHAOS Summary 2009 visar att större projekt misslyckas oftare jämfört med mindre 

projekt. Här stämmer svaren till vis del från P1 och P2 med vad statistiken visar. 

Projektledarna instämmer med påståendet att stora projekt sällan lyckas helt, medans små 

oftast lyckas. Från svaren kan jag konstatera att respondenterna är överens om att stora 

projekt är mycket svåra att hantera och planera. Antvik & Sjöholm (2005) skriver 

samtidigt att projektproblemen beror till 20 % på målen, 15 % på planeringen, 10 % på 

resurserna och 10 % på tekniken. P1 och P2 kunde dock inte ange någon exakt 

procentsats till deras problem, vid en jämförelse med litteraturen. Det förefaller som att 

det behövs någon typ av hjälpmedel för att klara av stora projekt, t.ex. datorprogram 

avsedda för tid- och resursplanering. P1 och P2 nämnde behovet av datorprogram för alla 

projekt, eftersom de tycker att det är svårt att hantera tid, aktiviteter och resurser med 

endast papper och penna. De arbetar huvudsakligen med små respektive stora projekt.  

5.2 Datorstödd kvalitativ textanalys  

Textanalysprogrammet MAXqda
43

 har använts som ett stöd till den kvalitativa 

textanalysen. Programmet kom till hjälp när jag behövde statistik bl.a. över hur många 

gånger ett ord förekom i de transkriberade intervjudokumenten. Vissa av orden gav 

ledtrådar när den viktiga manuella och personliga tolkningsförfarandet utfördes 

(Neuendorf, 2002; Yin, 2009).  

5.3 Sammanfattning av analys  

Kapitlet har haft till syfte att utreda vilka likheter respektive skillnader som kan urskiljas 

mellan teori och empiri, samt mellan fallobjekten. Det teoretiska fundamentet enligt 

kapitel 3 har jämförts med det empiriska resultatet från kapitel 4, som i sin tur leder till 

ett svar. Denna trestegs förfarande redovisar alla tre delar separat, med syftet att 

åskådliggöra delarna tydligt. Med hjälp av teorin och empirin har alla delforskarfrågor 

besvarats, och de svar som genererats här används till att dra slutsatser utifrån varje 

delfråga, och besvara huvudfrågan i diskussionskapitlet.  

                                                 
43
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6 Diskussion   
 

 
 

 

I do not know the cognitive reasons behind this, but I have never seen this not be true. 

The more human your picture, the more human will be the response. 

-Dan Roam  

 

Kapitel 6 har som syfte att summera och avsluta studien, genom en sammanfattande 

diskussion utifrån delfrågorna och ger svar på om studiens syfte har uppnåtts.  

6.1 Slutsatser  

Här presenteras de viktigaste resultaten jag fått fram i relation till forskningsfrågorna i 

min undersökning. Studiens delforskningsfrågor redovisas och besvaras var för sig med 

en utförlig sammanfattande slutsats. Därefter utvärderas hela studien, för att klargöra ifall 

studien kan anses tillförlitlig och korrekt genomförd.  

 

Huvudfråga: Hur bör handdatorapplikationer till projektplanering vara utformade för att 

de ska anses användarvänliga? Huvudfrågan besvaras med hjälp av följande delfrågor:  

 

Slutsats 1: (Hur utvecklas mjukvara till mobila datorenheter?)  

Fling (2009) skriver att det finns tre gånger fler mobila enheter i världen jämfört med 

stationära och bärbara datorer, trotts detta faktum finns det begränsat med information 

om mobil design och mobil mjukvaruutveckling. Min litteraturgenomgång bekräftar detta 

påstående, det förefaller finnas litet skrivet om gränssnittsdesign till handdatorer. Ett av 

syftena med undersökningen var därför att utreda hur en lättanvänd mobil applikation till 

tid- och resursplanering utvecklas. Om det gick att skapa ett relativt avancerat program 

avsedd för projektplanering och som anpassats till mobila datorenheter? Undersökningen 

inkluderade intervjuer med två erfarna projektledare anställda i två olika företag. Ett 

mindre företag, samt ett större företag, och de jämfördes komparativt. Det mindre 

projektfallet arbetade huvudsakligen med små projekt, medans det stora projektfallet 

arbetade med större projekt. Ett annat syfte var att klarlägga hur respondenterna utförde 

tid- och resursplanering i sina respektive projekt, samt vilka krav de ställde på mjukvara 

för projektplanering, och resulterade i en kravspecifikationslista. Intervjuerna föregicks 

av en litteraturgenomgång i syfte att bilda en uppfattning om nuläget inom 

forskningsområdet. Forskarresultaten användes efter detta till utvecklingsarbetet av en 

prototyp för projektplanering/projektstyrning. Först utvecklades en konceptuell prototyp, 

därefter en slutlig designlösning av själva prototypen. Prototypen utvecklads i fyra steg 

efter Muench (1994): första steget är den konceptuella, andra steget består av design, 

tredje steget består av kodning, och i fjärde och sista steget utförs utvärdering. 

Utvärdering innebar att prototypen genomgick deltagande design och utvärdering, samt 

användartestning. Hela mjukvaruutvecklingsmetodiken gick att fullfölja utan problem.  
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Stark (2010) nämner att olika applikationer har olika behov. En del applikationer är bättre 

lämpade att utvecklas med webbteknologier (webbapplikationer), medans andra är bättre 

lämpade att utvecklas med renodlade programmeringsteknologier (nativa applikationer). 

Nativa applikationer till iPhone har fördelen av att det finns miljontals potentiella kunder. 

De ger tillgång till alla de olika teknikerna i hårdvaran, samt att olika ramverk ger upphov 

till en god utvecklingsmiljö. Webbapplikationer i sin tur har fördelen av att 

webbutvecklare kan använda utvecklingsverktyg avsedda för webben. Utvecklaren kan 

också fortsätta använda sina webbdesignkunskaper, denne är inte heller begränsad till 

endast Mac OS. Applikationen kan också användas i alla enheter som har webbläsare, 

samt att programfel kan åtgärdas i realtid, och att utvecklingstiden är kort (Stark, 2010). 

Nämnda råd förde med sig att ProjectPlanner (PP) använder webbteknologi till 

webbplatsen och renodlade programmeringsteknologier till den mobila applikationen.  

 

Användartester utfördes och Heim (2008) beskriver en formel för användbarhetstestning. 

Där antalet problem kan identifieras med ett användbarhetstest utifrån antal användare. 

När användarantalet för testning ska fastställas bör tid och kostnad vägas gentemot antal 

identifierade användbarhetsproblem. I min undersökning deltog två användare, som 

enligt formeln bör identifiera cirka 55 % av användbarhetsproblemen. Bäst resultat 

uppnås med tolv användare utifrån formeln, och identifierar cirka 99 % av alla 

användbarhetsproblem. Nio användartester identifierar 95 % av användbarhetsproblemen. 

Femton personer identifierar 98 % av användbarhetsproblemen. Skillnaden mellan nio 

och femton personer verkar liten med tanke på tid- och resursåtgången. I mitt fall tycktes 

två projektledare inte identifiera tillräckligt många användbarhetsproblem initialt. Jag 

kunde dock efteråt konstatera att testerna med sammanlagt två projektledare räckte. Detta 

förklarades av att båda projektledarna hade gedigna kunskaper om specifikt projekt, samt 

att P1 arbetade med små projekt, medans P2 arbetade med stora projekt. Skillnaderna 

mellan de två projektformerna täckte in alla frågeställningar. Vem som deltar i 

användartesterna förefaller därför vara viktigare än det sammanlagda antalet testpersoner.  

 

Den slutliga versionen av PP tyckte P1och P2 utgöra en mångsidig, integrerad, och 

smidig helhetslösning, som kan användas på flera ställen. PP uppfyllde alla 

användarkraven utifrån kravspecifikationslistan, utom på en punkt – den kunde inte 

ersätta större och mer avancerade program för projektplanering, när stora projekt ska 

planeras. Stora projekt ger upphov till många och långa staplar i Ganttschemat som inte 

får plats i en liten pekskärm. Den mobila versionen av PP kompletterades med en 

webbaserad applikation, båda versionerna synkroniserades för automatiskt datautbyte. 

Större avancerade projekt planeras med webbapplikationen och den mobila används till 

mindre projekt, samt till kommunikation mellan deltagarna. Den mobila ger också 

möjlighet att följa projektet kontinuerligt på ett smidigare sätt än med stationära 

applikationer. P1 och P2 ville helst också slippa behöva använda flera olika program till 

projektplanering. PP löser problemet genom att applikationen försetts med 

dokumenthantering, tid- och resursplanering med Ganttschema, samt ett 

kommunikationsverktyg avsedd för meddelanden mellan projektdeltagarna.  
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Felhanteringssystemet har till syfte att aktivt/passivt motverka felaktig handhavande från 

användarens sida. Aktiv textkontroll utförs automatiskt, och användaren får lämpliga ord- 

eller datumförslag när denne skriver. Passiv valideringskontroll utförs vid inloggning, 

varvid användarnamn och lösenord kontrolleras, om de är felaktiga får användaren 

återkoppling genom ett felmeddelande i rött. Textfältet byter också färg från vitt till rött 

för att indikera var felet återfinns. När uppgifterna korrigerats byter textfältet färg från 

rött till grönt. Innan en fil raderas måste användaren bekräfta handlingen genom en 

dialogruta, först därefter raderas filen permanent. När applikationen utför beräkningar 

som förbrukar mer än 5 sekunder får användaren informerande återkoppling genom en 

dialogruta innehållandes en mätare som visar databearbetningsstatus. En hjälpfunktion 

implementerades i PP efter önskemål från projektledarna, och ger informerande 

dialogrutor över varje enskild funktion. Handdatorer har begränsad processorkraft och 

arbetsminne jämfört med stationära datorer, därför har optimering av processer beaktats i 

applikationen. Allt måste ske effektivare och mindre minneskrävande.  

 

Gränssnittet har rensats från allt onödigt pga. dess lilla format, och höga krav har ställts 

på navigationen och funktionaliteten. Problemet med inkompatibla system minskades 

genom att använda standarder, eftersom mobila datorenheter används globalt. 

Synkronisering av data mellan handdatorn och servern används för att uppdatera, läsa, 

och lagra information kontinuerligt. Förutsatt att handenheten är uppkopplad till internet. 

Användningen av flera olika system/program bör också underlättas, och åstadkommes 

genom att se till att de är konsistenta, standardiserade, vilket underlättar igenkänning. 

Mobila handdatorer är ofta personliga och de bör kunna ställas in efter individuella 

önskemål, och har därmed implementerats i PP. P1 ville kunna ta del av applikationens 

kalender, och MS Outlook samtidigt i samma vy, önskemålet har implementerats i PP. 

Mark & LaMarche (2009) påpekar att tangentbord till handdatorer är små, och det finns i 

huvudsak två varianter: fysiska och virtuella. Fysiska tangentbord har fördelen av att de 

ger bättre skrivkänsla. Virtuella tangentbord som är mjukvarubaserade har fördelen av att 

de är lättare att anpassa till individuella och kulturella krav. PP har virtuellt tangentbord. 

 

Mobila enheter utgör en större säkerhetsrisk jämfört med stationära datorer, en viktig 

faktor som behandlades flera gånger i diskussionen med projektledarna. Vill användaren 

höja säkerheten på handdatorn, bör denne uppmärksamma att tillgången av 

säkerhetsprogram till dessa är mindre jämfört med stationära datorer. Om möjligt bör 

antivirusprogramvara, brandvägg, samt spårningshjälpmedel installeras för att spåra 

enheten. Dessutom är risken större att en mobil datorenhet används av en obehörig som 

kommer åt viktig företagsinformation. Av den anledningen bör inte känslig information 

lagras i handdatorn, dessutom bör informationen krypteras. Många öppna nätverk har 

dåligt skydd mot olovlig avläsning av datatrafiken. En lösning är att kryptera 

datatrafiken, och använda komprimeringsteknik för att minska datamängden. En teknik 

för kryptering av datatrafik är VPN (Virtuella Privata Nätverk), som sänder data genom 

en krypterad tunnel och minskar risken för olovlig uppsnappande av datatrafik. P1 och P2 

utryckte oro över att behöva lagra känslig projektinformation på en extern databas utanför 

deras kontroll. Även om databasens säkerhet är relativt hög, går det inte att garantera att 

någon genom dataintrång olovligen kommer åt känslig information. Problemet löstes på 

så sätt att projektledarna lagrade kritiska dokument lokalt inom organisationen, de övriga 
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dokumenten fördes över till PPs webbplats. Dessutom krypterades de viktigaste 

projektdokumenten rutinmässigt för ökad säkerhet (Tarasewich et al., 2008).  

 

Slutsats 2: (Vilka olika tekniker, metoder och datorprogram använder projektledare till 

tid- och resursplanering i projekt?)  

P1 och P2 anser att projekttriangeln ger en klar och överskådlig bild över de tre 

viktigaste beslutskomponenterna i projekt. De håller också med om att projekttriangeln 

fortfarande kan användas som ett enkelt sätt att åskådliggöra projektets viktigaste 

påverkansfaktorer. Tre påverkansfaktorer som inverkar på varandra, och i sin tur 

påverkar projektets totala kvalitet. Litteraturen är splittrad angående projekttriangelns 

värde, den förekommer dock flitigt i litteraturen och anses fungera som metod av flertalet 

författare. Wisén & Lindblom (2004) förklarar att det finns flera olika datorprogram för 

nätplanering, och att det finns i huvudsak två sätt att grafiskt visa nätverksplaner – pilnätt 

och blocknät. Det vanligaste sättet hittills har varit pilnät, och att blocknät numera är 

vanligast förekommande i stora komplexa projekt som kräver datorstöd. Varken P1 eller 

P2 använde någon av dessa två olika planeringstekniker.  

 

Ganttschemats är en väl beprövad, lättanvänd, och lättlärd metod. Metoden är ett av de 

vanligast förekommande, och används av många projektledare. Den ger en enkel och 

överskådlig vy över alla aktiviteter med dess liggande staplar. Metoden har vissa 

begränsningar, t.ex. att olika faktiska samband inte syns på schemat. Inte heller framgår 

den kritiska linjen. Konsekvenser och brister syns inte. Ganttscheman framtagna med 

datorprogram för projektplanering blir mer utförliga, än om den skapas med manuella 

metoder. Ganttscheman framställda i datormiljö, är vad respondenterna säger sig använda 

till tid- och resursplanering i projekt. Mycket av den litteratur som jag tagit del av menar 

att det finns en hel del metoder, tekniker och datorprogram till tid- och resursplanering, 

dock bör projektledaren förlita sig på sunt förnuft, sin egen och andras erfarenhet (Burke, 

2003; Suhanic, 2001; Westney, 1992). Detta stämmer delvis överens med vad P1 och P2 

berättade. De använder i första hand mjukvara och sin erfarenhet, och tar hjälp av andra 

vid behov. Anledningen är att det är svårt att planera och följa projekt utan datorstöd.  

 

Critical Path Method (CPM). Kerzner (2001) menar att fördelarna med CPM är att den 

bl.a. visar utförligt när och varför aktiviteter startar och slutar. Aktiviteter visas logiskt 

och även i ordningsföljd. Analysen ger detaljerad information om specifika projekt och 

olika konsekvenser. Nackdelarna med metoden är bl.a. att aktiviteter redovisas med pilar 

som inte motsvarar verklig tidsåtgång i projekt. Den visar inte heller beroenden eller 

grupperingar. Även att kritiska linjen saknar information om bl.a. ledighet. Line of 

Balance (LoB) passar linjära repetitiva arbetsuppgifter, och metoden visar produktivt vad 

som är fel med enskilda aktiviteter, den åskådliggör också potentiella flaskhalsar. Den 

visar separata och ofta återkommande aktiviteter, eller aktiviteter med lång löptid. En 

nackdel med metoden är att den inte visar direkta relationer med andra aktiviteter. 

Program Evaluation and Review Technique (PERT). Är en s.k. nätplaneringsmetod som 

visar sambanden mellan de uppgifter som behövs i ett projekt. Metoden passar främst 

stora projekt där olika aktiviteter på ett avgränsande sätt är sammankopplade. Fördelarna 

med metoden är att den visar projektens kritiska linje, även ordningsföljden av händelser 
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som varar tidsmässigt längst, och visar den sammanlagda tiden. Metodens nackdelar är 

bl.a. att nätplanering är relativt komplicerat, förbrukar tid, och kräver utbildning.  

 

Lichtenbergsmetoden är ett sätt att beräkna osäkerheten vid tid- och resursuppskattningar. 

Den används som en kompletterande metod till vanlig tid- och resursplanering. Syftet är 

att inte maximera tid- och resursanvändningen, utan använda ungefär 80 % av maximal 

kapacitet. Därmed finns lite extra resurser som kan användas vid behov. En nackdel med 

metoden är att den är lite svår att använda. Ingen av respondenterna använde specifikt 

denna metod. Konsekvensen av att inte använda Lichtenbergsmetoden kan bli att 

projektledaren lättare missbedömer tidsåtgången. Simulering med hjälp av avancerad 

datormjukvara används till bl.a. tid- och resursplanering av projekt, samt som en metod 

till att förutse potentiella problem.  Decision Support systems (DSS) ger möjlighet att i 

förväg testa olika resultat utifrån parametervärden, och förhoppningsvis förutspå samt 

avvärja olika möjliga problem. DSS kan bestå av både ackumulerad data och en förmåga 

att ta egna beslut s.k. ”vad händer” scenarier, utifrån olika alternativa lösningar (Hoffer et 

al., 2008). Inget som intervjupersonerna använder, dock finns ett uttalat intresse, och fler 

kommer troligtvis att använda metoden i framtiden. Största nackdelen är att programmen 

är komplexa och har hög inköpspris. DSS gick inte att implementera i PP på grund av 

hög komplexitet som inte rymmer i en mobil applikation på ett tillfredställande sätt.  

 

Slutsats 3: (Vilka gränssnittsdesignprinciper påverkar datorprogrammens 

användbarhet?)  

Cooper et al. (2007) förklarar att i likhet med interpersonella relationer kan de fem första 

minuterna vara avgörande ifall det uppstår en varaktig relation. Applikationens gränssnitt 

måste därför tydligt och omgående attrahera användaren, och ställer höga krav på 

gränssnittsdesignen (Cooper et al., 2007; Ginsburg, 2011; Tidwell, 2006). 

Gränssnittsdesignprinciper bör tillämpas i utvecklingsarbetet när det finns ett behov av att 

utveckla användarvänliga och lättanvända applikationer. Designprinciperna är i stora 

delar oberoende av vilket system som används. Det finns dock specifika riktlinjer för 

design av mobila enheter, även om de är relativt nya och få i antal (Ginsburg, 2011). 

Gränssnittsdesignteorierna som nämns i kapitel 3 är universella, och gäller både för 

stationära och mobila applikationer. Urvalet grundar sig på det faktum att generella 

gränssnittsdesignprinciper gäller för alla datortyper, och har en gedignare och längre 

forskningshistoria. I kapitel 8 används dessa gränssnittsdesignprinciper i 

funktionstabellerna för att grunda specifika funktioner med användbarhetsteorier. 

Användbarhet, interaktionsdesign, och MDI utgör de tre teorietiska disciplinområdena 

som har används i utvecklingsarbetet, användartestningen, och utvärderingen.  

 

Ginsburg (2011) poängterar vidare att de utvecklare som lägger stor möda på detaljer 

förstår vikten av detaljernas betydelse. Vassa detaljer sticker ut, ser bra ut, och presterar 

väl. Vidare menar Ginsburg (2011) att framgångsrik gränssnittsdesign inte skapas över en 

natt, de uppstår först efter otaliga rigorösa designcykler. Tillräckligt många iterationer 

behöver genomföras för att uppnå användarvänlig och framgångsrik design. Iterationerna 

behöver också genomföras före produktlanseringen, inte efter – därmed sparas tid och 

pengar. Utvecklaren kanske endast har en chans att imponera på kunden (Ginsburg, 

2011). Teorin överensstämmer med empirin, eftersom P1 och P2 ställde höga krav på att 
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applikationen skulle vara närmast ”perfekt”. Tre iterationer behövdes innan prototypen 

ansågs mogen. Även på så sätt att programmet utvecklats i samförstånd med 

projektledarna, deras önskemål styrde mjukvaruutvecklingen. Jag har också medvetet 

avgränsat användarmålgruppen, för att inte göra gränssnittsdesignen för intetsägande och 

platt. Om applikationen riktat sig till så gott som alla tänkbara användare, måste designen 

göras så allmän och neutral att slutprodukten blir tråkig, intetsägande och oattraktiv. Alla 

designprinciper från kapitel 3 har används i utvärderingen av PP. Något jag också tagit 

fasta på vid gränssnittsdesignen var att använda välbeprövade designlösningar. 

Pekskärmens gränssnitt har utformats så att den kan användas i både ljusa och mörka 

miljöer, genom att använda svart bakgrundsfärg som ger en hög kontrast i alla 

ljusförhållanden, den ökar även handdatorns batteridrifttid eftersom endast aktiva 

gränssnittselement behöver bakgrundsbelysning. Gränssnittsdesignens värde har beaktats. 

 

Slutsats 4: (Vilka övriga faktorer påverkar tid- och resursplanering i projekt?)  

PP körs på användarens handdator och kommunicerar synkront med en extern server, 

efter att en förbindelse upprättats för att hämta och lagra data. Den kan dock användas 

utan internetuppkoppling, i de fallen lagras data lokalt i handdatorn tillfälligt tills en 

uppkopplad förbindelse upprättas. Alla handlingar genomförs med applikationens 

gränssnitt, som har genomgått flera användartester för att säkerställa dess 

användarvänlighet. Funktionerna har utformats till den utvalda målgruppen (primärt 

projektledare). PPs server i sin tur är ett program som finns installerat i en central 

databasdator, och används till att svara på anrop från applikationen, samt bearbeta/lagra 

information. Användarens behörighetsnivå avgör vad användaren kan lagra, läsa, och 

uppdatera. Kommunikationen mellan applikationen och servern äger rum genom internet, 

och förutsätter att användaren har möjlighet att koppla upp sig.  

 

Markopoulos & Ruyter (2009) skriver om medvetenhetssystem (eng. Awareness Systems) 

som stödjer projektdeltagarna att skapa och vidmakthålla medvetande om varandras 

aktiviteter, kontext eller status, även vad andra gör, var de befinner sig, eller vad de säger. 

Systemet stöttar projektledaren med aktiviteter, avsikter och även visar andras känslor 

och ger en bild av kontexten i en social interaktionsmiljö. Systemen underlättar 

medvetenheten om projektdeltagarna, och kan effektivisera samarbete och samskapande, 

även utveckla sociala relationer. P1 och P2 säger att kommunikation mellan 

projektdeltagarna är mycket viktigt, PP har av den anledningen försetts med ett 

kommunikationsverktyg som hjälper projektdeltagarna att skapa denna form av 

medvetenhet om varandra. Om alla har tillgång till projektinformation oavsett var de 

befinner sig, ökas medvetenheten om projektet och deltagarna. PP stöder samarbete och 

samskapande och erbjuder deltagarna möjlighet till distansarbete genom internet, samt 

ger tillgång till aktuella projektdokument som uppdateras automatiskt.  

 

Enligt projektstatistik från The Standish Group’s CHAOS Manifesto 2009 lyckades 

endast 32 % av projekten och resterande 68 % var antingen förändrade eller misslyckade. 

Lööw (1999) anser att en av de vanligaste svårigheterna i projekt är undermålig 

planering. Statistiken har inte heller förbättrats, trots att vi idag har många olika tekniker, 

metoder, och applikationer för projektplanering. Haapasalo et al. (2002) förklarar att ett 

av problemet inom mjukvarubranschen är den snabbt tilltagande komplexiteten, och att 
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storleken på mjukvara orsakat stora problem med kvalitet, kostnad och noggrannheten i 

planering och produktutveckling. Min undersökning visar också att många av 

programmen är webbaserade numera, vilket innebär att lokalt installerade program 

minskar. Något annat som framkom i min undersökning var att fler organisationer borde 

införa samma mjukvara i verksamheten, istället för att använda flera olika, som inte är 

kompatibla med varandra. Med ett standardprogram, kan alla projektdeltagare komma åt 

viktig projektinformation, inte enbart inom organisationen utan även mellan 

organisationer. I undersökningen framkom att vissa projektledare har behov av projekt 

status så ofta som en gång i timmen. Projektledaren kan därmed inte lämna arbetsplatsen 

där hård- och mjukvaran finns. En mobil applikation kan användas överalt och löser 

problemet. En fördel med projektplaneringsmjukvara är att de utför komplicerade och 

omfattande beräkningar mycket lättare och snabbare jämfört med manuella 

arbetsmetoder. Ändringar kan utföras betydligt smidigare. Dessutom genomförs 

beräkningarna alltid korrekt, vilket inte alltid projektledaren utför.  

6.2 Utvärdering  

Utvärderingen genomförs genom att systematiskt besvara de tio utvalda 

utvärderingsmetoderna som introduceras i kapitel 2.7, och förklaras närmare i kapitel 8.6.  

 

Perspektivmedvetenhet  

Genom att redogöra för vald tolkningsmetod, och redovisa tolkarens förförståelse som 

kan påverka tolkningen. Eftersom nästan allt en tänkt kan påverka tolkningen går det inte 

att redovisa all förförståelse. Enligt hermeneutiken måste delen relateras till en helhet, 

och att sanningen är relativ. Vidare har citat används i analysen så att andra kan ta del av 

svaren från respondenterna. Teorin har förklarats och redovisats i teorikapitlet.  

 

Intern logik  

Genom att se till att harmoni råder mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik. Forskningsfrågorna har styrt datainsamlingsteknik och analys. Även att 

arbetet är en sammanfogad konstruktion, ett slutet system. Hermeneutisk kvalitet fås 

genom graden av harmoni mellan del och helhet. Samt att uppsatsens delar är logiskt 

utplacerade, och följer en naturlig ordning. 

 

Etiskt värde  

Genom att respondenterna förblir anonyma till den grad att de inte är identifierbara, dock 

inte till en nivå som skulle innebära att inget material kan användas, en avvägning har 

gjorts och ses som ett tecken på god kvalitet.  

 

Innebördsrikedom  

Genom att använda två olika fallstudier som inte liknar varandra i för stor utsträckning. 

Citat har används rikligt i analysen, därmed kan läsaren ta del av vad som sagts. Stor 

bredd i valet av teori och empiri ger fler nyanser och bättre precision. Eftersom 

hermeneutisk tolkning är en akt där olika delar av en text integreras till en helhet, och 

tolkningen får en högre kvalitet när en kan fånga in flera olika nyanser, vilket ger 

tolkningen en större precision.  
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Teoritillskott  

Detta görs genom att relatera teori med empiri och se hur empirin förhåller sig till 

tidigare teori. Om teorin inte överensstämmer med empirin kan nya slutsatser dras. Stor 

bredd på både teori och empiri skapar också bättre förutsättningar för tolkning. Även att 

lyfta fram i texttolkningen det allmänna i dem.  

 

Diskurskriteriet  

Genom att använda rikligt med citat från intervjuerna, som läsaren kan ta del av, ges 

andra möjlighet att pröva om påståenden och argument stämmer. Teori och empiri kan i 

och med detta jämföras och läsaren kan avgöra om analys och slutsatser är rimliga.  

 

Heuristiskt värde  

Genom att skriva klart och tydligt så att läsaren förstår det skrivna, samt genom att 

komplettera texten med grafer, figurer och bilder. På detta sätt görs det obegripliga 

rimligt. Generalisering åstadkoms genom att fallstudiefallen inte är ett slumpmässigt 

urval, utan är ett medvetet val. Även att den kvalitativa studien ger ett kunskapstillskott 

genom gestaltningen, och att analysen resulterat i ett nytt sätt att se på verkligheten.  

 

Empirisk förankring  

Genom att använda teoretisk- och empirisk triangulering. Vilket innebär att den breda 

samlingen teori ger möjlighet att belysa forskningsområdet från flera håll. Samma gäller 

för det empiriska materialet, och genom flera källor beläggs beskrivningar. 

Samstämmighet mellan flera olika källor är också tecken på validitet. Citaten har märkts 

med vem som sagt vad, så att andra kan ta del av vad som sagts och av vem. Respondent 

validitet har utförts för att säkerställa att respondenterna uppfattar tolkningen som rimlig. 

Det viktiga är att det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning, eftersom 

forskaren i kvalitativ analys kan tolka text på flera olika sätt. I hermeneutiken är det 

viktigt att tolkningen har förankring i den tolkade texten. Rimligheten i tolkningen är 

viktig.  

 

Konsistens  

Detta görs genom att säkerställa att alla delar i rapporten hör ihop, och bildar en 

samstämmig helhet. Genom att belysa problemområdet från flera håll, och ge utförliga 

och tydliga beskrivningar, ges litet utrymme för alternativa tolkningar. Hög kvalitet har 

en tolkning, och delarna i en text har hanterats så att motsägelser inte bör finnas mellan 

tolkningen (helhet) och enskilda data (delarna).  

 

Generaliserbarhet  

Enligt Yin (2009) är det svårt att generalisera en fallstudie till en annan, ett problem som 

gäller inom informatikområdet i allmänhet. Istället bör den som analyserar försöka 

generalisera resultaten till teorier. Analytiskt generalitet syftar till att ge ett 

kunskapstillskott som har ett värde utanför studien. Författaren förväntas argumentera för 

kunskapstillskottet utifrån den teoretiska och empiriska undersökningen, som omfattar 

utvalda teorier och två fallobjekt. Den kunskap som studien genererat utifrån teorierna 

och två intervjuer, ska kunna användas utanför studien i andra sammanhang. Resultatet 

bör vara praktiskt tillämpbart, samt ha ett praktiskt värde (Kruuse, 1998; Wallén, 1996; 
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Wigblad, 1997; Yin, 2009). Detta görs genom att välja fallstudieobjekten omsorgsfullt, 

och genom att beskriva flerfallsstudien så noggrant att jag kan förutsäga resultat för 

liknande fallstudieobjekt. De två olika fallstudieobjekten i flerfallsstudien jämförs med 

varandra. Två fallstudier som skiljer sig från varandra avseende storleken på projekten. 

Om sedan resultaten motsvarar kraven för generaliserbarhet kan studien anses 

generaliserbar. Det viktiga är att teorierna och fallstudierna är noga utvalda för 

bokstavlig- och teoretisk replikation. Med syftet att utifrån teorierna, generalisera de 

enskilda fallen till andra fall genom korsfallsdesignen (Kruuse, 1998).  

 

Eftersom studien har för avsikt att generera förståelsekunskap ställs det krav på urvalet av 

empiriskt material och reliabilitet (tillförlitlighet). Det krävs också att flera fall 

(flerfallsstudie) för att nå generell kunskap. Intervjupersonerna måste ha god erfarenhet 

så att de kan relatera sin situation till ett större sammanhang (Wigblad, 1997). Den 

kunskap som studien skapat kan sägas vara användbar utanför studien, t.ex. till utvecklare 

av tid- och resursplaneringsprogram, och till projektledare som kan dra nytta av 

resultaten i sin yrkesövning. Dock går det inte att nå hög generaliseringsnivå utifrån ett 

begränsat antal intervjuer. Teorierna som används ger en bild av hur värkligheten ser ut. 

Teorierna jämförs därefter med empirin, som visar om de överensstämmer.  

6.3 Uppfyllande av forskningssyfte  

Studien i sin helhet kan sägas uppvisa ett tillräckligt högt kvalitativt resultat, och som 

därmed bör kunna användas utanför denna studie i andra sammanhang. Metoddesignen 

har visat sig stämma bra till den grad att inga större problem uppstod under studien. 

Något som jag tagit fasta på är att använda en så pass bred teoretisk fundament i 

kombination av flera olika empiriska datainsamlingar, som ger högre precision och 

tillförlitlighet i resultatet. Förfarandet kallas teoretisk och empirisk triangulering. 

Teorierna har visat sig lämpliga och relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna, 

och nå ett resultat som förväntas av en vetenskaplig rapport. Intervjuerna och 

användartesterna gav mycket gott resultat. Jag anser att huvudforskningsfrågan är härmed 

besvarad med hjälp av delfrågorna. Resultatet av forskningen kommer förhoppningsvis 

till nytta för bl.a. forskare, studenter och utvecklare av mjukvara.  

6.4 Fortsatt forskning  

För min del vore en naturlig fortsättning utifrån denna studie att utveckla en skarp version 

utifrån studiens mobila prototyp och slutföra webbapplikationen. Verktygens betydelse 

grundas bl.a. av Haapasalo et al. (2002) som skriver att inom branschen för mjukvara, 

tilltar komplexiteten och storleken på mjukvara som orsakar problem med kvalitet, 

kostnad och noggrannheten i planering och produktutveckling. Jag efterlyser mer studier 

om användbar mobil och stationär projektplaneringsmjukvara, eftersom det saknas 

forskning om specifikt programverktygens användarvänlighet. Programmen bör vara 

uppbyggda för att vara användarvänliga gentemot användarna, annars är sannolikheten 

stor att de inte används. Fling (2009) menar att det finns tre gånger fler mobila enheter i 

världen jämfört med stationära och bärbara datorer, trotts detta faktum finns det begränsat 

med information om mobil design och mobil mjukvaruutveckling. Min forskning 

bekräftar detta påstående, och det förefaller finnas litet skrivet om gränssnittsdesign och 

projektplanering till specifikt handdatorer.  
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7 Källförteckning  
 

 
 

 

Design can be art. Design can be aesthetics. Design is so simple,  

that’s why it is so complicated. 

-Paul Rand  

 

Litteraturförteckningen är uppdelad i två huvudkategorier, innehållandes tryckta källor 
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8 Bilagor   
 

 
 

  

There are three responses to a piece of design – yes, no and WOW!  

Wow is the one to aim for.  

-Milton Glaser 

 

Kapitel 8 innehåller material som inte platsar i uppsatsens övriga kapitel.  

8.1 Konceptuell gränssnittsdesign  

Konceptuell gränssnittsdesign 1  
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Figur 25: Konceptuell gränssnittsdesign 144 

 

Konceptuell gränssnittsdesign 1representerar startsidan till applikationen ProjectPlanner. 

En applikation avsedd för Apple iPhone 4 med operativsystemet iOS 4. Vid 

undersökningens tidpunkt hittade jag ingen liknande applikation för projektplanering till 

handdatorer. Intervjupersonerna har uttryckt önskemål av ett dylikt verktyg för 

projektplanering med en mobil datorenhet. De tycker sig se klara fördelar med 

applikationen redan vid det konceptuella stadiet av utvecklingsprocessen. Endast de 

nödvändigaste funktionerna kommer att implementeras. Enkel avskalad designlösning 

med målet att skapa ett användarvänligt gränssnitt. Ett annat mål är att attrahera 

potentiella kunder med en estetiskt attraktiv gränssnittsdesign.  

 

Gränssnittets estetiska betydelse grundas bl.a. på Cooper et al. (2007) som menar att i 

likhet med interpersonella relationer kan de fem första minuterna vara avgörande ifall det 

uppstår en varaktig relation. Applikationens gränssnitt måste därför tydligt och 

omedelbart attrahera användaren (Cooper et al., 2007; Tidwell, 2006). På startsidan kan 

behörig användare logga in med sitt användarnamn och lösenord. Med knappen 

”ON/OFF” kan användaren välja om denne vill fortsätta vara inloggad. 

Funktionsknappen ”Log in” är till för att logga in till applikationen ProjectPlanner och 

skapa en förbindelse till applikationens webbplats. Behörighet avgör vad som användaren 

kan se och uträtta med programmet. Funktionsknappen ”Clear” används till att rensa bort 

all inmatad text från textfälten. En funktion som vanligtvis inte används i samband med 

inloggning, jag anser dock att den är användbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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Konceptuell gränssnittsdesign 2  

 

 
 
Figur 26: Konceptuell gränssnittsdesign 245 

 

Konceptuell gränssnittsdesign 2 representerar applikationens kalendersida (fliken 

”Calendar”). Gränssnittssidan uppvisar 52 fält (celler), och de representerar årets alla 52 

veckor. Överst i gränssnittsdesignen finns sju funktionsflikar till de primära funktionerna 

i applikationen (varje flik är ”klickbar” med hjälp av fingrarna). Funktionsflikarna har 

försetts med ikoniska symboler och en beskrivning under fliken. Navigering inom 

applikationens olika sidor utförs med flikarna. De fem viktigaste funktionerna har 

placerats i mitten, och vid sidan av har två mindre viktiga knappar placerats, 

dokumenthantering och hjälpfunktionen.  

 

 

 

                                                 
45 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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Konceptuell gränssnittsdesign 3  

 

 
 
Figur 27: Konceptuell gränssnittsdesign 346 

 

Konceptuell gränssnittsdesign 3 illustrerar den gränssnittssida där uppgifter om 

projektplanering görs. Ovanför Ganttschemat finns en informationsruta där vald 

projektvecka visas. Två navigeringsknappar finns, en till vänster och en till höger om 

informationsfältet för veckoredovisning. Knappen ”Back” används för att hoppa en vecka 

bakåt i projektredovisningen, och knappen ”Next” används för att förflytta sig en vecka 

fram i planeringen. Ganttschemat i mitten av pekskärmen visualiserar nödvändig 

projektinformation: arbetsuppgifternas varaktighet med horisontella staplar, 

projektmedlemmar, prioritetsvisare för varje veckodag, samt milstolpar med en rektangel. 

Under Ganttschemat redogörs projektuppgifter, och till höger projektdeltagarna. knappen 

”Delete” har funktionen att radera uppgifter. Knappen ”New” har funktionen att skapa 

nya uppgifter, och knappen ”Save” används för att spara ändringar. Ganttschemats 

                                                 
46 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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liggande staplar kan förkortas eller förlängas genom att dra i staplarna med fingertoppen. 

De aktiviteter som är beroende av varandra ändras automatiskt.  

 

Konceptuell gränssnittsdesign 4  

 

 
 
Figur 28: Konceptuell gränssnittsdesign 447 

 

Konceptuell gränssnittsdesign 4 illustrerar gränssnittet när den mellersta fliken 

”Scheduling” har valts av användaren. Detta läge uppvisar alla inställningar till nya 

projekt: ”Project” (projektets namn), ”Start Date” (projektets start datum), ”Stop Date” 

(projektets slut datum), ”Budget” (projektets kostnader), ”Participants” (vilka som deltar i 

projektet), ”Documents” (projektdokument), ”Tasks” (projektuppgifter), ”Task Priority” 

(uppgifternas prioritet), ”Fixed Date” (fastställd slutdatum), ”Fixed Budget” (fastställd 

budget). Liksom i föregående designlösning har knappen ”Delete” funktionen att radera, 

                                                 
47 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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och funktionsknappen ”New” används för att skapa nya dokument. Funktionsknappen 

”Save” används till att spara alla nya uppgifter.  

 

Konceptuell gränssnittsdesign 5  

 

 
 
Figur 29: Konceptuell gränssnittsdesign 548 

 

Konceptuell gränssnittsdesign 5 redovisar vilka personer (resurser) som deltar i ett 

projekt (fliken ”Contacts”). Kontaktinformation som visas är av namn, e-postadress, 

telefonnummer och en bild av kontaktpersonen. Kontaktpersonerna radas vertikalt i 

bokstavsordning. Användaren kan förflytta sig i höjdled (scrolla) och även redigera 

kontaktinformation genom att klicka på en av knapparna med ett plustecken (till höger 

om kontaktpersonen). Vill användaren radera uppgifter används knappen ”Delete”. 

Knappen ”New” används för att skapa nya kontakter. Knappen ”Save” används till att 

spara nya uppgifter.  

                                                 
48 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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Konceptuell gränssnittsdesign 6  

 

 
 
Figur 30: Konceptuell gränssnittsdesign 649 

 

Konceptuell gränssnittsdesign sex illustrerar vad gränssnittet uppvisar när fliken 

”Settings” valts av användaren. Här utförs alla inställningar till applikationen: ”Report 

Type” (rapporteringsläge), ”Date Range” (datumvisningsläge), ”Project View” 

(projektvisningsläge), ”Task View” (uppgiftsvisningsläge), ”Language” 

(språkinställning), ”Currency” (val av valuta), ”Accuracy” (noggrannhetsinställning), 

”Help Mode” (om hjälpbubblor ska visas över alla funktioner), ”Time & Budget 

Statistics” (redovisning av tid- och budgetstatistik), ”Alerts” (på/av varningsindikering). 

Funktionsknappen ”Cancel” används för att avbryta inställningar, och knappen ”Save” 

används till att spara ändringar. Kapitel 4.4 listar alla funktioner till applikationen 

ProjectPlanner. Funktionerna kopplas samman med lämpliga teorier i användbarhet, 

människa datorinteraktion och interaktionsdesign.  

                                                 
49 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  
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8.2 Funktionsspecifikationstabeller  

Gränssnittsdesignen blir mer användarvänlig med hjälp av lämpliga 

användbarhetsriktlinjer, interaktionsdesignbegrepp och teorier om människa 

datorinteraktion. Teorierna förses med källhänvisning, och gör dem reliabla.  

Användbarhetsregler ger mer lättanvända applikationer och gränssnitt:  

 

Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa  

Gränssnittsdesign 1 

Textfällt: Username  Passiv valideringskontroll  Cooper et al. (2007)  

Textfällt: Password  Passiv valideringskontroll  Cooper et al. (2007)  

Switch: Signed in  Metaforisk symbol Cooper et al. (2007) 

Knapp: Log in  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Clear  Metaforisk symbol, 
Färgkodning 

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

 
Tabell 5: Funktionstabell G150 

 

 

Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa   

Gränssnittsdesign 2 

Flikknapp: Calendar  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande   

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Project  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007) 

Flikknapp: Scheduling  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007) 

Flikknapp: Contacts  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007) 

Flikknapp: Settings  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007) 

Knapp: Documents  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008) 

Knapp: Help  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008) 

Knapp: Week 1-52 Färgkontrast, Färgkodning  Cooper et al. (2007)  

Textfällt: Project Tasks  Färgkontrast, Färgkodning  Cooper et al. (2007)  

Textfällt: Outlook List  Färgkontrast, Färgkodning  Cooper et al. (2007)  

Knapp: Close Window  Navigation, Grafisk ikon Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

                                                 
50 Källa: Egenkonstruerad.  
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Tabell 6: Funktionstabell G251 

 

 

Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa  

Gränssnittsdesign 3 

Flikknapp: Calendar  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Project  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Scheduling Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Contacts  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Settings  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Knapp: Documents  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Help  Navigation, Färgkodning Benyon et al. (2005), Heim 
(2008) 

Knapp: Next  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Back  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Draglinje: T1, T2, T3  Förtrolighet, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008) 

Knapp: Mon, Tue, Wed, Thu, 
Fri, Sat, Sun  

Förtrolighet, Färgkodning Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Save  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: New  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Delete  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Textfällt: Project Tasks  Färgkontrast  Cooper et al. (2007)  

Textfällt: Project Members  Färgkontrast  Cooper et al. (2007)  

Knapp: Close Window  Navigation, Grafisk ikon  Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Informationsfällt: Över alla 
funktioner  

Signalfärg, Tillhandahållande, 
Lärbarhet   

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007), Heim (2008)  

Vertikal scrollning: A-Ö fällt Direktmanipulation  Heim (2008)  

                                                 
51 Källa: Egenkonstruerad.  
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Knapp: Redigering av 
textdokument  

Grafisk ikon, Färgkodning, 
Färgkontrast   

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

 
Tabell 7: Funktionstabell G352 

 

 

Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa  

Gränssnittsdesign 4 

Flikknapp: Calendar  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Project  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Scheduling  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Contacts  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Settings  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Knapp: Documents  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Help  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Textfällt: Project  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007) 

Textfällt: Start Date  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Stop Date  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Budget  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Participants  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Tasks  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Documents  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Tasks  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Switch: Task Priority   Metaforisk symbol Cooper et al. (2007)  

Switch: Fixed Date  Metaforisk symbol Cooper et al. (2007)  

Switch: Fixed Budget  Metaforisk symbol Cooper et al. (2007)  

                                                 
52 Källa: Egenkonstruerad.  
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Knapp: Save  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: New  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Delete  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

 
Tabell 8: Funktionstabell G453 

 

 

Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa  

Gränssnittsdesign 5 

Flikknapp: Calendar  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Project  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Scheduling  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Contacts  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Settings  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Knapp: Documents  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Help  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Redigering av bild och 
adress  

Grafisk ikon, Färgkodning, 
Färgkontrast   

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Vertikal scrollning: A-Ö fällt  Direktmanipulation  Heim (2008)  

Indikator: Antal meddelanden  Färgkodning  Heim (2008)  

Textfällt: Meddelanden  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008) 

Knapp: Save  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: New  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Delete   Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

 
Tabell 9: Funktionstabell G554 

 

                                                 
53 Källa: Egenkonstruerad.  
54 Källa: Egenkonstruerad.  
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Funktion   Användbarhetsbegrepp  Källa  

Gränssnittsdesign 6 

Flikknapp: Calendar  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007) 

Flikknapp: Project  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande 

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Scheduling  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Contacts  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Flikknapp: Settings  Navigation, Grafisk ikon, 
Estetiskt tilltalande  

Benyon et al. (2005), Cooper 
et al. (2007)  

Knapp: Documents  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Knapp: Help  Navigation, Färgkodning  Benyon et al. (2005), Heim 
(2008)  

Textfällt: Report Type  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Date Range  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Project View  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Task View  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Language  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Currency  Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Textfällt: Accuracy Lätthet, Färgkontrast  Hoffer et al. (2008), Cooper et 
al. (2007)  

Switch: Help Mode  Metaforisk symbol  Cooper et al. (2007)  

Switch: Time & Budget 
Statistics  

Metaforisk symbol  Cooper et al. (2007)  

Switch: Alerts  Metaforisk symbol  Cooper et al. (2007)  

Knapp: Save  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

Knapp: Cancel  Metaforisk symbol, 
Färgkodning  

Cooper et al. (2007), Heim 
(2008)  

 
Tabell 10: Funktionstabell G655 

 

                                                 
55 Källa: Egenkonstruerad.  
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8.3 Slutlig gränssnittsdesign  

Slutlig gränssnittsdesign 1  

 

 
 
Figur 31: Slutlig gränssnittsdesign 156 

 

Realiserad slutlig gränssnittsdesign 1 manifesterar inloggningssidan till applikationen 

ProjectPlanner. Applikationen är till för projektplanering avseende tid och resurser, 

dokumenthantering, samt kommunikation mellan projektdeltagarna. Mjukvaran är 

utvecklad för Apples iPhone 4 med operativsystemet iOS 4. Användargränssnittet har av 

tre anledningar en mörk bakgrundsfärg: 1) Estetiskt tilltalande design. 2) Erbjuda hög 

färgkontrast. 3) Förlänga batteritiden om Apple släpper en ny version av iPhone med 

OLED-skärm, som är en ny skärmteknologi med fast svart bakgrundsfärg (nuvarande 

version har retina-skärm). Retina-skärmen har en mycket hög upplösning (pixel täthet) 

jämfört med stationära datorbildskärmar. Av den anledningen kan grafiken i pekskärmen 

utformas mindre utan att försämra läsbarheten. Programmet installeras lokalt i 
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handdatorn, och kommunicerar med ProjectPlanners webbserver där den bl.a. hämtar 

inloggningsuppgifter. Behörig användare loggar in med sitt användarnamn och lösenord, 

samt väljer om denne vill fortsätta vara inloggad även om applikationen stängs. Ifall 

användaren väljer läget ”On” samt avslutar ProjectPlanner, och återkommer vid ett senare 

tillfälle behöver användaren inte logga in på nytt. Knappen ”Log in” (grön) används för 

att logga in till applikationen. Knappen ”Clear” (röd) används till att rensa bort all 

inmatad text från textfälten.  

 

Slutlig gränssnittsdesign 1.2 

 

 
 
Figur 32: Slutlig gränssnittsdesign 1.257 

 

Slutlig gränssnittsdesign 1.2 ger en visuell demonstration av hur applikationens passiva 

valideringskontroll fungerar. valideringskontrollen utförs efter att användaren skrivit 

klart, och tryckt på knappen ”Log in”. Information inhämtas från en databas, detta sker 
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inte omedelbart utan tar några sekunder, och ger en tidsfördröjning tills kontrollen är klar. 

Om valideringskontrollen avvisar inmatade tecken måste användaren informeras med 

feedback på vad som är fel genom felmeddelanden. Figur 38 illustrerar hur detta sker 

med ett felmeddelande under inloggningsfältet. Genom visuell feedback byter 

inmatningsfältet färg till rött för att tydligt indikera att något är fel. När felet korrigerats 

växlar textfältet färg från rött till grönt. Cooper et al. (2007) understryker att inte använda 

pop-up felmeddelanden eftersom användare inte vill se den typen av felmeddelanden.  

 

Slutlig gränssnittsdesign 2  

 

 
 
Figur 33: Slutlig gränssnittsdesign 258 

 

Slutlig gränssnittsdesign 2 illustrerar applikationens kalendersida (fliken ”Calendar”) och 

visar en vy med årets 52 veckor samtidigt. Kalendern fungerar som ett rullande 

veckoschema och anger årtal tillsammans med vecka i varje cell (sammantaget 52 
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”klickbara” celler). Högst upp i gränssnittsdesignen med central placering finns sju 

funktionsflikar till de sju primära funktionerna i applikationen (varje flik är ”klickbar” 

med hjälp av fingrarna). Flikarna har försetts med ikoniska symboler och en beskrivande 

benämning under, vilket underlättar navigering inom applikationens olika sidor. De 

viktigaste funktionerna har placerats i mitten med gröna flikar, och vid sidan av dessa 

flikar har två mindre viktiga knappar placerats, dokumenthantering (gul) och 

hjälpfunktionen (röd). Projektets varaktighet indikeras med orange siffror i kalenderns 

veckoceller. De gula varningstrianglarna uppmärksammar användaren om viktiga 

händelser i kalendern. Multi-touch teknologin för zoomning har inte tillämpats i 

applikationen, orsaken är att testpersonerna inte ansåg funktionen som nödvändig. Inte 

heller roterande vy ansågs vara en viktig funktion att implementera.  

 

Slutlig gränssnittsdesign 2.2  

 

 
 
Figur 34: Slutlig gränssnittsdesign 2.259 
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Slutlig gränssnittsdesign 2.2 exemplifierar gränssnittsinnehållet om användaren klickar 

på någon av de femtiotvå veckocellerna. Veckocellen byter färg från svart till rött för att 

tydligt markera vilken vecka som användaren valt (feedback). Under veckocellen 

redovisas ytterligare information om vald vecka, utförligare och med fler uppgifter och 

detaljer. Informationsrutan visar varje veckodag med projektuppgifter, där de prioriterade 

uppgifterna färgmarkeras med en röd punkt, och de ickeprioriterade uppgifterna med en 

grön punkt. Till höger om projektuppgiftslistan finns en synkroniserad MS Outlook 

uppgiftslista. När uppgiftslistorna redovisas parallellt kan användaren lättare planera och 

hantera både projektuppgifter och övriga uppgifter samtidigt. Förfarandet reducerar 

risken för bl.a. dubbelbokning. Informationsfältet med vit bakgrundsfärg kontrasterar 

färgmässigt från övriga delar av pekskärmen, och skapar en tydlig gränsdragning. 

Användaren kan därmed tydligare urskilja gränssnittets olika fält. Knappen med ett kryss 

i mitten (svart/vit) används för att stänga informationsrutan. iPhone 4 kan hantera flera 

program parallellt vilket innebär att användaren snabbt kan växla mellan dem.  
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Slutlig gränssnittsdesign 3  

 

 
 
Figur 35: Slutlig gränssnittsdesign 360 

 

Slutlig gränssnittsdesign 3 visar prov på den gränssnittssida där uppgifter om 

projektplanering redovisas. Ovanför Ganttschemat finns information om aktuellt projekt 

och vald vecka (i bild projekt 4 och vecka 29) med varsin blå navigeringsknapp, både till 

vänster och höger om informationsfältet för veckoredovisning. Knappen ”Back” används 

för att hoppa en vecka bakåt i projektredovisningen, och knappen ”Next” används för att 

förflytta sig en vecka fram i planeringen. Ganttschemat i mitten av pekskärmen 

åskådliggör projektinformation: arbetsuppgifternas varaktighet med blåa horisontella 

staplar, projektmedlemmar som deltar i varje specifik arbetsuppgift, prioritetsindikator 

för varje veckodag, vilka uppgifter som är beroende av varandra informeras med röd 

länkning mellan arbetsuppgifterna, samt milstolpar med gula rektanglar. Under 

Ganttschemat redovisas alla tillhörande projektuppgifter, och till höger vilka som deltar i 
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projektet. Nederst i designen finns knappen ”Delete” (röd) som har funktionen att radera 

filer. Knappen ”New” (blå) har funktionen att skapa nya uppgifter, och knappen ”Save” 

(grön) används för att spara utförda ändringar. Ganttschemats blåa staplar kan förkortas 

eller förlängas genom att dra i staplarna med fingertoppen (Drag-and-drop). De 

aktiviteter som är beroende av varandra ändras automatiskt när en aktivitet ändras.  

 

Slutlig gränssnittsdesign 3.2  

 

 
 
Figur 36: Slutlig gränssnittsdesign 3.261 

 

Slutlig gränssnittsdesign 3.2 åskådliggör informationsrutan som visas när användaren 

trycker på en av prioritetsmarkeringarna för veckodagar i Ganttschemat. Den information 

som redovisas är dagens projektuppgifter med fler detaljer bl.a. tidsangivelser. Även 

projektstatistik rapporteras med total tid och budget. Kryssrutan används för att stänga 

hela informationsrutan.  
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Slutlig gränssnittsdesign 3.3  

 

 
 
Figur 37: Slutlig gränssnittsdesign 3.362 

 

Slutlig gränssnittsdesign 3.3 exemplifierar vad som händer när användaren trycker på 

knappen ”Help” (knappen byter färg från röd till grön). Alla funktioner på gränssnittet 

förses med en röd informationsruta som hjälper användaren att förstå t.ex. en knapps 

funktion, och vad som händer om användaren använder denna funktion. Genom att klicka 

på knappen ”Help” en andra gång döljs hjälpinformationen för användaren.  
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Slutlig gränssnittsdesign 3.4  

 

 
 
Figur 38: Slutlig gränssnittsdesign 3.463 

 

Slutlig gränssnittsdesign 3.4 visar gränssnittets innehåll när användaren klickar på 

knappen ”Doc” som betyder dokument (knappen byter färg från gult till grönt). Alla 

dokument kopplade till aktuellt projekt redovisas samtidigt på pekskärmen. Dokumenten 

är vertikalt uppställda i bokstavsordning och användaren kan bläddra (scrolla) genom att 

dra med fingret i höjdled. Plustecknet till höger används om användaren vill redigera eller 

läsa ett dokument. Funktionsknappen ”Delete” (röd) används till att radera filer. Knappen 

”New” (blå) har funktionen att skapa nya dokument, och funktionsknappen ”Save” (grön) 

används till att spara alla nya uppgifter.  

 

 

 

                                                 
63 Källa: © 2011 Anssi Frideland.  



 

- 131 - 

Slutlig gränssnittsdesign 3.5  

 

 
 
Figur 39: Slutlig gränssnittsdesign 3.564 

 

Slutlig gränssnittsdesign 3.5 exponerar gränssnittets innehåll när användaren klickar på 

knappen ”Delete” samtidigt som ett projektdokument valts från listan. Innan filen raderas 

permanent måste användaren bekräfta handlingen med antingen ”Yes” eller ”No”. 

Förfarandet ger prov på en s.k. konfirmations återkopplingsdialogruta. Syftet med 

förfarandet är att förhindra felaktiga handlingar, som leder till radering av filer 

oåterkalleligt.   
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Slutlig gränssnittsdesign 4  

 

 
 
Figur 40: Slutlig gränssnittsdesign 465 

 

Slutlig gränssnittsdesign 4 illustrerar gränssnittsinnehållet när den mellersta fliken 

”Scheduling” väljs av användaren. Detta läge uppvisar alla inställningar till nya projekt: 

”Project” (projektets namn), ”Start Date” (projektets start datum), ”Stop Date” (projektets 

slut datum), ”Budget” (projektets kostnader), ”Participants” (vilka som deltar i projektet), 

”Documents” (projektdokument), ”Tasks” (projektuppgifter), ”Task Priority” 

(uppgifternas prioritet), ”Fixed Date” (fastställd slutdatum), ”Fixed Budget” (fastställd 

budget). Liksom i föregående designlösning har knappen ”Delete” (röd) funktionen att 

radera filer, och funktionsknappen ”New” (blå) används för att skapa nya dokument. 

Funktionsknappen ”Save” (grön) används till att spara alla nya uppgifter.  
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Slutlig gränssnittsdesign 4.2  

 

 
 
Figur 41: Slutlig gränssnittsdesign 4.266 

 

Slutlig gränssnittsdesign 4.2 demonstrerar hur applikationen med hjälp av en dialogruta 

informerar användaren om att internetuppkopplingen brutits (återkoppling).  
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Slutlig gränssnittsdesign 4.3 

 

 
 
Figur 42: Slutlig gränssnittsdesign 4.367 

 

Slutlig gränssnittsdesign 4.3 demonstrerar hur applikationen med hjälp av en dialogruta 

informerar användaren när data bearbetas (återkoppling).  
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Slutlig gränssnittsdesign 4.4  

 

 
 
Figur 43: Slutlig gränssnittsdesign 4.468 

 

Slutlig gränssnittsdesign 4.4 illustrerar applikationens miniräknare med sina stora tydliga 

knappar. De viktigaste funktionerna finns inkluderat i miniräknaren. Pekskärmen upptill 

uppvisar stora och tydliga siffror för lätt avläsning. Knapparnas färgkodning underlättar 

också användandet.  
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Slutlig gränssnittsdesign 5  

 

 
 
Figur 44: Slutlig gränssnittsdesign 569 

 

Slutlig gränssnittsdesign 5 visar vilka personer (resurser) som deltar i ett projekt (fliken 

”Contacts”). Kontaktinformationen består av namn, e-postadress, telefonnummer och en 

bild av kontaktpersonen. Informationen redovisas vertikalt i bokstavsordning. 

Användaren kan förflytta sig i höjdled (scrolla) och även redigera kontaktinformation 

genom att klicka på en av knapparna med ett plustecken (gröna). Vill användaren radera 

filer används knappen ”Delete” (röd). Knappen ”New” (blå) används för att skapa nya 

kontakter. Knappen ”Save” (grön) används till att spara nya uppgifter. 
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Slutlig gränssnittsdesign 5.2  

 

 
 
Figur 45: Slutlig gränssnittsdesign 5.270 

 

Slutlig gränssnittsdesign 5.2 åskådliggör innehållet under fliken ”Contacts”, samt när en 

projektdeltagare skickar ett inkommande meddelande. En röd cirkel på fliken ”Contacts” 

indikerar antalet olästa meddelanden. Meddelandet visas på en särskiljande grön 

pratbubbla bredvid bilden av den som skickat meddelandet. Återigen används de tre 

funktionsknapparna ”Delete”, ”New” och ”Save” till att radera, skapa och spara 

meddelanden. Vertikal scrollning i bokstavsordning åstadkommes genom att dra med 

fingertoppen på pekskärmen i höjdled (upp eller ner). Funktionsknapparna med 

plussymbol används till att redigera kontaktuppgifter.  
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Slutlig gränssnittsdesign 5.3 

 

 
 
Figur 46: Slutlig gränssnittsdesign 5.371 

 

Slutlig gränssnittsdesign 5.3 ger prov på applikationens kommunikationsverktyg med 

tangentbord som underlättar skrivning av längre textrader. Eftersom tangentbordet täcker 

stora delar av pekskärmen, och får till följd att endast övre delen av skärmen kan 

användas till läsning och textinmatning. Redigeringsområdet förflyttas därför tillfälligt 

till den övre delen av pekskärmen. Användaren får automatiskt olika ordförslag när denne 

skriver in text, dessa kan accepteras eller bortses. Funktionsknapparna ”Cancel”, ”New” 

och ”Send” används till att stoppa, skapa och sända textmeddelanden.  
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Slutlig gränssnittsdesign 6  

 

 
 
Figur 47: Slutlig gränssnittsdesign 672 

 

Slutlig gränssnittsdesign 6 illustrerar innehållet under fliken ”Settings”. Här utförs alla 

inställningar till applikationen: ”Report Type” (rapporteringsläge), ”Date Range” 

(datumvisningsläge), ”Project View” (projektvisningsläge), ”Task View” 

(uppgiftsvisningsläge), ”Language” (språkinställning), ”Currency” (val av valuta), 

”Accuracy” (noggrannhetsinställning), ”Help Mode” (om hjälpbubblor ska visas över alla 

funktioner), ”Time & Budget Statistics” (redovisning av tid- och budgetstatistik), 

”Alerts” (på/av varningsvisning). Röd funktionsknapp ”Cancel” används för att avbryta 

inställningar, och den gröna knappen ”Save” används till att spara utförda ändringar. 
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8.4 Flödesdiagram  

 
 
Figur 48: Flödesdiagram73 

                                                 
73 Källa: Egenkonstruerad.  
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8.5 Forskningsprocess  

 
Figur 49: Studiens process74  

                                                 
74 Källa: Egenkonstruerad.  
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8.6 Utvärderingskriterier  

8.6.1 Kvaliteter i framställningen som helhet  

Perspektivmedvetenhet  

Förståelse enligt hermeneutik innebär att delen måste relateras till en helhet. Fakta är 

alltid perspektivberoende, och tolkaren har en förförståelse. Förförståelsen måste 

explicitgöras för att kargöra tolkarens utgångspunkt. Avsikten är att forskning ska vara 

tillgänglig för kritisk granskning (Larsson, 1994).  

 

Intern logik  

Detta kriterium uttrycker en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och 

analysteknik. Forskningsfrågor bör vara styrande för datainsamlingstekniker och analys. 

Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, antaganden om forskning och det studerade 

fenomenets natur, datainsamlingen samt analystekniken. Alla enskilda delar ska relateras 

till en helhet, och att det vetenskapliga arbetet ska vara en väl sammanfogad 

konstruktion, ett slutet system (Larsson, 1994).  

 

Etiskt värde  

Enligt humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter ska i forskning 

intresset att få ny kunskap vägas mot kravet på skydd av individer, som deltagit i studier. 

Det uppstår således en konflikt mellan validitet och etik. Han/hon ser skyddet som en 

avvägningsfråga, och ur detta bör således slutsatsen dras att en rimlig avvägning i detta 

avseende skulle vara tecken på god kvalitet. Kvaliteter i vetenskapliga arbeten förutsätter 

att forskaren inte fuskar med vad denne själv uppfattar som sant (Larsson, 1994). Nedan 

följer en checklista för ”vetenskaplig hederlighet” efter Larsson (1994): A) Författaren 

har inte förtigit något han kände till. B) Han har inte lagt till något som inte har med 

saken att göra. C) Han har förankrat sina slutsatser i det frambragta materialet. D) Han 

har inte kallat saker för det ena, än det andra. E) Han har inte tillmätt saker olika vikt 

allteftersom det passat hans syften. F) Han har inte påstått sig ha syften som han sen 

övergett till förmån för andra utan att redovisa varför (Larsson, 1994, sid. 172). 

8.6.2 Kvaliteter i resultaten  

Innebördsrikedom  

När det gäller kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta något på ett sätt så 

att nya innebörder uppstår. Därför måste uppmärksamheten särskilt fästas på hur 

innebörder gestaltas. En avgörande kvalitet är då innebördsrikedom. Det bör påpekas om 

läsarens betydelse för fallstudier. Nyttan ligger ofta i att någon tar del av fallstudier och 

brukar den i sitt eget sammanhang. Detta förutsätter att läsaren har tillgång till en rik 

beskrivning i fallstudien, så att hon kan bedöma huruvida hennes egen situation liknar 

den som beskrivs i fallstudien. Inom hermeneutik framställs tolkningen som en akt där 

olika delar av en ”text” kan integreras till en helhet. Det blir då självklart att tolkningar 

har en högre kvalitet om de kan fånga in fler nyanser. Tolkningen får då en större 

precision. För kvalitativ metod förefaller således innebördsrikedomen vara ett centralt 

värde (Larsson, 1994).  
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Struktur  

Som motpol till innebördsrikedomen kan ställas kravet att resultatet har en god struktur. 

Detta innehåller ett krav på överskådlighet och reduktion av komplexitet, största möjliga 

enkelhet och att inte använda onödiga begrepp. Det finns en spänning mellan 

innebördsrikedomen och strukturkravet. Denna spänning måste hanteras av den som gör 

en kvalitativ analys. Denna spänning måste resultera i en pregnans i tolkningen, 

resultaten måste vara tydliga. Tolkning bör inte vara frukten av kompromisser, utan bör 

ta fasta på något viktigt som finns i rådata, på ett exakt sätt. Det finns en exakt gestaltning 

av något, och om jag då explicitgör detta, uppstår en beskrivning av något karaktäristiskt 

drag hos rådata på ett exakt sätt, tolkningen blir pregnant. En kompromiss innebär i stället 

att kategorin, beskrivningen, eventuellt inte gäller ett enda enskilt fall i rådata. Ett annat 

krav är att resonemang går att följa. Benämns som ett krav på en röd tråd. I bra studier är 

argumentationens detaljer klara, specifika och relevanta. Bra struktur i texter innebär att 

jag tydligt markerar vad som är huvudsaker och vad som är bisaker. En sida av 

strukturkriteriet är alltså en fråga om god retorik (Larsson, 1994).  

 

Teoritillskott 

Kvaliteten här handlar om hur väl jag kunnat relatera till tidigare teori och huruvida 

resultaten kan förändra teori. Det gäller att jag finner mönster eller centrala drag i rådata. 

Det krävs en tolkning av data som lyfter fram det som är allmänt i dem. Det kan handla 

om tolkningar där jag använder en viss tolkningsteori för att skapa nya betydelser hos 

texter. Lyckas jag gestalta mina resultat på ett sådant sätt har det skett ett 

kunskapstillskott (Larsson, 1994).  

8.6.3 Validitetskriterier  

Diskurskriteriet  

Kan påståenden och argument klarar sig vid en prövning mot alla andra alternativa 

påståenden och argument, som kan anföras om något. Om analysen har producerat 

resultat som inte andra finner avgörande svagheter hos, har arbetet haft en god kvalitet. 

Det viktiga är att data, argument och resonemang kan klara en noggrann granskning från 

en annan medlem av vetenskapssamhället (Larsson, 1994).  

 

Heuristiskt värde  

Med heuristik menas i vilken utsträckning läsaren genom framställningen kan se någon 

aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Görs en kvalitativ studie blir jag på ett särskilt sätt 

beroende av att jag faktiskt kan gestalta något nytt, själva framställningen och dess 

förmåga att kommunicera till en läsare blir central. Kravet är att den kvalitativa studien 

ska ge ett kunskapstillskott genom själva gestaltningen. En lyckad analys resulterar i ett 

nytt sätt att se på verkligheten, som gör något obegripligt rimligt. En lyckad kvalitativ 

analys är ofta beroende av att dess resultat används av människor i sitt sätt att tänka. Det 

handlar om olika goda gestalter, där de bästa effektivt förmedlar en bild av verkligheten, 

som läsaren övertygas av, och förmedlar sådana bilder ur ett generaliseringsperspektiv. 

Det går inte generalisera från en fallstudie till ett annat motsvarande fall på ett enkelt sätt. 

Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen i jämförelse med andra fall, och eventuellt 

upptäcka relevansen av den gestaltning, som den kvalitativa analysen resulterat i. 

förmedlingen till en publik blir med andra ord särskilt viktig. Detta ligger i hjärtpunkten 
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av hermeneutikens kunskapsintresse att öka den intersubjektiva förståelsen (Larsson, 

1994).  

 

Empirisk förankring  

Här handlar det om överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. En relativistisk 

syn är vanlig bland dem som bedriver kvalitativ analys. Det är ofta fråga om en syn där 

samma verklighet eller text kan tolkas på fler än ett sätt. Triangulering innebär att jag i en 

empirisk studie har flera källor som belägg för min beskrivning. Utgångspunkten är sedan 

att samstämmighet mellan olika teoretiska och empiriska källor är tecken på validitet. En 

systematisk användning av triangulering är ytterst verkningsfullt för att ge trovärdighet åt 

tolkningar. Ett specialfall av triangulering är ”respondent validitet”. Här handlar det om 

att en tolkning återförs till de personer som studerats för att få deras bedömning av 

tolkningens rimlighet. I hermeneutiken är det viktigt att jag har belägg för tolkningen. 

Om korrespondensen mellan rådata och tolkning kan fastställas genom att en oberoende 

bedömare kan identifiera vilka personer som står för de olika uppfattningarna, och 

medbedömaren ges därmed inget utrymme för egna tolkningar (Larsson, 1994).  

 

Konsistens  

Konsistens är ett kriterium där en tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet. 

Med delarna byggs innebörden i helheten upp, på samma gång som innebörden i varje del 

beror på helhetens innebörd. Den hermeneutiska cirkeln kan inte bara användas som ett 

sätt att förstå vad som händer vid tolkning, den utgör också mall för hur en tolkning bör 

vara. Här närmar vi oss ett konsistenskriterium. Hög kvalitet har en tolkning. Där delarna 

i en text eller tillgängliga data hanteras på sådant sätt att det uppstår så få motsägelser 

som möjligt mellan tolkningen (helhet) och enskilda data (delarna). I termer av inre logik 

(Larsson, 1994).  

 

Det pragmatiska kriteriet  

Kvaliteten i analysen är beroende av i vilken utsträckning de beskrivna uppfattningarna 

kan resultera i ökad förståelse av ett visst innehåll. Det är fråga om validitetskriterier som 

lägger vikt vid konsekvenserna av de resultat som åstadkommits i en kvalitativ studie. Ett 

kriterium kallat ”externt värde”, med andra ord värdet forskningen har för praktiken. En 

aspekt av detta blir hur jag kunnat förmedla mina resultat till yrkesutövningar och tala om 

vad resultaten har för betydelse i verkligheten. Habermas ställer upp två varianter av ett 

hermeneutiskt kunskapsintresse: ett praktiskt hermeneutiskt och ett emancipatoriskt. Det 

praktiskt hermeneutiska intresset syftar till att förbättra kommunikationen genom att 

bidra med tolkningar, världsbilder som skapar förståelse mellan människor. Validiteten i 

tolkningen genom sina kvaliteter kan skapa en sådan grund. Det emancipatoriska 

synsättet är kritiskt till myter om hur samhället är och bör vara. Åskådliggöra 

föreställningar som människor har och som leder till att de accepterar ett förtryck, som 

inte stämmer med verkligheten. Genom att göra tolkningar av verkligheten som är 

empiriskt förankrade åstadkomms en dynamik där tidigare tolkningar kan ifrågasättas. 

Vetenskapliga analyser möjliggör för individer att frigöra sig från sina mystiska 

föreställningar och blir mer rationella (Larsson, 1994). 

 

 



 

- 145 - 

Generaliserbarhet 

Enligt Yin (2009) är det svårt att generalisera en fallstudie till en annan, ett problem som 

gäller inom informatikområdet i allmänhet. Istället bör den som analyserar försöka 

generalisera resultaten till teorier. Analytiskt generalitet syftar till att ge ett 

kunskapstillskott som har ett värde utanför studien. Författaren förväntas argumentera för 

kunskapstillskottet utifrån den teoretiska och empiriska undersökningen, som omfattar 

utvalda teorier och två fallobjekt. Den kunskap som studien genererat utifrån teorierna 

och två intervjuer, ska kunna användas utanför studien i andra sammanhang. Resultatet 

bör vara praktiskt tillämpbart, samt ha ett praktiskt värde (Kruuse, 1998; Wallén, 1996; 

Wigblad, 1997; Yin, 2009). 

 

Intervjuguide   

Följande intervjufrågor ställdes till projektledarna:  

 

1. Hur länge har du arbetat som projektledare?  

2. Hur stora är de projekt som du arbetar främst med?  

3. Hur viktigt är det med tidsplanering i projekt?  

4. Hur viktigt är det med resursplanering i projekt?  

5. Hur går du till väga när du ska planera tidsåtgång i projekt?  

6. Hur går du till väga när du ska planera resursåtgång i ett projekt?  

7. Vad tycker du är de största svårigheterna med tidsplanering? 

8. Vad tycker du är de största svårigheterna med resursplanering?  

9. Använder du någon modell, teknik eller annat hjälpmedel till tidsplanering?  

10. Använder du någon modell, teknik eller annat hjälpmedel till resursplanering?  

11. Använder du datorprogram till projektplanering? Om ja, vilket/vilka och vad 

tycker du om dem?   

12. Vilka funktioner önskar/kräver du ska finnas i ett program för projektplanering?  

13. Föredrar du lokalt installerade datorprogram i stationära datorer, webbaserade 

eller för mobila datorenheter?   

14. Hur ska ett datorprogram vara konstruerat för att klassas som användarvänligt 

enligt dig?  

15. Vad kännetecknar god gränssnittsdesign enligt dig?  

16. Vad tycker du är de största svårigheterna med datorprogram för projektplanering?  

17. Är du villig att betala mer för ett datorprogram som är lättanvänt, samt har en 

genomtänkt och tilltalande gränssnittsdesign?  

18. Hur upplever du kontrasten i mobila datorenheter?  

19. Hur upplever du läsbarheten i mobila datorenheter?  

20. Hur upplever du navigationen i mobila datorenheter?  

21. Hur upplever funktionaliteten i mobila datorenheter?  

22. Hur upplever du färgerna i gränssnittsdesignen i mobila datorenheter?   

23. Hur mycket tid får det maximalt ta att lära sig använda ett nytt datorprogram för 

projektplanering enligt dig?  

24. Hur hanterar du/organisationen intern/extern kommunikation mellan 

projektdeltagarna?  

25. Vad anser du om projekttriangeln – Ambitionsnivå, tid, och resurser?   

26. Projekten som du deltar i – Lyckas eller misslyckas de?  
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Användartestguide  

Följande begrepp har använts till användartesterna:  

 

1. Kontrast  

2. Läsbarhet  

3. Färger 

4. Navigation   

5. Funktionalitet  

6. Gränssnittsdesign (estetiska värden)  

7. Tidsåtgång per uppgift  

8. Användbarhetsriktlinjer.  

 

Adobe Flash Professional CS5.5  

 

 
 

Adobe Flash Professional CS5.5: Programmeringsspråk Flash/ActionScript 3.0.  
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Microsoft Project Professional 2007 

 

 
 

Microsoft Project Professional 2007: Exempel på Ganttschema.  

 

MAXqda 

 

 
 

MAXqda: Statistik från de två intervjuerna, sammanställda i ett Excel dokument.



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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