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Abstract

This thesis reports on two studies in the field of multimedia. The older one,

completed in 2002, has as a general aim to explore, describe and analyse the

concept of multimedia in relation to the concept of information systems.

Four areas are investigated: product, process, requirements activites and

knowledge exchange between developers of multimedia systems and

developers of information systems. The main research question has been:

What are the distinguishing features of multimedia and how can multimedia

be characterised from an information systems perspective? The investigation

has shown that multimedia development is characterized by co-operation

between people from many different areas of expertise who respect each

other’s knowledge. The development work requires creativity, rationality

and a systematic approach. Detailed explicit requirements specifications are

seldom produced in the companies studied. Specifying requirements for

multimedia products is complicated which seems to stem from the nature of

multimedia which makes the products hard to describe using traditional

means such as text.

A more recent study, completed in 2004, continues the investigation of the

challenges concerning requirements specifications for multimedia products

reported in the first study. For this purpose, a new methodology for

experimenting with graphical user interfaces to obtain acceptable design

solutions has been developed and tested. This methodology is based on an

experimental technique called ‘Wizard of Oz’. In Wizard-of-Oz experiments

a test person thinks he communicates with the computer in front of him

when in actual fact the test manager sits in the next room interpreting the

user’s commands and providing the desired responses. In order to use this

technique for experimenting with graphical user interfaces a prototyping tool

called Ozlab has been utilized. Ozlab has been used to allow doctors and

nurses to participate in the design of a new user interface in a robot

application for hip surgery. The results show that graphical Wizard-of-Oz

prototyping can be a useful tool for exploration, visualization and

communication of interaction requirements in multimedia product

development.

The most recent study is placed first in this volume, followed by the older

study (Karlstad University Studies 2002:24).

Keywords: multimedia development (“multimediautveckling”), multimedia

product (“multimediaprodukt”), requirements activities (“kravarbete”),

interaction requirements (“interaktionskrav”), Ozlab prototyping
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Abstract

Interactivity and the use of multiple media are two important elements in
multimedia products. It is often difficult for users to visualize and articulate
interaction and multimedia characteristics in order to specify requirements.
These difficulties can be a barrier that prevents the user from being actively
involved in the analysis and design work. This thesis reports on an attempt
to overcome this barrier with the aim to improve the requirements specifica-
tion work. For this purpose, a new prototyping tool for experimenting with
graphical user interfaces has been developed and tested. The tool is called
Ozlab and is based on an experimental technique called ‘Wizard of Oz’
where a user is made to believe that he communicates with the computer in
front of him, but in fact, it is a test manager who sits in the next room that
interprets the user’s commands and gives the responses. In this way, true
interaction between user and “computer” is possible without prior program-
ming. Ozlab-prototyping was used in this study to allow users to participate
in the design of a new user interface in an application for hip surgery.

The following research questions are addressed: How can Ozlab-prototyping
strengthen the user position in the requirements work? How can Ozlab-
prototyping benefit the requirements work? How can developers and users
discuss interactivity and the use of multiple media? How can the require-
ments specification be formed as a result of the discussion between develo-
pers and users? The results show that Ozlab-prototyping is a way of dynami-
cally visualizing interactive properties at an early stage of multimedia deve-
lopment. Ozlab-prototyping gives developers and users the opportunity to
communicate and learn from each other in the search for a shared language
and common understanding. The methodology also makes it possible to
study use at an early stage. Actual use often inspires ideas for changes and
Ozlab-prototypes can often be changed rapidly wich allows the user to be a
driving force at this stage. Videoclips from the prototyping sessions can be
incorporated in the requirements specification to illustrate interaction as a
complement or a substitute for written specifications. Ozlab-prototyping
seems to activate and stimulate users which promotes participation and
strengthens the user as an important part of the requirements activities.

Keywords: multimedia development (“multimediautveckling”), requirements
activities (“kravarbete”), interaction requirements (“interaktionskrav”),
Ozlab prototyping
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1 Introduktion och
problemformulering

I det här kapitlet introduceras doktorsstudien vilken utgör avhandlingens
första del. Bakgrunden till avhandlingsarbetet redovisas och med utgångs-
punkt från de preliminära frågor för kommande forskning som ges i avhand-
lingens andra del (licentiatstudien från år 2002) redovisas och diskuteras de
preciserade forskningsfrågorna som behandlas i doktorsstudien. Kapitlet
avslutas med en kort genomgång av studiens disposition.

1.1 Introduktion

Det var för ett par år sedan, tidigt i arbetet med den här avhandlingen. Jag
satt och arbetade med några pappersutskrifter av ett grafiskt användargräns-
snitt till ett datorsystem som assisterar ortopeder vid höftledskirurgi. Mitt
emot mig satt en kollega. Vi diskuterade en skärmbild som bland annat inne-
höll ett antal illustrationer, några textfält och några knappar av den tredi-
mensionella typ som gör att det syns om knappen är ”uppe” eller om den är
nedtryckt. Min kollega kommenterade en av knapparna och nämnde något
om konsekvenserna av att knappen var nedtryckt. Konsekvenserna i sig rea-
gerade jag inte på men jag studsade till över hans iakttagelse att knappen var
nedtryckt – det var den ju inte – det kunde jag själv se! Hade vi missförstått
varandra? Talade vi om samma knapp? Efter några ögonblicks förvirring
insåg vi hur det låg till. Det lustiga var att vi på ett sätt hade rätt båda två,
knappen var faktiskt både uppe och nere samtidigt!

Förklaringen till fenomenet var att vi satt mitt emot varandra och därför
betraktade pappret från två motsatta håll. Hur vi tolkar läget (uppe eller
nere) på en tredimensionell knapp beror på vilka sidor som är belysta re-
spektive skuggade i gestaltningen av knappen, och följden av detta blir att
den ändrar läge för ögat om man vänder pappret upp och ner. Hade vi såle-
des suttit bredvid varandra så hade aldrig detta oförutsedda missförstånd
inträffat.

Den här roliga lilla episoden har sedan följt mig genom hela avhandlingsar-
betet eftersom den har beröringspunkter med flera ämnen i avhandlingen:
prototyper, visualisering, tolkningsfrågor, perspektiv och oförutsedda hän-
delser. Avhandlingens titel talar om explorativt kravarbete. Oförutsedda
händelser vid prototyping är en ingrediens i ett sådant kravarbete.
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Titeln anger vidare att det är kravarbete vid multimediautveckling som av-
handlas. Multimedia innebär att man använder en kombination av text, ljud,
stillbilder, rörliga bilder och animationer i användargränssnittet till datorba-
serade produkter. I licentiatstudien Kapitel 3 ges en utförlig beskrivning och
definition av begreppet multimedia. Avhandlingen belyser problemet med att
skapa kravspecifikationer för multimediaprodukter och möjligheten att in-
volvera användarna i detta arbete med hjälp av en metod där en människa
agerar i datorns ställe, s.k. Wizard of Oz-prototyping. Utgångspunkten som
är grundad på resultat från licentiatstudien är att användare har svårt att stäl-
la och kommunicera krav på multimediala och interaktiva funktioner i data-
system. Användare har ofta även svårt att komma till tals i utvecklingsarbe-
tet. I CHAOS-rapporten (The Standish Group, 1994) frågade man IT-chefer
vad det är som gör att IT-projekt lyckas. De tre viktigaste faktorerna var
enligt IT-cheferna:

1. användardeltagande (”user involvement”)

2. stöd från ledningen (”executive management support”)

3. välformulerade krav (”clear statement of requirements”)

En annan fråga handlade om faktorer som orsakade förseningar eller avbrut-
na projekt. De tre viktigaste faktorerna var:

1. ofullständiga krav (”incomplete requirements”)

2. bristande användarinvolvering (”lack of user involvement”)

3. bristande resurser (”lack of resources”)

Mycket forskning ägnas idag åt att studera hur användaren kan involveras
konkret i utvecklingsarbetet, särskilt när det gäller att utforma användar-
gränssnitt. Forskarvärldens och praktikersfärens intresse för detta har också
fått stort genomslag i kursböcker för universitetsstuderande (Dix et al.,
1998; Preece et al., 2002; Cato, 2001; Gulliksen & Göransson, 2002), och
många fler exempel skulle kunna räknas upp.

Här följer några exempel på motiv för användardeltagande i utvecklingsar-
betet:

• Användaren är den som bäst vet vad han/hon behöver för stöd i sitt arbe-
te och är därmed den mest lämpliga att ställa krav.

• Användaren är den som ska bruka stödet i sitt dagliga arbete och är där-
med den som bäst kan avgöra hur användbart detta stöd är och även den
som är mest lämplig att ställa krav.
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• Användaren kan inte förväntas ha en fullständig bild av ett framtida stöd
från början utan behöver få möjlighet att pröva sig fram med hjälp av
prototyper. Genom användning kan användaren utvärdera stödet och få
en djupare förståelse för dess styrkor och svagheter och därmed ställa
tydligare krav på det.

Ett arbete i enlighet med dessa tankar beskrivs i avslutningen på avsnitt 7.4 i
licentiatstudien, fortsatt forskning. Där presenteras ett forskningsprojekt vid
Karlstads universitet: ”Modellering av interaktionsautomatik” (Pettersson,
2001b). I projektet utvecklas ett verktyg och en metodik för Wizard of Oz-
prototyping som tillåter snabba förändringar av interaktionsmönster mellan
dator och människa genom att en människa tar över datorns roll i prototy-
pingsituationen – man simulerar alltså manuellt ett tänkt systems beteende. I
den här studien används termen ’simulering’ således inte i betydelsen beräk-
ning baserad på modeller av användares beteenden. Wizard of Oz-
prototyping innebär att man ersätter datorprogrammet med en människa som
simulerar programmets funktioner. Användaren kan på detta sätt använda
”programmet” som om det faktiskt existerade.

I licentiatstudien introducerades verktyget som är döpt till Ozlab översikt-
ligt; en mer utförlig beskrivning görs nedan i kapitel 4. Wizard of Oz-
prototyping är tämligen oprövad i samband med utveckling av multimedia-
produkter. Som forskningsämne ligger fältet därmed öppet för undersök-
ningar av många olika slag. I licentiatstudien avsnitt 7.4 presenteras några
preliminära frågor för kommande forskning och dessa kretsar kring frågan
om på vilket sätt Ozlab-prototyping kan vara ett stöd vid kravarbetet:

• Hur kan Ozlab-prototyping bidra till att konkretisera interaktionen så att
användarens upplevelse av produkten och mentala modell stärks och pro-
dukten därmed blir lättare att beskriva och formulera krav på? Medför
detta i så fall att behovet av framtida förändringar av kraven minskar?

• Hur kan Ozlab-prototyping användas för att underlätta test och val av
olika medieformer i produkten?

• Vilka former av data kan användas för att skapa en kravspecifikation?
Kan kravspecifikationen utvecklas från ett i huvudsak textbaserat doku-
ment till ett multimedialt dokument baserat på Ozlab-prototyping? Kan
Ozlab-prototyping resultera i en kravspecifikation som är tydlig och inte
är känslig för olika tolkningar när den ska implementeras?

• Vilka ’sidor’ av ett system kan prövas i Ozlab-prototyping ? Vilka områ-
den stöds inte i dessa experiment?
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• Hur kan en kravspecifikation baserad på Ozlab-prototyping utformas så
att den är användbar som underlag för test och utvärdering av den färdiga
produkten?

• Hur kan användarens roll vid kravarbetet stärkas? Kan Ozlab-prototyping
vara ett sätt att ge användaren en ledande roll i kravarbetet?

I licentiatstudien redovisas ett antal ”komplicerande” faktorer som innebär
utmaningar för ett lyckat kravarbete vid multimediautveckling. Kravarbetets
problematik belyser jag förutom i licentiatstudien, kapitel 5, även i två andra
arbeten: Molin (2003) samt Molin och Pettersson (2003). Många problem
vid kravarbetet som kartläggs i dessa arbeten berör de egenskaper som är
utmärkande för multimediaprodukter: användning av flera medier samt in-
teraktivitet. Nedan följer en genomgång av dessa problem. De kopplas till
frågorna ovan med syftet att avgränsa och precisera forskningsfrågorna inför
doktorsstudien.

Det är svårt att välja mellan olika medier

I en multimediaprodukt kan olika medier användas för att förmedla informa-
tion och att hantera interaktionen mellan användare och system. Det finns
inget enkelt sätt att avgöra vilket medium som passar bäst i en viss situation
utan många olika faktorer måste beaktas. Olika medier har för- och nackde-
lar och ett felaktigt medieval kan ställa till problem för användaren. Hur kan
Ozlab-prototyping vara ett stöd vid detta val? Är det möjligt att pröva olika
medier på ett sätt som gör att svagheter och styrkor med respektive medium
demonstreras och blir synligt och bedömningsbart för användaren?

Multimedia innebär att använda olika medier interaktivt

En väl fungerande interaktion är viktig för användarens uppskattning av
multimediaprodukten. Ju fler medier som används desto fler blir de interak-
tionsmöjligheter som står till buds. Att ställa krav på interaktionssätt som
innefattar flera olika medier är en ny utmaning för många användare. Även
om användare har mött multimediala utdata från datorerna i form av bilder,
rörlig grafik och andra rörliga bilder så är användarens respons ofta inte
multimedial i lika hög grad. Detta förhållande är för närvarande under för-
ändring, fler multimediala uttryck kommer idag till användarnas förfogande.
Hur kan användaren stödjas när det gäller att förstå och ställa krav på de
interaktiva egenskaperna? Hur kan kraven på de interaktiva egenskaperna
formuleras? Kan Ozlab-prototyping vara ett sätt att göra interaktiviteten mer
konkret redan i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet?



5

Hur kan kraven konkretiseras?

Kan konkretion i form av visualisering när det gäller grafik och bild, använ-
das i kravspecifikationen som ersättning för eller komplettering till en be-
skrivning i text? Kravspecifikationer innehåller ofta statiska beskrivningar
där text och bild används för att illustrera kraven. Sådana beskrivningar
passar bra för exempelvis menyhierarkier och datalagring. Multimediapro-
dukter innehåller dynamiskt tidsberoende material av olika slag och att re-
presentera kraven på sådant dynamiskt innehåll enbart med text och stillbild
kan vara svårt. Om en animering beskrivs med ett annat medium som exem-
pelvis text i kravspecifikationen för att sedan återskapas till en animering i
den färdiga produkten innebär det två översättningar mellan de olika medi-
erna vilket kan ställa till problem. Ozlab-prototyping kanske kan resultera i
kravspecifikationer där interaktivitet och olika medier demonstreras varvid
översättning mellan medier undviks. En fråga är i vilken grad en prototyp
kan fungera som kravspecifikation. Innehållet i en multimediaprodukt avgör
hur väl den passar för prototyping. Om innehållet till stor del består av video
och animationer blir det svårt att göra Ozlab-experiment i ett tidigt skede
eftersom det förutsätter att videosekvenser och animationer finns tillgängli-
ga vilket sällan är fallet. Om däremot själva interaktionen står i fokus så
minskar behovet av färdigt material för att kunna skapa prototypen. Men
även när det gäller interaktion så varierar möjligheterna att göra Ozlab-
experiment beroende på vilken typ av produkt det är. Spel och andra produk-
ter med ljud och många olika grafiska objekt som förändras kontinuerligt
och parallellt passar mindre bra för Ozlab-prototyping. Den mänsklige wi-
zarden har svårt att ge den typen av respons som användaren får i exempel-
vis en flygsimulator.

Det är svårt att formulera explicita och mätbara krav

Multimediaprodukter innehåller många egenskaper som kan vara svåra att
”sätta ord” på. En fördel med formulerade explicita krav är att de kan kom-
municeras och diskuteras. Arbetet med att göra kraven explicita är samtidigt
en del av arbetet för kravställaren själv att förstå mål, målgrupp, innehåll
och andra egenskaper hos produkten. Även om kraven kan uttryckas i text
och bild så är det ofta komplicerat att göra dem mätbara så att det i efterhand
med någon form av objektiv mätmetod går att avgöra om kraven är tillgodo-
sedda eller inte. Kravens verifierbarhet diskuteras av Davis (2002, s. 187-
188) som säger:

A requirement is verifiable if, and only if, there exists some finite cost
effective process with which a person or machine can check that the
actual as-built software product meets the requirement.
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Därefter konstaterar han:

It is important to realize that verifiability is a function of the way the
system requirements specification is written. (Many people think it is
purely a function of the product as-built.)

Ett krav kan således formuleras på olika sätt, en formulering kan göra kravet
verifierbart medan en annan formulering gör det icke-verifierbart. Exempel
på den senare typen är om formuleringen är tvetydig eller innehåller icke-
mätbara kvantiteter, exempelvis: ”systemet ska klara av många samtidiga
användare”.

Ozlab-prototyping kanske kan vara ett stöd när det gäller att göra kraven
explicita, oavsett i vilken form man väljer att uttrycka dem. En annan fråga
är hur kraven kan göras mätbara. Det är något som man kan ta upp till dis-
kussion i samband med att prototyparbetet inleds. Man bör då samtidigt
beakta att kravspecifikationen ska användas som underlag för en senare be-
dömning om produkten uppfyller kraven.

En mindre uppenbar möjlighet med Ozlab-prototyping är att illustrera icke
önskvärda egenskaper. Under prototyparbetet är det sannolikt att brister av
olika slag uppenbaras och om dessa fångas på video eller loggas på annat
sätt så kan de användas av utvecklarna som ”varnande exempel”. Shneider-
man (1998, s. 131) skriver om videoupptagningar i samband med använd-
barhetstester av program och påpekar att det kan göra ett starkt intryck och
vara mycket motiverande för designers av system att se videosekvenser som
visar hur användare misslyckas vid användning av systemen.

Kunder har inledningsvis vaga idéer och krav men förståelsen fördju-
pas när arbetet fortskrider

I början av ett multimediautvecklingsarbete är det vanligt att kundernas bild
av den kommande produkten är abstrakt och vag. Ofta finns en vision om
vad den nya produkten ska göra och innehålla men det är långt till en detal-
jerad kravspecifikation. Om kunden ska kunna ställa krav på multimediala
och interaktiva funktioner så krävs det en förståelse för hur sådana funktio-
ner kan användas i den aktuella produkten. Den förståelsen är svår att få
endast med teoretiska analyser och det underlättar om användare praktiskt
prövar dessa funktioner för att till fullo kunna uppleva dem och därigenom
kunna reflektera över dem och förstå dem bättre. Ozlab-prototyping kan vara
ett snabbt och enkelt sätt att illustrera och experimentera med olika lösning-
ar vad gäller interaktivitet, funktioner och innehåll. Tester av prototypen kan
också fungera som underlag till diskussioner mellan användare och utveck-
lare i syfte att precisera idéerna kring produkten och dess användargräns-
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snitt. Sådana diskussioner kan förstås också föras med hjälp av pappersbase-
rade prototyper. Fördelen med dessa är att de är enkla att skapa och att dis-
kussionerna inte riskerar att handla om enskilda grafiska detaljer vilket kan
bli fallet när man använder datorbaserade prototyper som kan ge sken av en
fullt fungerande färdigutvecklad produkt. Om interaktiva egenskaper är vik-
tiga så är datorbaserade prototyper ofta att föredra eftersom det kan vara
svårt att åskådliggöra interaktivitet med hjälp av pappersprototyper.

När mjukvaror levereras händer det att de inte motsvarar användarnas för-
väntningar vilket leder till missnöje och krav på förändringar. Användarens
upplevelse av produkten förändras sedan i och med att den används vilket
också ger upphov till önskemål om förändringar. Båda dessa källor till för-
ändringskrav kan påverkas genom arbetssättet under utvecklingsarbetet, att
produkten motsvarar användarnas förväntningar bör förstås vara ett mål för
varje leverantör. Att förändringsidéer uppkommer efter hand som produkten
används är naturligt med tanke på att dess egenskaper inte är omedelbart
uppenbara för användaren utan att de visar sig med tiden när produkten an-
vänds. Kan Ozlab-prototyping bidra till att användarnas förväntningar görs
tydliga och därmed lättare kan uppfyllas? Kan denna form av simulerad
användning även ge upphov till idéer kring produkten som annars skulle
komma senare när produkten var levererad och tagen i bruk?

1.2 Forskningsfrågor

Många av de frågor som ställs under rubrikerna ovan handlar om kommuni-
kation mellan olika parter i systemutvecklingsarbetet. Kommunikationssvå-
righeter är ett sedan länge välkänt och stort problem vid systemutveckling.
De tidigare studierna visar att multimediautvecklarna dominerar arbetet när
det gäller multimediala och interaktiva egenskaper och att användarna har en
undanskymd roll i detta arbete. Många systemutvecklingsmetoder (Muller,
Haslwanter & Dayton, 1997) försöker få användaren mer involverad i arbe-
tet med hjälp av enkla, billiga och icke-datorbaserade hjälpmedel som pap-
per, penna och liknande. Här i doktorsstudien riktas intresset mot Ozlab-
prototyping som är ett försök att med simulerad människa–datorinteraktion
(MDI) kombinera fördelarna med ”pappersbaserad” prototyping (snabbt,
enkelt, billigt) och fördelarna med datorbaserad prototyping (äkta interakti-
vitet och möjlighet till experiment i mer autentisk teknisk miljö).

Forskningsfrågorna baseras på följande grundantagande:

Simulering av interaktionsautomatik är ett sätt att förbättra kravarbe-
tet vid multimediautveckling genom att användarens roll i kravarbetet
stärks och att kvaliteten på kraven höjs.
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De krav som står i fokus här är ”interaktionskrav”: krav på systemets yttre
egenskaper som användaren kommer i kontakt med, det vill säga egenskaper
hos in- och output (jämför Molin & Pettersson, 2003, s. 70). De studerade
kunskapsområdena i licentiatstudien och den fördjupning som där gjordes
kring de särskilda förutsättningar som gäller kravarbete vid multimediaut-
veckling skapade ett antal utmaningar inför fortsatt forskning. Det är dessa
utmaningar som ligger till grund för de fyra forskningsfrågor som presente-
ras nedan.

Undersökningen behandlar följande forskningsfrågor om Ozlab-prototyping:

1. Hur kan Ozlab-prototyping bidra till att användarens roll i kravarbetet
stärks?

2. Hur kan Ozlab-prototyping gynna kravarbetet?

3. Hur kan utvecklare och användare diskutera multimediaprodukters cen-
trala egenskaper: användning av flera medier och interaktivitet?

4. Hur kan kravspecifikationen utformas som ett resultat av diskussionen
mellan utvecklare och användare?

Den första frågan ska ses i ljuset av den i licentiatstudien redovisade svaga
ställning i kravarbetet som många användare har på grund av bl.a. den ovana
situationen samt kunskapsklyftan mellan utvecklare och användare. När nya
interaktiva möjligheter står till buds kan det finnas en risk att utvecklarna får
en expertroll som skapar distans till användarna. Hur kan en metodik som
Ozlab-prototyping bidra till att minska avståndet mellan parterna och stärka
användarens position som en viktig deltagare i kravarbetet?

Den andra frågan hämtar sina motiv från den bild av kravarbetet vid multi-
mediautveckling som licentiatstudien gav där det framkom att det är svårt att
ställa krav på interaktiva och multimediala egenskaper och att kravarbete
som en fas i utvecklingsarbetet har en svag tradition bland multimediaut-
vecklare.

Fråga nummer tre riktar in sig på svårigheten att kommunicera kring interak-
tivitet och multimedialitet, de centrala egenskaperna som karaktäriserar mul-
timediaprodukter i förhållande till informationssystem i övrigt. Hur kan
arbetet ordnas så att denna kommunikation främjas så att man i en förläng-
ning kan utforma dessa egenskaper så att de tas till vara på ett ändamålsen-
ligt sätt?

Den sista frågan rör utformningen av kravspecifikationen. Kan det finnas
andra möjligheter att artikulera och dokumentera krav på än de traditionella
där främst text och eventuellt illustrerande skisser används?
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1.3 Syfte

Forskningsfrågorna rör olika aspekter på kravarbetet men för att sammanfat-
ta så var studiens övergripande syfte förbättrade metoder för kravarbete vid
multimediautveckling. I undersökningen prövades ett nyutvecklat verktyg
för prototyping och en avsikt är att vidareutveckla detta rent tekniskt med
hjälp av de erfarenheter som undersökningen gav. I detta ingår även kunska-
per om olika datainsamlingsmetoder som kan användas vid denna form av
prototyping. En annan avsikt var att få mer erfarenhet av och kunskaper om
de olika roller som förekommer vid Ozlab-prototyping.

I undersökningen användes Ozlab i en tillämpning inom medicinsk robotik
och ett syfte var att pröva i vilken grad Ozlab-systemet kan integreras med
ett befintligt informationssystem. Dessutom var det intressant att få ökad
kunskap om hur väl Ozlab-metodiken fungerar i samband med olika typer av
informationssystem eftersom de egenskaper i ett system som kan simuleras
vid Ozlab-prototyping används på olika sätt och har olika stor betydelse i
olika informationssystem.

Undersökningen utfördes inom ramen för ett EU-projekt där näringsliv, uni-
versitet och Landstinget i Värmland samarbetade. Ett syfte för universitetet
var att bidra till ett sådant samarbete med forskning som är användbar och
användarorienterad i enlighet med det synsätt som Karlstadskolan i informa-
tik slagit fast (Nilsson & Pettersson, 2000).

1.4 Disposition

Här nedan beskrivs i korta ordalag hur doktorsstudien är disponerad.

Avhandlingens första kapitel introducerar ämnet och ger en bakgrund till de
forskningsfrågor som behandlas.

I det andra kapitlet presenteras det problemområde som avhandlingen är
inriktad på: svårigheterna för användare att ställa krav på interaktiva grafis-
ka användargränssnitt. Att tackla detta problem genom att engagera använ-
darna mer i utvecklingsarbetet är i linje med den systemutvecklingstradition
som kallas Participatory Design och kapitlet innehåller en redogörelse för en
större undersökning av utvecklingsmetoder som faller in under denna be-
nämning (Muller, Haslwanter & Dayton, 1997). Därefter sker en avgräns-
ning till ämnesområdet: metoder för prototyping vid utveckling av grafiska
gränssnitt. I syfte att ge den prototypingmetod som är föremål för gransk-
ning i undersökningen en allsidig belysning relateras den sedan till tre andra
närliggande prototypingmetoder.
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I kapitel tre beskrivs tillvägagångssättet i studien med de undersöknings- och
analysmetoder som använts.

Kapitel fyra presenterar Ozlab och de olika experimentmiljöerna utförligt.
De idéer som har motiverat utvecklingen av Ozlab-metodiken redovisas.
Kapitlet tar även upp förberedelser och genomförande av Ozlab-experiment.

I kapitel fem beskrivs tillämpningsfallet – PinTrace. Undersökningen pre-
senteras fördelat på pilotstudie, studie med operationssköterskor samt studie
med ortopeder. Huvudstudien med ortopeder redovisar varje experiment
utförligt.

Kapitel sex innehåller analys av de resultat som kommit fram i undersök-
ningen. Ozlab-metodiken jämförs sedan med ett antal kvalitetskriterier för
prototypingverktyg som beskrivs i kapitel två. Avslutningsvis diskuteras
begränsningar och förutsättningar för Ozlab-prototyping.

Till sist sammanfattas i kapitel sju de slutsatser som analysen resulterar i.
Ett resonemang kring Ozlab-prototyping som en arena för diskussion mellan
användare och utvecklare förs också. Avslutningsvis diskuteras implikatio-
ner för framtiden.

Denna disposition gäller för avhandlingens första del, doktorsstudien. Efter
doktorsstudien återfinns licentiatstudien som skrevs år 2002. Om det före-
kommer referenser till avsnitt eller kapitel utan att någon särskild del anges
så är det alltid doktorsstudien som avses.
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2 Prototyping vid utveckling av
interaktiva grafiska användar-
gränssnitt

I det här kapitlet beskrivs metoder för prototyping vid utveckling av grafiska
användargränssnitt. Först kommer en diskussion kring centrala begrepp
som ”utvecklingsmetod”, ”prototyping”, ”kravarbete” och ”deltagande sy-
stemutveckling”. Därefter behandlas fyra olika prototypingmetoder och
utifrån en jämförelse mellan dem presenteras motiv till att använda Ozlab-
prototyping vid utveckling av interaktiva användargränssnitt. Ett grundan-
tagande presenteras: Ozlab-prototyping är en metod som kan bidra till ett
bättre kravarbete vid multimediautveckling.

Den här avhandlingen rör metoder för kravarbete vid multimediautveckling.
Termen ”metod” används som kortform för termen ”utvecklingsmetod”.
Goldkuhl (1993) menar att metoder är en form av kunskap och fungerar som
föreskrifter för mänskligt handlande, riktlinjer med normativ funktion. Vida-
re hävdar han att metoder består av arbetssätt, begrepp som används och
notation (beskrivningssätt och dokumentation). Till detta hör även det
grundläggande synsätt eller perspektiv som präglar metoden ifråga.

Nilsson (1991) gör följande definition:

Metoder är föreskrifter (regler/anvisningar/rekommendationer) för ett
systematiskt arbetssätt som stöd för aktörer att kunna bedriva utveck-
lings- eller förändringsverksamhet inom företag och organisationer.
[…] Metoder bygger på generaliserade handlingsmönster och blir
normativa till sin karaktär. Nilsson (1991)

Nilssons beskrivning av innehållet i en metod liknar Goldkuhls men innehål-
ler även en intressentmodell som beskriver aktörer, samarbetsformer och
ansvarsroller (Nilsson, 1995).

Både Goldkuhl (1993) och Nilsson (1995) anser att metoder är skapade ut-
ifrån något slags synsätt eller perspektiv som utgör det bakomliggande moti-
vet till att metoden ser ut som den gör. En metodanvändare bör vara medve-
ten om detta perspektiv, dels för att själv förstå metoden ordentligt, och dels
för att kunna använda den där situationen passar för den aktuella metoden.
Den metod som utforskas i denna avhandling – Ozlab-prototyping – är även
den präglad av vissa synsätt vilket förhoppningsvis framgår av titeln på den-
na studie där termerna ”explorativ” och ”experimentell” förekommer. En
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utförlig beskrivning av metoden görs i kapitel 4 nedan men närmast följer ett
resonemang kring det begrepp som bildar slutled i metodens namn.

En grund för hela metodansatsen finns i begreppet prototyping, på svenska
”experimentell systemutveckling” (Andersen, 1994, s. 405). Bally et al.
(1977) jämför en linjär syn på systemutvecklingsprocessen med andra syn-
sätt där prototypstrategin (”the prototype strategy”) är ett. Denna strategi
bygger på tidiga, förenklade prototypversioner som används för att få infor-
mation om det framtida systemet genom lärande, experimenterande och
upptäckande. Den största fördelen med prototypstrategin är att den skapar
förtroende hos användarna och kan skapa inte bara teknisk framgång utan
även psykologisk framgång. En nackdel som anges är att strategin är till
synes dyrare än linjär utveckling. (Bally et al., 1977, s. 24-25)

Budde et al. (1992) går vidare på samma linje och definierar prototyping
som ett synsätt baserat på en evolutionär bild av mjukvaruutveckling med en
påverkan på hela utvecklingsprocessen. Prototyping innebär att man tidigt
skapar fungerande versioner – prototyper – av den framtida applikationen
för att kunna experimentera med dem. Prototyping fungerar således som en
bas för lärande kommunikation mellan dem som är involverade i utveck-
lingsarbetet, särskilt mellan användare och utvecklare. Slutligen gör proto-
typing det möjligt att anlägga ett synsätt på mjukvaruutveckling som baseras
på experimenterande och upplevelse. (Budde et al., 1992, s. 89f)

Kautz (1993, s. 647) betonar att prototyping är en dynamisk process som är
mycket beroende av kommunikativ interaktion mellan de individer och
grupper som är involverade i utvecklingsarbetet. Kautz undersöker möjlig-
heten att stödja kommunikationen genom att se på den som en explicit del av
prototypingen och använda särskilda kommunikationskonsulter som koncen-
trerar sig på denna del av arbetet. Ett annat hjälpmedel är projektdagböcker
som komplement till annan dokumentation eftersom prototypingens flexibla
och kommunikationsintensiva karaktär gör traditionella formella dokumen-
tationssätt svåra att använda. (Kautz, 1993)

Syftet med kravarbetet är som ovan nämns bland annat att skapa en förståel-
se för användarnas behov. Hos vem ska då denna förståelse skapas? System-
utvecklarna behöver förstå användarnas krav för att kunna skapa ett system
med rätt egenskaper. Något som dock ibland förbises är att även användarna
behöver förstå kraven för att kunna diskutera, precisera och formulera dem
(Andersen, 1994, s. 44). Undersökningen av multimediautveckling som re-
dovisas i licentiatstudien visar tydligt att användarna ofta har mycket diffusa
uppfattningar om kraven i tidiga skeden av utvecklingsarbetet. Detta gäller
inte minst krav som berör interaktivitet och multimedialitet, alltså de känne-
tecken som utmärker multimediaprodukter. Men om varken systemutveckla-
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re eller användare förstår kraven från början, vem förstår dem då och var
finns de? Svaret är ofta att de inte finns alls, de är inte skapade i tidiga faser
av utvecklingsarbetet. Kravarbetet är således inte endast en fråga om att
förstå redan existerande krav utan även i hög grad en fråga om att med ex-
plorativt arbete skapa ännu ej existerande krav. Ibland används uttryck som
att ”samla in” eller ”lyfta fram” krav. Sommerville och Sawyer (1997) har
ett kapitel med rubriken ”Requirements Elicitation” där de skriver:

Requirements elicitation is the process of discovering the require-
ments for a system by communication with customers, system users
and others who have a stake in the system development. […] This
process does not just involve asking people what they want; it requi-
res a careful analysis of the organisation, the application domain and
how the system is likely to be used. (Sommerville & Sawyer, 1997)

Formuleringar som dessa kan leda till tron att kraven är givna och att krav-
arbetet mer handlar om att upptäcka dem än att skapa dem. Den senare delen
av citatet antyder dock att olika analyser behövs för att kartlägga kraven. I
följande stycke lyfter de fram användarens situation bättre:

Stakeholders often do not really know what they want from the com-
puter system except in the most general terms. Even when they have a
clear idea of what they would like the system to do, they often find
this difficult to articulate. (Sommerville & Sawyer, 1997)

Citatet passar situationen vid multimediautveckling väl. De talar om ’stake-
holders’ vilket väl närmast är ’intressenter’ på svenska. Detta markerar att
det finns andra personer förutom användarna som kan ställa krav på syste-
met. Det kan exempelvis vara företagsägare, företagsledning, IT-avdelningen
(som kanske ska svara för underhåll och vidareutveckling). Den här avhand-
lingen berör främst kravarbetet ur (slut)användares och systemutvecklares
perspektiv beroende på att multimediaprodukters speciella egenskaper i
första hand tydliggörs i användningssituationen där användaren är huvud-
person.

I det senaste citatets andra mening påpekas att intressenter ofta har svårt att
artikulera sina krav även om de har en tydlig bild av vad de förväntar sig att
systemet ska göra. När det gäller multimediautveckling är det för det första
ofta så att användaren inte har en tydlig bild av vad de förväntar sig att sy-
stemet ska göra. För det andra, om användaren har en tydlig bild av vad
systemet ska göra har de ofta svårt att artikulera detta. Det är ju inte bara en
fråga om vad ska utföras utan även en fråga om hur detta ska utföras. Detta
hur ska inte blandas ihop med hur funktionen realiseras vid systemering-



14

en/programmeringen utan handlar om hur användaren ska arbeta med funk-
tionen i gränssnittet.

Att förbättra både kravarbetet specifikt och systemutvecklingsarbetet rent
generellt genom att engagera användarna mer är ingen ny tanke. Det finns
som nämnts ovan en systemutvecklingstradition som betonar vikten av an-
vändarnas aktiva deltagande i utvecklingsprocessen. Traditionen kallas på
engelska Participatory Design, på svenska ’deltagande design’, alternativt
’deltagande systemutveckling’. Muller, Haslwanter och Dayton (1997) anger
att det finns många olika definitioner av begreppet Participatory Design men
att det ligger i dess kärna att:

The ultimate users of the software make effective contributions that
reflect their own perspective and needs, somewhere in the design and
development lifecycle of the software. (ibid., s. 258)

De anför vidare att användarnas deltagande ska vara ett aktivt deltagande:
någonting mer än att användas som datakälla genom att svara på enkäter
eller bli observerade när de använder mjukvaran.

Författarna tar vidare upp motiv för olika ansatser inom deltagande design:
demokrati genom ökat inflytande för människorna på deras arbetsplatser,
effektivitet genom ökat samarbete mellan medarbetarna, kvalitet genom att ta
tillvara användarnas expertkunskaper i övertygelsen om att det inte finns
tillräcklig kunskap för systemdesign hos någon enskild person eller disci-
plin, ökat engagemang och acceptans hos användarna tack vare att de varit
delaktiga i utvecklingsarbetet.

För att komplettera bilden tar Muller, Haslwanter och Dayton (1997, s. 259)
även upp risker för feltolkning och missbruk av deltagande design. De frågar
sig vad vitsen med användarengagemang är om användarna inte ges tillträde
till beslutsprocesserna vid systemutveckling? Vad menas med ’deltagande’
om användarna ändå görs till objekt och behandlas som mätinstrument för
en produkts produktivitet utan att hänsyn tas till deras behov, värdighet,
trygghet och arbetsmiljö? När övergår ’deltagande’ i exploatering, objektifi-
ering, manipulation och illusion?

För att få en uppfattning om vilken typ av frågor som diskuteras inom områ-
det deltagande design idag kan man studera några bidrag en konferens som:
”The Eighth Conference on Participatory Design: interweaving media, mate-
rials and practices”, vilken ägde rum i juli 2004 i Toronto. Ett ämne som
berörs är deltagande design i förhållande till den aktuella omgivningen.
Några omgivningsfaktorer som tas upp är storlek på projekt (Oostveen &
van den Beeslaar, 2004) samt politiska och sociala förhållanden i det aktuel-
la landet (Braa, Titlestad & Sæbø, 2004; Puri m.fl., 2004). Frågan om proto-
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typing i förhållande till individens kontra kollektivets intresse tas upp av
Irestig, Eriksson och Timpka (2004). Några artiklar (Karasti & Syrjänen,
2004; Luke, Terada & Bortolussi, 2004) beskriver svårigheter och möjlighe-
ter med deltagande design i projekt som exempelvis via webbportaler riktar
sig mot olika former av grupper (”communities”) av organisationer eller
medborgare. Gemensamt för många av bidragen till konferensen synes vara
ett intresse för metodfrågor i samband med deltagande design i miljöer som
präglas av mångfald och variation vad gäller intressenter, geografisk ut-
spridning och kulturella förhållanden för att nämna några exempel.

Muller, Haslwanter och Dayton (1997) har analyserat 61 metoder för delta-
gande design och de redogör för dessa utifrån ett antal attribut. Attributen är:
motiv, syfte, material och materiel som används och hur dessa används, hur
människor kommunicerar med varandra, hur de fattar beslut, vem som deltar
och om speciella roller behövs, vilka vinster som metoden ger upphov till
och hur resultatet används, hur metoden placeras i förhållande till en livscy-
kelmodell, om metoden kan användas tillsammans med andra systemutveck-
lingsmetoder, och lämplig gruppstorlek. Utöver dessa attribut finns det även
referenser till mer information om metoderna.

Metoderna spänner över många faser i den tidigare delen av livscykeln och
det är stor variation vad beträffar de ovan nämnda attributen. En genomgång
av metoderna visar på några gemensamma drag som kan vara värda att näm-
nas:

Kommunikation och förståelse. Ett genomgående drag är att metoderna för-
söker främja kommunikation och förståelse mellan användare och systemut-
vecklare genom att använda representationer av användarnas värld som båda
grupperna kan förstå. Det är inte alltid lätt för användare och systemutveck-
lare att använda samma språk och då kan man försöka med andra medel som
symboler, bilder eller video. I metoden PictureCARD (Muller, Haslwanter &
Dayton, 1997, s. 289) tacklar man de situationer där användare och system-
utvecklare inte har ett gemensamt språk genom att använda bilder som re-
presenterar objekt och händelser, sedan skapas berättelser utifrån bilderna
och till sist översätts de muntliga berättelserna till text.

Konkretion och enkelhet. Många metoder använder olika former av konkret
material för att åskådliggöra exempelvis arbetsprocesser, intressenter, gräns-
snitt, interaktion, material och dataflöden. Ofta används ”lågteknologiska”
medel som papper, penna, färgkritor, ritblock och foton för enkelhet och
snabbhet.

Pappersprototyper. Endast sju av de 61 metoderna inbegriper prototyping
som en del av metoden. För många av de övriga metoderna anges dock pro-
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totyping som en möjlig kompletterande metod. Av de sju metoderna är det
endast en – CISP (Cooperative Interactive Storyboard Prototyping) – som
använder datorn för att skapa interaktiva bildserier vid prototypingen. De
övriga sex metoderna brukar olika former av ritade prototyper för att illu-
strera och simulera användargränssnittet. Det är inte enbart papper och pen-
na som används för dessa prototyper utan även skrivtavla, plastfilm och
andra ”lågteknologiska” hjälpmedel. En metod – Video Prototyping – tar
hjälp av en videokamera där man spelar in händelser i gränssnittet som är
skapat med papper och penna. Händelserna sker genom att en animatör flyt-
tar olika objekt i gränssnittet och på detta vis kan man simulera ett önskat
”beteende” hos det simulerade systemet.

Som Muller, Haslwanter och Dayton (1997) i sin genomgång ovan visar är
det få metoder för deltagande design som använder datorbaserade simule-
ringar av användargränssnitt. Detta leder över till nästa avsnitt som tar upp
prototyping och interaktivitet.

Prototyping och simulering av interaktivitet

Simulering av interaktion mellan användare och (dator)applikation som en
metod i tidiga faser av designarbetet är ingen ny idé. Ehn (1988a, s. 322ff)
redogör för det välkända UTOPIA-projektet som startade 1981 och pågick i
fyra år. UTOPIA står för: ”Utbildning, Teknik och Produkt i Arbetskvalitets-
perspektiv” och var ett pionjärprojekt när det gällde deltagande systemut-
veckling och simulering av interaktivitet. Projektets utmaning var att man
såg den tidens produktionsteknik som ett oöverstigligt hinder för fackföre-
ningarnas krav på kvalitet och meningsfullt innehåll i arbetet (ibid., s. 324). I
UTOPIA arbetade grafiker och forskare tillsammans för att bl.a. med hjälp
av prototyper av olika slag utforska nya arbetssätt för grafiskt arbete vid
tidningsproduktion. Tekniska lösningar som ännu inte fanns realiserade
byggdes av papper och kartong varpå man simulerade utförandet av olika
arbetsuppgifter.

I ett annat verk, Ehn (1988b), redogör samma författare för forskningspro-
grammet Computer Support in Cooperative Design and Communication vid
Århus Universitet i Danmark. Där arbetar forskarna med en ”applikations-
simulator” som ska stödja kommunikation mellan designer och användare
kring framtida användningssituationer. Grundtanken är att använda datorstöd
för användarnas upplevelse av framtiden: (”users involved experience of
being-in-the-future”). Användarna ska ges möjligheten att experimentera
med olika prototyper för att få erfarenheter som kan vara grunden för de-
signkrav. (Ehn, 1988b, s. 154)
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I UTOPIA-projektet var det tydligt att prototyping var del av en vision som
sträckte sig mycket längre än utveckling av enskilda produkter. Det handlade
om demokrati på arbetsplatserna och som nämnts ovan krav på innehåll och
kvalitet i arbetet. Det var således en uppfattning om att prototyping kunde
vara ett arbetssätt som lämpade sig för integrera utvecklingen av en enskild
produkt med utveckling av arbetet och arbetsplatserna i ett vidare perspektiv.

Denna syn på prototyping finns även idag och ett bra exempel på det finns
hos Markus (2004) som diskuterar hur IT kan användas för att driva föränd-
ringar i organisationer. Hon menar att användning av IT i många fall har
potential att förbättra organisationers prestationsförmåga. Det finns dock
även en risk att IT orsakar olika typer av problem för anställda, kunder och
andra intressenter. Förändringar i en organisation som uppstår som konse-
kvens av ny användning av IT kallar hon ”technochange” vilket står för
”technology-driven organizational change”. Hennes huvudpoäng är i korthet
att sådana förändringar i en organisation behöver styras på ett sätt som skil-
jer sig både från styrningen av IT-projekt och styrningen av organisations-
förändringar eftersom ingen av dessa styrningsformer ensam kan hantera
riskerna med ”technochange”. Lösningen är att integrera förändringsarbetet
med hjälp av prototyping som inte bara rör en teknisk lösning, eller en orga-
nisationsförändring, utan båda tillsammans. Denna prototyping kan ske i
resultatorienterade inkrement som levererar mätbara organisationsfördelar.
Markus (2004) menar att detta inte ska förväxlas med en traditionell fasinde-
lad implementation av en IT-lösning eftersom själva organisationsfördelarna
nås först när hela projektet är avslutat.

Den här avhandlingen har ingen ambition att undersöka prototyping med
tyngdpunkt på ett demokratiperspektiv eller ett organisationsperspektiv på
det sätt som visas i de två exemplen ovan utan koncentrerar sig på prototy-
ping för utveckling av användargränssnitt. Däremot finns det flera berör-
ingspunkter mellan avhandlingens resultat och de ovan redovisade synsätten
när det gäller prototypingens möjlighet att vara en arena för utvecklingsarbe-
te där IT-produkter inte ses som isolerade verktyg utan sätts in i olika former
av större sammanhang.

Prototyping vid utveckling av användargränssnitt sker idag på olika sätt. Ett
sätt som beskrevs ovan är baserat på enkla hjälpmedel som papper, penna,
kritor, kartong, fotografier, Post-IT-lappar, OH-film och annat handgripligt
material. Enkla skisser skapas snabbt och billigt, ändringar är lätta att göra
och alla är bekanta med och kan hantera materielen. Vissa former av interak-
tivitet kan simuleras genom att en person flyttar eller förändrar olika objekt
manuellt. Prototypen är icke-datorbaserad vilket kan ses som en styrka såväl
som en svaghet. Det är en styrka att prototypen inte kan förväxlas med en
fungerande datorlösning eftersom en sådan kan vara mycket styrande och
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uppfattas mer som en slutgiltig lösning än en första skiss till lösning. Å
andra sidan är det en nackdel att prototypen kan vara svår att använda för
realistiska experiment med tänkta interaktiva funktioner.

Ett annat sätt är att använda datorbaserade programmerade prototyper. För-
delarna med dessa är att de kan användas i en helt autentisk miljö och att de
verkligen demonstrerar hur ett tänkt gränssnitt fungerar i det avseende som
är aktuellt. Multimediala och interaktiva egenskaper kan demonstreras fullt
ut, förutsatt att innehållet i form av bilder, animationer och liknande finns
tillgängligt. Nackdelen med programmerade prototyper är att de kräver re-
surser i form av tid och programmeringskunskap vid utveckling och föränd-
ring. En programmerad prototyp är statisk i den meningen att alla dess egen-
skaper och funktioner måste programmeras i förväg och kräver ny program-
mering för att ändras. En annan välkänd risk med datorbaserade prototyper
är att diskussionen om dess för- och nackdelar lätt tenderar att handla om
grafiska detaljer vilket kanske inte var meningen. Till slut är det också en
risk att användare uppfattar prototypen som ett leveransklart system.

För att möjliggöra snabb konstruktion och förändring av programmerade
prototyper har en rad olika utvecklingsverktyg och programmeringsspråk
tagits fram. För att göra dem mer lättanvända har man ofta försökt att gå från
rent textbaserad programmering till mer visuell och grafiskt förmedlad pro-
grammering. Även produkter som Apples HyperCard och Microsofts Po-
werPoint har använts som verktyg för snabb prototyping.

Bailey och Konstan (2003) har skapat ett verktyg för multimediadesign som
de kallar DEMAIS. Med hjälp av detta verktyg kan en designer skapa elek-
troniska storyboard-scenarier där olika medier som text, ljud och bild kan
användas. Temporala och interaktiva egenskaper kan tillföras genom att
designern använder ett visuellt ”språk”, exempelvis genom att rita koppling-
ar mellan olika objekt med en elektronisk penna direkt på skärmen. Scenari-
erna kan sedan ”köras” som ett led i fortsatt utforskande av designidéer.

En tanke med DEMAIS är att överbrygga klyftan mellan snabbhet och en-
kelhet i skapandet av en prototyp å ena sidan, och detaljeringsgrad och tyd-
lighet i kommunikationen å andra sidan. Bailey och Konstan (2003, s. 313)
kallar denna klyfta ”the early investment/communication gap” och hävdar i
sin undersökning att DEMAIS klarar av att överbrygga denna klyfta som
existerar hos andra verktyg för multimediadesign.

Det finns således många olika tekniker för prototyping av interaktiva gräns-
snitt, alla kan inte behandlas här men i nästa avsnitt följer en genomgång
och jämförelse mellan fyra sådana.
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2.1 Fyra olika prototypingmetoder – en
beskrivning och jämförelse

Den här avhandlingen behandlar prototyping som ett sätt att få en bra krav-
specifikation för ett kommande system genom att experimentera med syste-
mets multimediala och interaktiva egenskaper. I föregående avsnitt redovi-
sades några olika typer av metoder för detta arbete och de kan grupperas
efter vissa karakteristiska egenskaper. Metoderna kan:

• vara pappersbaserade eller datorbaserade

• ha simulerad eller programmerad interaktion

Dessa egenskaper är permanenta och skiljer metoderna åt på ett principiellt
plan. Det finns även egenskaper hos prototyper som skiftar från fall till fall,
oberoende av den principiella skillnaden ovan. Enligt Snyder (2003, s. 260)
kan prototyper:

• ha lägre eller högre grad av visuell likhet med det avsedda gränssnittet

• representera få eller många av systemets funktioner

• täcka en given funktion ytligt eller på djupet

Den sista punkten avser i vilken grad en viss funktion kan prövas fullt ut
inräknat exempelvis felhantering och andra ”dolda” egenskaper.

I det här avsnittet beskrivs och jämförs fyra olika metoder för prototyping,
nämligen Ozlab-prototyping, Paper Prototyping, Prototyping.ppt och Buck
Prototyping. De tre metoder som jämförs med Ozlab är valda med tanke på
att de är nära besläktade med Ozlab vad gäller användningsområdet: att ex-
perimentera med multimediala och interaktiva egenskaper utan traditionell
programmering. Avsikten med urvalet är att en jämförelse mellan närbesläk-
tade metoder kan visa på nyansskillnader som fördjupar förståelsen för Oz-
lab-prototyping och skapa en god grund för fortsatta resonemangen kring
styrkor och svagheter med metoden.

Förutom Ozlab-prototyping behandlas Prototyping.ppt (Bönisch, Held och
Krueger, 2003). Denna ansats bygger på idén att använda ett välkänt presen-
tationsprogram – PowerPoint – för att simulera interaktiva gränssnitt. Meto-
den skiljer sig från de övriga i jämförelsen genom att den inte använder Wi-
zard of Oz-prototyping utan förlitar sig till PowerPoints möjligheter till in-
teraktion med användaren. I likhet med Ozlab-prototyping är avsikten att
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användare själva ska kunna vara aktiva i konstruktion av prototypen. Denna
egenskap gäller även för nästa metod i jämförelsen, Paper Prototyping. Ma-
terialet till jämförelsen är hämtat från (Snyder, 2003). Paper Prototyping är
en allmänt spridd metod som går ut på att använda mycket enkla och väl-
kända hjälpmedel som penna och papper, interaktivitet kan simuleras med
hjälp av en mänsklig wizard. Till slut behandlas Buck Prototyping (Pering,
2002) som även den använder Wizard of Oz-prototyping för system där
hårdvara och mjukvara ska utvecklas och integreras, exempelvis i mobiltele-
foner.

Som underlag för den kommande jämförelsen ges inledningsvis en översikt-
lig beskrivning av den metod som studeras i avhandlingen, Ozlab.

2.1.1 Ozlab-prototyping

Prototyping för att i explorativ anda utforska interaktionen mellan användare
och dator är ämnet för ett pågående forskningsprojekt vid Karlstads univer-
sitet: ”Modellering av interaktionsautomatik” (Pettersson, 2001a). En av de
bärande idéerna med denna forskning är möjligheterna att kombinera förde-
lar med pappersprototyper och programmerade prototyper. I det syftet har
Ozlab skapats. Ozlab är en prototypingmiljö som stöder användares experi-
menterande med interaktiva grafiska gränssnitt utan föregående programme-
ring. En fullt fungerande prototyp – ur användarens synvinkel – av en fram-
tida produkt kan ”köras” på en dator utan föregående traditionell program-
mering. Illusionen av en programmerad prototyp görs möjlig tack vare en
människa som tar rollen som interaktionspartner, se Figur 2.1. Detta kallas
Wizard of Oz-experiment och har fått sitt namn efter barnboken ”Trollkarlen
från Oz” (Baum, 1960). Den mänskliga trollkarlen i dessa experiment kallas
i fortsättningen ’wizard’.

Figur 2.1. Wizard of Oz-experiment.
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Figur 2.1 visar ett Wizard of Oz-experiment med tre personer. Personen med
hatt är wizarden. På andra sidan en skiljevägg sitter användaren vid sin
skärm. I Figur 2.1 är det ett barn med en vuxen vid sidan om sig. Den vuxne
kan vara en förälder eller lärare som arbetar tillsammans med barnet. Barnet
kan även arbeta ensam vid datorn, allt beroende på aktuell situation. Att
figuren visar barn och förälder här beror på att den illustrerar de första pilot-
experimenten som genomfördes när utvecklingen av Ozlab påbörjades. Bar-
net (i fortsättningen används benämningen ’användaren’ genomgående) har
framför sig en traditionell persondator med skärm, tangentbord och mus.
Skärmen visar ett grafiskt gränssnitt med fungerande möjligheter till interak-
tivitet. Den till synes datorbaserade interaktiviteten är dock simulerad. För-
utom vissa förprogrammerade basala funktioner som beskrivs nedan finns
det inget datorprogram som kan reagera på användarens input. Användarens
handlingar återspeglas istället hos wizarden på andra sidan skiljeväggen.
Denne har två skärmar framför sig. Den ena skärmen visar en exakt kopia av
användarens skärmbild. Detta gör det möjligt för wizarden att vid behov
kunna kontrollera vad användaren ser. Den andra skärmen visar det grafiska
gränssnittet men innehåller dessutom en uppsättning verktyg som wizarden
använder för att styra interaktionen. Det är denna skärm, tillsammans med
tangentbord och mus som är wizardens huvudsakliga kommunikationsverk-
tyg gentemot användaren.

Wizarden registrerar användarens input bl.a. genom att iaktta dennes mus-
pekare. När användaren klickar med musknappen ändrar pekaren temporärt
färg för att signalera klickningen till wizarden. Klickningar från användaren
kan även registreras i en särskild aktivitetslista vilket beskrivs nedan.

Ljud kan också användas, antingen i förinspelad form eller genom att wizar-
den talar i en mikrofon direkt till användaren via datorns högtalare. Rösten
kan förmedlas via en röstförvrängare så att wizardens egen röst inte går att
känna igen, eller om man önskar att omvandla en kvinnlig röst till manlig
eller vice versa.

För att möjliggöra för wizarden och användaren att tala ”öppet” med var-
andra finns även högtalare som är placerad separerad från datorn inne hos
användaren. Denna används för kommunikation som inte är avsedd att vara
simulerad ”datorröst”.

Videokameror med ljudupptagning kan användas för att spela in experimen-
ten. De kan placeras så att de registrerar användaren och dennes kommenta-
rer. Det är även möjligt att spela in användarens skärm för registrering av
användarens arbete under simuleringen.



22

Ozlab-experiment kan genomföras på två skilda sätt vad gäller användarens
vetskap om upplägget. I det ena fallet är användaren helt omedveten om
Ozlab samt wizardens existens och roll. I det andra fallet känner användaren
till det ”bedrägeri” som pågår. I det första fallet tror användaren att det är ett
program som körs. För att dölja wizarden för användaren kan då två angrän-
sande rum med en spegelvägg mellan användas, se Figur 2.2.

Figur 2.2. Ozlabs kontrollrum i oktober 2001. Användarens dator syns genom spe-
gelväggen.

Bilden är tagen från wizardens plats i kontrollrummet. På bordet finns wi-
zardens utrustning i form av dator, skärm, tangentbord mus och mikrofon.
Där finns även den andra skärmen, i det här fallet en vanlig teve, som visar
en kopia av användarens skärm. På bordet syns även videoutrustning samt
verktyg för att ställa in ljud till mikrofoner och högtalare.

Bakom bordet finns spegelväggen som är genomskinlig från kontrollrummet
sett. Användarens dator skymtar bakom glasrutan. Användaren ser dock
endast en spegel och kan därmed inte se in i kontrollrummet.

Mini-Ozlab

Ozlabs systemprogram är inte bundet till de fysiska installationer som be-
skrivits ovan. Tack vare detta kan Ozlab-prototyping även göras på helt
andra platser. Kravet är att man har tillgång till två datorer med Ozlabs sy-
stemprogram installerat. Då kan man ställa datorerna på ett bord och utföra
experimentet med wizarden och användaren sittande nära varandra, se Figur
2.3.
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Figur 2.3. Mini-Ozlab

I denna uppsättning har wizarden endast den bildskärm framför sig som
visar både användarens skärm och de egna verktyg som wizarden behöver.
Ett mini-Ozlab kan användas för experiment där wizard och användaren
samtalar med varandra under experimentets gång. Det kan även användas
för att göra experiment på användarens egen arbetsplats eller på annat plats
där man inte vill göra lokalanpassningar.

2.1.2 Paper Prototyping

Ett snabbt, enkelt och billigt sätt att genomföra prototyping är att använda
papper och penna. Snyder (2003, s. 3) säger att paper prototyping är en me-
tod för brainstorming, design, skapande, test och kommunikation av använ-
dargränssnitt. Metoden har sina rötter i deltagande design och har sedan
början på 1990-talet blivit mer allmänt känd hos utvecklare av användar-
gränssnitt. Snyder gjorde år 2002 en enkät bland 172 utvecklare (de flesta
var användbarhetsexperter) och 86% av dessa svarade att paper prototyping
var antingen nödvändigt (”essential”) eller användbart (”useful”).

Snyder definierar paper prototyping på följande sätt:

Paper prototyping is a variation of usability testing where representa-
tive users perform realistic tasks by interacting with a paper version of
the interface that is manipulated by a person ”playing computer”, who
doesn’t explain how the interface is intended to work. (Snyder, 2003,
s. 4)

Denna form av prototyping genomförs enligt Snyder så att representativa
användare väljs ut, sedan definieras några typiska uppgifter som dessa an-
vändare ska utföra. Därefter skapas bilder över alla fönster, menyer, dialog-
rutor m.m. som behövs för att utföra dessa arbetsuppgifter. Sedan genomförs
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ett användbarhetstest. En av användarrepresentanterna ombeds att försöka
utföra arbetsuppgiften genom att interagera med prototypen, ”klicka” genom
att beröra prototypens knappar och länkar, att ”skriva” genom att skriva för
hand direkt på prototypen. En eller två utvecklare spelar rollen som ”dator”
och sköter hanterandet av de papperslappar som används för att simulera
gränssnittet. En person leder sessionen medan övriga utvecklare observerar
och gör anteckningar. (Snyder, 2003, s. 4-5)

Vilka fördelar har då denna metod? Snyder (2003, s. 12) anger följande:

• Tidig upptäckt av vilka delar av gränssnittet som fungerar bra och vilka
som är problemfyllda.

• Lätt att göra modifieringar under eller efter pågående session.

• Flera sessioner kan hållas under en och samma dag och mönster i den
återkoppling som användarna ger kan upptäckas.

• Pappersprototyper möjliggör således flera snabba iterationer och förbätt-
ringar baserat på reaktioner från riktiga användare utan att någon kod be-
höver skrivas.

• Man kan experimentera med många olika idéer snarare än en enda.

• Prototyperna kan användas som ett kommunikationsmedel inom utveck-
lingsgruppen och med användarna.

• Inga speciella tekniska kunskaper krävs vilket gör det lätt för utvecklare
från olika discipliner att arbeta tillsammans.

• Metodiken uppmuntrar till en kreativ utvecklingsprocess.

Det finns även nackdelar med metoden. Snyder (2003, s. 12, 302-305) tar
upp följande :

• Vissa typer av interaktionsproblem är svåra att upptäcka.

• Metoden kan introducera icke-problem, exempelvis att användaren blir
påverkad och kanske störd av sessionsledaren.

• Pappersprototypens ’långsamhet’ kan också hindra användaren från att
experimentera med gränssnittet på ett normalt sätt.

• Pappersmediet i sig har skillnader jämfört med datormediet och dessa
skillnader kan vara orsak till olika former av problem som det då gäller
att skilja från ’riktiga’ interaktionsproblem.
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• Användare kan helt enkelt tycka illa om utseendet på gränssnittet. Snyder
anser dock att det bästa är att avstå från att fråga användaren om detta,
det är ändå svårt att veta exakt vad det är som användaren tycker om eller
inte tycker om.

Snyder (2003, s. 332-333) beskriver även ett antal kriterier som talar för att
använda paper prototyping i förhållande till att använda programmerade
prototyper. Nedan följer ett urval av dessa. Paper prototyping är lämpligt
om:

• Det är krångligt och dyrt att omboka användare.

• Många olika programmoduler är inblandade för att utföra en arbetsupp-
gift.

• Vissa programmoduler är under utveckling, eller är av okänd kvalitet,
eller står utanför egen kontroll.

• Förändringsförslag inkommer ständigt.

• Det är dyrt och tidskrävande att ställa i ordning en lämplig testmiljö.

• Nödvändigt material kommer från olika källor som den egna organisatio-
nen inte kontrollerar.

• Det är svårt att återställa testmiljön mellan sessioner beroende på äkta
transaktioner eller andra konsekvenser.

• Uppgifter består av installation och konfiguration.

• Det uppstår svarstider från systemet på mer än en eller två minuter.

• Den egna organisationen känner till arbetsuppgifterna som ska testas.

• Det är önskvärt med användbarhetstester före eller under utvecklingsar-
betet.

• Användargränssnittet inte existerar eller behöver en större översyn.

• Det är känt att det finns viktiga problem med användargränssnittet, eller
att man vill kunna experimentera med olika lösningar.

2.1.3 Prototyping.ppt – att använda PowerPoint för att
simulera gränssnitt till komplexa maskiner

Går det att genomföra prototyping av interaktiva gränssnitt med hjälp av
befintliga program som många användare dessutom redan behärskar? Detta
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var frågan i det projekt som Bönisch, Held och Krueger (2003) rapporterar. I
projektet var uppgiften att simulera ett användargränssnitt till en komplex
maskin inom sjukvården, en respirator. Enligt författarna kräver utveckling
av användargränssnitt för komplexa medicinska maskiner deltagande av
systemets framtida användare för att dessas behov ska tillgodoses. Men an-
vändare kräver en visualisering att arbeta med och då passar det bra att an-
vända någon form av prototyp. Författarna beskriver tre olika prototypkate-
gorier uppdelat på olika grader av ’fidelity’. Som svensk term föreslår Na-
tionalencyklopedin trohet, exakthet eller precision. Jag väljer att använda
termen fidelity här eftersom den är vanlig i branschen.

Prototyper med låg fidelity är sådana som skapas med papper och penna,
OH-film, whiteboard eller Post-IT-lappar. Prototyper med fidelity på en mel-
lannivå kallas av författarna fasadverktyg (min översättning av eng. facade
tools) vilket är en term som även Szekely (1994) använder i sin genomgång
av verktyg och tekniker för prototyping av användargränssnitt. Bönisch,
Held och Krueger (2003) nämner där förutom PowerPoint även HyperCard.
Prototyper med fidelity på en hög nivå skapas med hjälp av program för
gränssnittsutveckling som exempelvis Delphi, Visual Basic eller C++. (Bö-
nisch, Held & Krueger, 2003, s. 1066)

Författarna hävdar att fasadverktyg tillåter att den som skapar prototypen
kan använda bilder och text och dessutom definiera hur prototypen ska age-
ra, något som inte är möjligt med papper och penna. Prototyperna ser ut som
den verkliga applikationen och kan simulera delar av interaktionen hos den-
na genom att användare kan klicka på knappar och få verklighetstrogen re-
spons.

Fasadverktyg har enligt författarna tidigare använts mest för webbgränssnitt
och triviala användargränssnitt. Frågan de ställer sig är om ett verktyg som
PowerPoint även kan användas för att simulera ett användargränssnitt till en
så avancerad maskin som exempelvis en respirator. Figur 2.4 visar använ-
dargränssnittet så som det såg ut vid forskningsprojektets start.
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Figur 2.4. Respiratorns ursprungliga användargränssnitt
(med tillstånd från B. Bönisch)

Till att börja med gjorde forskarna intervjuer och observationer vilka fick
ligga till grund för det första förslaget till ett nytt användargränssnitt, se
Figur 2.5.

Figur 2.5. Första versionen av nytt användargränssnitt till respirator
(med tillstånd från B. Bönisch)
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I ett andra steg startade prototypingarbetet och det slutgiltiga användar-
gränssnittet utformades under 20 testsessioner med sjukvårdspersonal i totalt
14 designiterationer, se Figur 2.6.

Figur 2.6. Slutgiltig version av nytt användargränssnitt till respirator
(med tillstånd från B. Bönisch)

Gränssnittet simulerade till slut ett stort antal olika parametrar och larm-
gränser. Pekskärm användes vid prototypingen, en likadan pekskärm plane-
rades för respiratorprogrammet och samtliga funktioner som avsågs att han-
teras via pekskärmen kunde simuleras. Ett antal ’fysiska’ inställningsrattar
och effekterna av att ställa in dem simulerades inte utan användarna fick i
dessa fall använda sin fantasi vilket enligt författarna gick bra eftersom de
var väl bekanta med utseende och funktion hos dessa rattar.

Författarna drar slutsatsen att PowerPoint passar bra för designtester. Pro-
grammet är allmänt känt och förändringar av prototypen kan utföras av an-
vändarna själva under testerna. Det går snabbt att göra förändringar och den
realistiska presentationen och simuleringen av interaktiviteten gör att det
ställs mindre krav på användarnas fantasi jämfört med pappersprototyper,
något som ökar validiteten. Eftersom PowerPoint finns på de flesta person-
datorer kan prototyping utföras på användarnas arbetsplatser utan att särskilt
mycket utrustning behöver flyttas omkring. Inget extra program behöver
behärskas till skillnad mot andra fasadverktyg som exempelvis HyperCard
och Macromedia Flash eller Director. Inga extra programmeringskunskaper
krävs till skillnad mot exempelvis C++ , Visual Basic och Delphi.
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Nackdelarna är att PowerPoint inte genererar någon exekverbar kod som
skulle kunna användas i den aktuella applikationen. Det går heller inte att
bestämma positionen för grafiska objekt på pixelbasis. När ett stort antal
bilder används (i slutfasen hade de 103 bilder) skulle det vara bra med en
funktion för att genomföra en ändring på flera bilder samtidigt.

Sammanfattningsvis menar författarna att PowerPoint motsvarar de krav på
prototypingverktyg som Szekely (1994, s. 3-4) ställer upp: lätta att använda,
möjligt att göra och pröva ändringar på kort tid, ge utvecklare stor kontroll
över detaljer i designen, möjligt att samla in många olika typer av data under
testerna, exekverbara (kunna interagera med användaren), ge stöd i hela
livscykeln, ge stöd för lagarbete och kunna hantera olika versioner av proto-
typer.

Avslutningsvis kommenterar de att det kan vara bra att använda olika verk-
tyg för prototyping i olika skeden av utvecklingen för att ta till vara verkty-
gens respektive fördelar. PowerPoint var ett snabbt sätt att simulera mycket
mer interaktion än vad som förväntades vilket sparade både tid och pengar,
inget extra program behövde köpas och läras in, inga programmeringskun-
skaper krävdes.

Utveckling av användargränssnitt till komplexa maskiner inom sjukvården
studeras även av Liljegren, Bligård och Osvalder (2003) som pläderar för att
användbarheten av medicintekniska maskiner kan ökas genom att man prö-
var användbarheten i dessa maskiner innan de tas i bruk och att kunskaper
om ergonomi (”human factors design”) inkorporeras bättre i designarbetet.
Det senare kan ske med utvärderingsmetoder som gör designprocessen
mindre beroende av ”svårhanterliga användbarhetstester”. Författarna har
vidareutvecklat så kallad cognitive walkthrough där användbarhetsexperter
försöker efterlikna en användares arbete steg för steg under ett tänkt interak-
tionspass; utvärderarna har en uppsättning frågor att ställa sig inför varje
steg, till exempel: Är den korrekta handlingen uppenbar för användaren?
(ursprungligen från Wharton m.fl., 1994).

Detta är ett intressant bidrag till gränssnittsutvecklarens verktygslåda, men
faller utanför deltagande systemutveckling, utom där man involverar använ-
darna i walkthroughn. På sätt och vis har de sessioner i denna studie där
läkarna deltog i omdesignen karaktären av walkthroughs. Vi har dock inte
följt frågelistor inför varje arbetssteg så som beskrivs i Wharton m.fl. (1994)
samt Liljegren, Bligård och Osvalder (2003) utan gjort semistrukturerade
intervjuer med avsikten att fånga användarnas reaktioner även inom områ-
den som inte täcks av förberedda frågor. Det vore dock intressant att pröva
en kombination av strukturerade frågor enligt cognitive walkthrough och den
öppnare typ av intervju som använts här.
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2.1.4 Buck Prototyping

Pering (2002) beskriver hur företaget Handspring arbetar med prototyping
vid utveckling av en kombinerad handdator och mobiltelefon. Det är en ut-
maning att utforma interaktionen för en sådan enhet eftersom handdatorer
och mobiltelefoner tidigare har varit två åtskilda apparater. Prototyping av
interaktivitet var en komplex uppgift p.g.a. kopplingen mellan hårdvara och
mjukvara. Orsaken är att programvarufunktionalitet ska integreras med
skräddarsydda fysiska reglage och interaktionen med dessa. En annan faktor
som komplicerar arbetet är att två skilda organisatoriska enheter sammanförs
i utvecklingsarbetet: designavdelningen och marknadsföringsavdelningen.
Båda avdelningarna har egna etablerade synsätt på design och prototyping.

Flera metoder för prototyping används

Företaget använder olika prototypingmetoder beroende på vilken fas arbetet
befinner sig i. Man startar tidigt med pappersprototyper för att visualisera
designen. Bilder som illustrerar navigationsvägar med hjälp av pilar skapas.
PowerPoint används sedan för att simulera användarens ’väg’ genom olika
menyer vid fullgörandet av en viss uppgift. Det är också ett sätt att experi-
mentera med och diskutera olika lösningar vid designmöten. Om komplexa
frågor uppstår som designgrupper vill lösa genom användbarhetstester an-
vänder man sig av prototyper gjorda i Macromedia Flash kombinerat med ett
system kallat Buck. Det består av en fysisk prototyp av produkten med alla
knappar och symboler på rätt ställe. Buck innehåller dock ingen version av
programvaran utan är istället kopplad till en vanlig persondator. På datorns
skärm visas en simulering av handdatorns skärm. Tack vare att båda enhe-
terna är sammankopplade kan användaren använda den fysiska enhetens
reglage för inmatning av information. Responsen från programvaran visas
hela tiden på persondatorns skärm. Prototyping på detta sätt fångar problem
som berör timing, ergonomi och uppgiftsbaserat flöde (”task-based flow”).
Den sista delen av prototyping är Alphavalidering. I det skedet interagerar
användare med tidiga versioner av det slutgiltiga systemet, både hård- och
mjukvara. Pering säger att detta steg egentligen inte är ett prototypsteg men
att det finns vissa förhållanden som inte är möjliga att pröva tidigare. Ett
exempel är hur systemet fungerar vid upprepad användning, ett annat hur det
fungerar med användarnas egen information till skillnad från att använda
preparerad information.

Vid användning av prototyping i flera steg på detta vis kan man enligt förfat-
taren på ett ekonomiskt sätt pröva ökad funktionalitet för varje steg om man
tar till vara varje verktygs fördelar vid rätt tidpunkt i designprocessen. Ett
vanligt problem är annars att man vänjer sig vid ett visst prototypingverktyg
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och begränsar sig till att undersöka sådana problem som just det prototy-
pingverktyget förmår att belysa (Pering, 2002, s. 40).

Buck används för experiment med lösningar till kända problem med tidigare
versioner av systemet. Det används också när man vill experimentera med
radikalt nya eller komplexa designlösningar. Ett annat värdefullt använd-
ningsområde är enligt Pering att lösa tvister vid designmöten. Diskussioner
om vilken design som skulle väljas tog ibland längre tid än att göra prototy-
per och pröva de olika idéerna.

För att göra mänsklig tvåvägskommunikation möjlig prövades Wizard Of
Oz-prototyping. Eftersom Buck-systemet inte var gjort så att flera enheter
kunde kopplas samman så genomförde man både muntliga och textbaserade
dialoger med hjälp av en mänsklig dialogpartner.

Följande fördelar med Buck-prototyping anförs:

• Problem som uppstod vid tvåhandsanvändning upptäcktes.

• Olika ’fysiska’ knapptryckningar – långa, korta eller dubbla – kunde un-
dersökas på ett sätt som inte är möjligt med pappersprototyper.

• Knapparnas fysiska ergonomi kunde prövas.

• Användare kunde på egen hand laborera med systemet vilket ibland ledde
till oväntade upptäckter.

• Prototypingen blir mer konkret jämfört med pappersprototyper eller en-
dast ’skärm’-tester.

Vilka begränsningar rapporterar Pering? Den största nackdelen består av att
den iterativa delen av utvecklingen endast berörde programvarans användar-
gränssnitt. Hårdvaran berördes inte beroende på organisatoriska och ekono-
miska faktorer. Perings erfarenhet är att hårdvaran ofta definieras tidigt jäm-
fört med programvaran och därför är relativt fastslagen när programvaran
börjar växa fram. Att göra förändringar i hårdvaran är också mycket kost-
samt jämfört med att ändra i programvaran. Det uppstår således en obalans
som är en utmaning för HCI-samhället: Hur kan interaktionsdesign genom-
föras så att prototyping av hårdvarugränssnitt och programvarugränssnitt
koordineras?
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2.1.5 Jämförelse mellan de olika metoderna

Här i kapitel 2 görs en allmänt hållen jämförelse mellan metoderna för att
’positionera’ Ozlab-prototypingen mot de andra metoderna. Szekely (1994,
s. 3-4) definierar kriterier för prototypingverktyg och jämförelsen i detta
avsnitt är inspirerad av dessa. I kapitel 6 (analys) görs en detaljerad genom-
gång av kriterierna och där analyseras också Ozlab med avseende på dem.

Hur lätt är verktyget att använda?

Pappers-prototyping är den metod som är enklast att komma igång med. De
hjälpmedel som används är också sådana som alla känner till varför det inte
behövs någon särskild inlärningstid för att lära sig verktyget. Inga datorer
eller annan teknisk utrustning krävs vilket ger hög grad av flexibilitet. Ut-
rustningen är billig och lättillgänglig. En nackdel kan vara att personer som
tycker att de är dåliga på att rita och skriva känner ett visst motstånd att visa
upp sina alster för andra.

PowerPoint är enkelt att komma igång med för vana användare men det kan
möjligen finnas många som inte har någon erfarenhet av programmet och de
måste få tid att lära sig hur det fungerar. Datorutrustning krävs men pro-
grammet finns ofta redan på de befintliga datorerna.

Buck Prototyping kräver tillgång till, och kunskaper i Macromedia Flash för
att skapa ett interaktivt gränssnitt. Det bygger även på en specialanpassad
koppling mellan hårdvara och den simulerade programvaran. Med tanke på
detta torde denna metod ta betydligt längre tid att komma igång med jämfört
med de två förstnämnda.

Ozlab består av en speciell programvara som måste finnas installerad på
datorerna som ska användas. Programmet förutsätter grundläggande kunska-
per i Macromedia Director vilket medför inlärningstid för de som saknar
denna kunskap på förhand. Initialt krävs således en viss insats. Vid skapande
av interaktionsskalet krävs färdighet i att använda ritprogram. En intressant
tanke som även torde vara möjlig i PowerPoint är att använda redan befint-
ligt grafiskt material eller material från en tidigare pappersprototyping. Det-
ta material kan fotograferas eller scannas in och sedan kan bilderna direkt
fogas in i interaktionsskalet, som Pettersson (2002a) rapporterar.

Möjligt att göra och pröva ändringar på kort tid

Olika prototypingmetoder har starka och svaga sidor när det gäller vilken
typ av egenskaper som utforskas. Detta gör att en viss metod kan möjliggöra
ändringar av en viss typ på kort tid medan ändringar av en annan typ kan ta
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lång tid. Det här kriteriet skulle kunna omformuleras till: ”Möjligt att göra
och pröva ändringar hos de egenskaper som metoden är ämnad för på kort
tid”. En utvecklare bör följaktligen inte välja prototypingmetod på måfå utan
använda en metod som passar i den enskilda situationen. Snyder (2003, s.
267) ställer frågan. ”Methods don’t stand alone – What are you prototy-
ping?”.

Pappersprototyping tillåter snabba iterationer. Det är även möjligt att pröva
helt skilda designförslag på ett enkelt sätt. Det gäller dock att tänka efter när
prototypen skapas. Vill man exempelvis enkelt kunna byta bakgrundsfärg i
många skärmbilder är det klokt att inte rita olika objekt direkt på färgade
papper utan använda exempelvis genomskinlig OH-film som dessutom tillå-
ter att objekt tillförs i olika ’lager’ ovanpå ett färgat bakgrundspapper. Inter-
aktivitet kan i viss grad simuleras med pappersprototyper genom att en per-
son agerar ’dator’ och ger användaren respons. Beroende på typen av änd-
ringar kan dessa i vissa fall utföras omedelbart genom att den mänskliga
’datorn’ ändrar sin respons till användaren.

PowerPoint kan också medge snabba iterationer men det beror på vilken typ
av ändringar det handlar om. Layoutändringar kan ofta göras snabbt men
ändringar i ett interaktionsflöde kan ta längre tid.

Ändringar i Buck innebär att Flash-programmering behövs. Tiden detta tar
är situationsspecifik varför det är svårt att fälla något generellt omdöme.

Ozlab tillåter snabb modifiering av wizardens respons till användaren,
ibland även under pågående session. Vissa interaktionsmöjligheter är förin-
ställda och kräver viss tid för att ställas om. Grafiska förändringar tar olika
lång tid, bl. a. beroende på hur väl utvecklaren eller användaren behärskar
de datorbaserade bildbehandlings- och ritverktygen.

Exekverbara prototyper

Szekely (1994) säger att en exekverbar prototyp är en sådan som kan ge
lämplig respons på användarens input. Metoderna som behandlas här ger
olika typer av respons. Termen exekverbar förknippas oftast med exekvering
av ett datorprogram i en dator. Här används termen i en vidare bemärkelse
och kan då även omfatta situationer som inte inbegriper datorer, exempelvis
vid pappersprototyping. Huvudsaken är att användaren kan ge input på något
sätt och sedan få lämplig respons.

Pappersprototyping skiljer sig från de övriga beskrivna metoderna eftersom
responsen inte förmedlas via en dator och därmed inte heller lämpar sig så
väl för att utforska frågor som berör just frågor om hur människan interage-
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rar med datorn som förmedlare av information. Däremot kan det mycket väl
finnas andra områden där en pappersprototyp ger lämplig återkoppling även
om det är en människa som simulerar datorns svar, så körbarheten beror helt
på vilken typ av respons det handlar om.

PowerPoint fungerade i det redovisade exemplet väl när det gällde lämplig
respons, särskilt gällde detta användarens navigering genom systemet för att
fullfölja arbetsuppgiften.

Buck höll hög nivå på interaktionen genom det programmerade gränssnittet.
I vissa situationer kunde inte användarens egen indata behandlas eftersom
programlogiken inte var fullständig. Istället lotsades användaren in i en mer
styrd interaktion där meddelandena var förutbestämda.

Ozlab kan användas för att helt och hållet simulera datorns respons. Men
även om användaren tror att interaktionen är helt datorbaserad kan körbarhe-
ten växla eftersom den handlar om att ge lämplig respons. Om uppgiftens
karaktär passar Ozlab väl kan körbarheten bli mycket hög.

Till skillnad från Buck Prototyping behövs ingen programmering av de in-
teraktiva funktionerna eftersom wizarden själv sköter dessa. Körbarheten
kan även växla under pågående session eftersom wizarden har möjlighet att
anpassa sitt beteende (Pettersson, 2002a, s. 153). Möjligheten att experimen-
tera med olika respons under pågående session innebär samtidigt en risk för
oplanerad respons från wizarden som dels kan vara icke önskvärd och dels
kan vara av en karaktär som inte går att implementera i en kommande pro-
dukt.

Möjligt att samla in många olika typer av information under experi-
menten

Enligt Szekely (1994) är den huvudsakliga avsikten med prototyping att ge
utvecklarna möjlighet att samla in den information som behövs för att kunna
bygga ett system. Denna information är av många olika slag och ett bra pro-
totypingverktyg bör ge stöd för insamling av sådant som: beskrivning av
arbetsuppgifter, krav på funktioner i systemet och dess gränssnitt, designmo-
tiv (varför görs vissa val?), skärmbilder och layout, användarrespons och
svarstider.

Någon detaljerad analys av de olika metoderna i förhållande till dessa typer
av information görs inte här men några särdrag hos metoderna uppmärk-
sammas.

Pappersprototyper kan användas för att samla in mycket av den information
som nämns ovan men de har av naturliga skäl en svag sida när det gäller
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information om förhållanden som är direkt relaterade till datorn samt inter-
aktionen mellan människa och dator. Exempel på sådana förhållanden är
svarstider, hantering av tangentbord och pekdon, människans uppfattning av
bildskärmen och andra datorergonomiska faktorer. Även mer applikations-
specifika interaktionsproblem kan vara svåra att få information om som ex-
empelvis hur en rullningslist används och storleken på klickbara ytor på
skärmen.

De övriga metoderna använder alla datorn som medium och simulerar en
fungerande applikation. Detta medger insamling av information om vissa
MDI-förhållanden som pappersprototyping har svårt att kartlägga. PowerPo-
int är ett standardprogram med förutbestämd funktionalitet som sätter grän-
ser för vad som kan åstadkommas. Buck och Ozlab är specialtillverkade
prototypingverktyg vilket möjliggör fortlöpande utveckling och anpassning
till nya behov. När det gäller Ozlab så har systemet redan från början kon-
struerats för att samla in information om exempelvis användarens respons.
All information om användarens respons förmedlas från användarens dator
till wizardens via ett nätverk. Huvudsyftet med detta är att kunna visa wizar-
den hur användaren interagerar med prototypen. Ett annat syfte är att kunna
utnyttja den förmedlade informationen i olika former av loggningsfunktio-
ner, dels för att ge wizarden stöd direkt i prototypsessionen, och dels för att
samla in information som kan analyseras och användas i efterhand.

En funktion som är avsedd att fylla båda dessa syften är den s.k. aktivitets-
listan. I denna lista sparas information om knapptryckningar som använda-
ren utfört under sessionen. Wizarden kan före sessionen ställa in vilka knap-
par som ska omfattas av denna loggning. Under pågående session kan wi-
zarden se på denna lista som hela tiden uppdateras när användaren trycker
på någon knapp. Listan kan användas för att se vilka knappar som använda-
ren tryckt på och i vilken ordning detta gjordes.

Denna loggning är tämligen rudimentär, möjligheterna att utveckla logg-
ningen ytterligare är stora, exempelvis hur användaren rör markören, hur
flyttbara objekt flyttas av användaren och tidpunkter för dessa händelser.
Förutom analys av olika händelser kan loggningen även komma att användas
för att återskapa hela händelseförloppet, på samma sätt som med en videoin-
spelning.

Kunna hantera olika versioner av prototyper

Även här skiljer sig pappersprototyping från de övriga metoderna. För att
skilja olika versioner av pappersdokument åt behöver någon form av märk-
ning införas så att ett versionsregister kan skapas. Ska detta fungera kräver
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det samtidigt att enskilda dokument inte görs om när en modifiering ska ske.
Nya dokument kan behöva skapas istället vilket innebär merarbete.

Övriga metoder bygger på digitala dokument som lagras i datorer. Detta
medger enkel kopiering av filer för framställande av nya versioner. Det finns
generella versionshanteringssystem tillgängliga för att underlätta detta arbe-
te. Många systemutvecklare använder sedan länge sådana produkter och de
besitter kunskap som kan användas även för prototypingen.
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3 Forskningsmetod
I det här kapitlet redovisas tillvägagångssättet som använts i denna studie.
Först ges en kort bakgrund till forskningsfrågorna. Därefter diskuteras oli-
ka sätt att undersöka dessa frågor. Den valda undersökningsformen motive-
ras sedan och därefter följer en kort introduktion till det aktuella fallet som
studien riktas emot. Undersökningsmetoden presenteras sedan avseende
planering, datainsamling, arbetets uppdelning i tre olika delstudier, experi-
mentens genomförande samt hur data insamlade under experiementen har
analyserats. Avslutningsvis beskrivs och diskuteras studiens vetenskapliga
karaktär.

Den här studien har sina rötter i den belysning av kravarbete vid multimedi-
autveckling som redovisas i licentiatstudien där en rad utmaningar när det
gäller detta arbete formulerades. De preliminära frågorna för fortsatt forsk-
ning som gavs i licentiatstudien har sedan bearbetats och preciserats, se
avsnitt 1.2. Frågorna är baserade på förmodade fördelar med simulering av
interaktionsautomatik, se s. 7. Där hävdas att sådan simulering kan förbättra
kravarbetet genom att användarens roll stärks och att kvaliteten på kraven
höjs. Forskningsfrågorna berör multimediautvecklingspraktiken och prövas i
en empirisk undersökning. Goldkuhl (1993) kallar detta tillvägagångssätt att
”empirigrunda” och anger det som ett av flera olika sätt att hitta bra argu-
ment för en metod.

Det finns olika sätt att utforma en sådan undersökning på och här presente-
ras tre alternativ. En möjlighet är att göra en jämförande studie baserad på
de prototypingmetoder som presenteras i kapitel 2. Fördelen med en sådan
studie vore att den praktiskt skulle kunna pröva de slutsatser kring de olika
metoderna som presenteras där. Resultaten från en sådan undersökning skul-
le vara mycket intressanta som grund för vidareutveckling av Ozlab-
prototyping. Andra metoders starka och svaga sidor skulle då kunna beaktas
grundat på en större kunskap om dessa metoder än vad som finns idag.
Nackdelen vore att det skulle krävas resurser i form av kunskaper, männi-
skor och tid att bedriva utvecklingsarbete enligt flera olika prototypingme-
toder.

Ett annat alternativ vore att jämföra Ozlab-prototyping med rådande utveck-
lingspraxis i något företag eller organisation som bedriver multimediaut-
veckling utan att ägna sig åt någon av de former av prototyping som beskri-
vits i kapitel 2. En sådan undersökning kunde som i föregående exempel
göras i form av två parallella utvecklingsinsatser baserade på samma under-
lag och mål. Fördelen med en sådan studie vore att den kunde ge kunskaper
om värdet av prototyping jämfört med metoder som visualiserar interaktiva
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egenskaper på andra sätt än med prototyper. En svårighet med detta alterna-
tiv kunde vara att sätta resultaten i relation till prototyping i allmänhet jäm-
fört med Ozlab-prototyping specifikt. Även detta alternativ skulle kräva
resurser att bedriva parallella utvecklingsinsatser.

Ett tredje alternativ är att avstå från direkt jämförande studier enligt ovan
och pröva Ozlab-prototyping i en fallstudie med utgångspunkt i de resultat
kring kravarbete vid multimediautveckling som presenteras i licentiatstudien
(Molin, 2002), i Molin (2003) samt i Molin och Pettersson (2003). En fördel
med detta alternativ är att den explorativa karaktären på undersökningen kan
bli tydligare genom att resultaten inte behöver relateras till de alternativa
metoderna på samma sätt som i de två första alternativen. Intresset riktas
istället mot betydelsen av gjorda iakttagelser i förhållande till grundantagan-
den och forskningsfrågor. Ett argument för att välja detta alternativ är att
objektet som står i centrum för avhandlingen, grafisk simulering av interak-
tionsautomatik, är en ny och oprövad metod som om vi liknar det vid barnets
utveckling fortfarande befinner sig på krypstadiet. Metodiken (Ozlab-
prototyping i deltagande systemutveckling) är än så länge endast prövad i ett
antal mindre utvecklingsprojekt som startats med främsta syfte att utveckla
metodiken i sig. Fallstudien som rapporteras i denna avhandling är den för-
sta större studien där metodiken prövas i ett större sammanhang med intres-
senter utanför universitetet. I ett läge som detta med begränsade baskunska-
per om metodiken kan det vara lämpligt att förbättra dessa och först i ett
kommande steg göra jämförande studier enligt de två första alternativen
ovan.

För att kunna studera grafisk simulering av interaktionsautomatik behövs
något slags verktyg och studien går ut på att studera prototypingkonceptet
Ozlab som introducerades i avsnitt 2.1.1. Studien avser att pröva hur simule-
ring av interaktionsautomatik med hjälp av Ozlab-prototyping kan användas
för att förbättra arbetet med kravspecifikationer vid multimediautveckling.
Arbetet kan sägas handla om krav på två nivåer. Den första nivån är pro-
duktkrav, i detta fall krav på multimediaprodukter. Den andra nivån handlar
om metodkrav, krav på utvecklingsmetoder. Om inget särskilt anges är det
produktkrav som avses när termerna krav, kravspecifikationer och kravarbe-
te används.

Strävan har varit att hitta ett lämpligt fall där forskningen kan genomföras i
en ”skarp” multimediautveckling där det finns ett genuint behov som be-
döms passa för Ozlab-prototyping. En sådan möjlighet uppstod vid lämplig
tidpunkt och den avser medicinsk robotik, närmare bestämt vidareutveckling
av ett användargränssnitt till ett positioneringssystem för höftledskirurgi, se
kapitel 5 för en detaljerad beskrivning. Positioneringssystemet består av en
specialanpassad industrirobot med tillhörande mjukvara. Systemet är avsett
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att hjälpa ortopeder att bestämma position för de skruvar som används när
patienter med brott på lårbenshalsen opereras. Användargränssnittet består
bl. a. av en pekskärm som fungerar som både in- och utenhet. Systemet är
under utveckling men har använts vid totalt ca 60 operationer i Stockholm
och i Karlstad.

Företaget Medical Robotics som utvecklar systemet vände sig till Karlstads
universitet för att undersöka om det fanns intresse från universitetet att delta
vid vidareutvecklingen av användargränssnittet. Detta skulle ske inom ramen
för ett EU-projekt där näringsliv, landsting och universitet avsåg att bygga
upp ett kluster av företag inom området medicinteknik. Klustret fick namnet
MTiV (Medicinsk Teknik i Värmland; se www.mtiv.nu), i avsnitt 5.3.1 ned-
an presenteras klustret närmare.

Ett samarbete med Medical Robotics etablerades vilket ledde till en inledan-
de användbarhetsstudie i form av ett C-uppsatsarbete (Myr & Strömvall,
2004), samt den föreliggande Ozlab-studien. I en lokal som ligger på gång-
avstånd från Centralsjukhuset i Karlstad byggdes en laboratoriemiljö för
Ozlab-experiment upp. Där finns två rum skilda med en fönstervägg. Det är
ingen spegelvägg utan vanligt glas som ger insyn från båda håll. I det ena
rummet finns positioneringssystemet, röntgenutrustning och ett operations-
bord. På operationsbordet finns det lårben i plast. I denna miljö kan positio-
neringssystemet prövas på ett tämligen realistiskt sätt för att vara i en labora-
toriemiljö.

I det andra rummet, kallat kontrollrummet, finns Ozlabdatorerna som är
kopplade till positioneringssystemets pekskärm. Med denna uppsättning
kommer ortopeden att arbeta vid pekskärmen som vanligt men istället för att
interagera med positioneringssystemet så sker interaktionen mot wizarden i
kontrollrummet.

Experimenttyper

Före den fortsatta beskrivningen av forskningsmetoden kan det vara lämpligt
att beskriva vissa termer som används. Ozlab-experiment kan genomföras på
flera olika sätt vilket beskrivs i kapitel 2. I fortsättningen används följande
benämningar för de olika roller och fysiska personer som förekommer:

Användare (roll): Den som arbetar vid pekskärmen och det simulerade Pin-
Trace-systemet. Flera användare kan finnas vid pekskärmen, exempelvis
som samarbets- och diskussionspartners.

Wizard (roll): Den eller de som sitter i kontrollrummet och ger respons till
användaren med hjälp av Ozlabsystemet.
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Observatör (roll): Person som observerar experimentet i datainsamlingssyf-
te.

Ortoped och sjuksköterska (person): Personal från Centralsjukhuset i Karl-
stad. Dessa motsvarar forskningsfrågornas ’användare’. Observera att ter-
men ’användare’ således har två olika betydelser i avhandlingen. Den första
betydelsen som beskrevs ovan är således en roll vid Ozlab-experiment, den
rollen kan besättas av olika personer. Den andra betydelsen som beskrivs här
är de personer som är experter på det arbetsområde som systemet ifråga ska
stötta, i det här fallet personal vid Centralsjukhuset i Karlstad. Termen an-
vänds dock även i diskussioner om multimediautveckling och användare av
multimediaprodukter mer generellt.

Utvecklare (person): Anställda vid Medical Robotics som svarar för utveck-
lingen av PinTrace.

Försöksledare (person): Forskare och assistenter från Karlstads universitet.

För att få erfarenhet från olika möjligheter att använda Ozlab-prototyping
användes personer i olika konstellationer. En ambition var att variera situa-
tionen för den ortoped som arbetade vid skärmen och därför prövades
ensamarbete, samarbete med utvecklare och samarbete med ortopedkollega.
En annan ambition var att låta någon ortoped pröva rollen som wizard. Des-
sa konstellationer valdes för att de kan vara realistiska att använda vid fram-
tida användande av denna utvecklingsmetod.

Följande konstellationer förekom:

• Ortoped arbetar ensam vid pekskärmen, försöksledare är wizard. Pek-
skärmen videofilmas (med ljud).

• Ortoped arbetar vid pekskärmen, en utvecklare står bredvid och iakttar
samtidigt som de diskuterar arbetsförloppet. Försöksledare är wizard.
Pekskärmen videofilmas (med ljud).

• Ortopeden arbetar vid pekskärmen, en annan ortoped står bredvid och
iakttar samtidigt som de diskuterar arbetsförloppet. Försöksledare är wi-
zard. Pekskärmen videofilmas (med ljud).

• Ortopeden är wizard, försöksledaren och/eller utvecklare sitter bredvid
och iakttar samtidigt som de diskuterar arbetsförloppet. Wizardskärmen
videofilmas (med ljud). Assistent, utvecklare eller annan ortoped arbetar
vid pekskärmen.
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Tillvägagångssätt vid undersökningens genomförande

Den övergripande idén var att pröva Ozlab-prototyping i praktiken för att
samla in data som kunde analyseras i första hand för att för att besvara
forskningsfrågorna och i andra hand öka den generella kunskapen om Ozlab-
metodiken. Vid de inledande kontakterna med Medical Robotics fick vi en
introduktion i ämnet medicinsk robotik och företagets kontaktperson
beskrev att målet för dem var att vidareutveckla användargränssnittet till
PinTrace-systemet, med betoning på den del av systemet som ortopederna
använder. Vi kom överens om att göra detta i samarbete med personal från
Medical Robotics och användare – sjuksköterskor och ortopeder – från
Landstinget.

Planeringen av arbetet präglades i början av en stor mängd osäkra paramet-
rar på många områden. Det gällde exempelvis teknik, lokalfrågor, kontakt-
vägar och användarnas förutsättningar för att delta. Kort sagt – situationen
var ny för samtliga inblandade. Det stod därför tidigt klart att planeringen
behövde ligga på en nivå som var anpassad efter kända förhållanden i inled-
ningen och att det fanns ett behov av ha kunna parera okända händelser se-
nare, det gällde att försöka planera för det oplanerade. Samtidigt kunde inte
någon låt gå-mentalitet få råda vilket gjorde det hela till en balansgång (som
intressant nog har vissa likheter med planering och genomförande av ett
enskilt Ozlab-experiment).

Lösningen blev att lägga upp undersökningen i tre huvudsteg: pilotstudie,
studie med sjuksköterskor och studie med ortopeder. Tanken var att erfaren-
heterna från varje steg skulle tas tillvara i förberedelserna för nästa steg.
Detta visade sig vara en framkomlig väg.

Före beskrivningen av delstudierna följer här en kort översikt över datain-
samlingsmetoderna som användes i samtliga delstudier. Datainsamlingsarbe-
tet har förutom vid den kartläggning och de seminarier som beskrivs ovan
huvudsakligen ägt rum i samband med laboratorieexperiment som involverat
personal från ortopedkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad. Följande da-
tainsamlingsmetoder användes vid experimenten:

Videokamera med ljudupptagning används för att fånga ortopedernas inter-
aktion vid pekskärmen och vid wizardskärmen i de fall ortoped är wizard.

Deltagande observation används i de fall där ortoped har en försöksledare
bredvid sig och de diskuterar händelseförloppet med avseende på exempel-
vis tolkning och interaktion. Videoinspelningen pågår parallellt.

Intervju med användare och utvecklare används för att kartlägga deras upp-
fattningar i frågor som inte belyses med övriga datainsamlingsmetoder. In-
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tervjuerna genomförs i direkt anslutning till experimenten och har ofta for-
men av en reflektion kring händelseförloppet i experimentet. Tack vare möj-
ligheten att i ett ”mini-Ozlab” reprisera händelseförloppet i grova drag ges
goda möjligheter till återkoppling och diskussion. Intervjuerna videofilmas.

Bildskärmsinspelning till hårddisk används som komplement/alternativ till
videofilmning av användarens skärm. Ett program används för att spela in
allt som händer på wizardskärmen under experimentet. Resultatet lagras i en
datafil som sedan kan spelas upp som en videofilm. Metoden är ny i sam-
band med Ozlab och under utprövning. (När Ozlab används i användarlabb
har VHS-videoinspelning av datorskärmen som användaren ser hittills an-
vänts.)

Pilotstudien inleddes med en kartläggning över problem med PinTrace-
systemets användargränssnitt. Kartläggningen omfattade: dokument (två
användbarhetsundersökningar, en utförd av Myr och Strömvall (2004) samt
en utförd av ett konsultföretag några år tidigare), seminarier med utvecklare
och användare, och pilotexperiment. Resultatet av kartläggningen blev en
lista med användbarhetsproblem och förslag till förändringar av användar-
gränssnittet. De funna problemen berör i hög grad samspelet mellan använ-
daren och systemet vilket gör att hela undersökningen kretsar betydligt mer
kring interaktionsfrågor jämfört med frågor om användning av olika medier.

Syftet med pilotstudien var även att förbereda de två kommande studierna
genom att få erfarenhet av wizardrollen, få pröva olika datainsamlingsmeto-
der samt testa den tekniska utrustningen. Detta gjordes i ett antal pilotexpe-
riment som beskrivs i avsnitt 5.3.5 nedan. Analysen av pilotstudien gjordes
med de två kommande delstudierna i sikte och resultaten, särskilt rörande
tekniken och wizardens roll, visade sig mycket värdefulla.

Nästa steg var studien med sjuksköterskor som syftade både till att fördjupa
probleminventeringen gällande det befintliga användargränssnittet och att
experimentera med idéer till en kommande version av detsamma. Med an-
ledning av detta gjordes både sedvanliga användartester och Ozlab-
experiment i denna studie. Tester och experiment kretsade mycket kring
tolkningsproblematik av olika slag. Det gällde exempelvis tolkning av olika
symboler på knappar, tolkning av figurer som visade robotens position i
förhållande till patienten och tolkning av instruktioner över hur roboten
skulle hanteras. Förutom att ge författaren ökad vana vid wizardrollen gjor-
des i denna delstudie inga nya viktiga upptäckter när det gällde teknik kring
datainsamling eller Ozlab-systemet.

Ortopedstudien som sedan följde kretsade kring ett nytt användargränssnitt
som skissats på vid två inledande seminarier där användare, utvecklare och
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författaren arbetat tillsammans. Ozlab-experimenten utfördes ur forsknings-
synvinkel för att pröva metodikens olika möjligheter, se avsnitt 5.3.7 nedan
för en detaljerad beskrivning. En avsikt var att variera experimentuppsätt-
ningarna för att få data kring olika konstellationer. En förmodan är att denna
möjlighet kan vara en styrka med Ozlab-prototyping. En annan avsikt var
förstås att följa en av prototypingens grundidéer: en iterativ process där kun-
skapen om det som studeras fördjupas efterhand som experimenten fortskri-
der. Detta innebär att innehållet i iterationerna bör styras av händelser i tidi-
gare iterationer, vilket också blev följden i studien. Samtidigt fanns vissa
idéer på förhand vilket också påverkade innehållet.

Tillvägagångssättet vid experimenten varierade men en metod användes
medvetet för att få data både från testpersonernas handling och reflektion.
Den byggde på att testpersonen arbetade vid roboten antingen ensam eller
med sällskap av en utvecklare. I detta första moment samlades data in som
primärt avsåg att fånga testpersonens agerande. I de fall testpersonen även
beskrev förloppet muntligt samtidigt som det pågick gavs även reflektion i
handling vilket fångades in tack vare videoinspelning med ljud. Efter att den
aktuella uppgiften avslutades gjorde samtliga deltagare i direkt anslutning en
genomgång av det inträffade, antingen i form av en diskussion kring enskil-
da skärmbilder, eller i form av en repris på hela händelseförloppet med hjälp
av mini-Ozlab. Denna metod kom att fungera mycket bra, testpersonerna var
mycket engagerade och syntes uppskatta möjligheten att ventilera de erfa-
renheter som gjorts i experimentets första del. Den uppföljande diskussionen
kom även flera gånger att fördjupa sig kring centrala frågor som den föregå-
ende genomgången väckt men inte stannat upp vid. Eftersom båda genom-
gångarna spelades in med ljud och bild fanns goda möjligheter till senare
analys.

Undersökningen resulterade i ett datamaterial i form av videoinspelningar,
intervjuanteckningar, författarens egna iakttagelser, responsscheman, skisser
och prototyper. Videoinspelningarna innehåller både bild och ljud. Bilderna
visar användarens agerande samt de efterföljande genomgångar som nämnts
ovan. Ljudet innehåller användarnas egna kommentarer samt diskussioner
med utvecklare och författare som ägt rum både under själva experimenten
samt vid efterföljande analyser.

Dialoger och diskussioner i videomaterialet har transkriberats till text samti-
digt som beskrivande kommentarer till händelseförloppet har bifogats av
författaren. Skärmdumpar har kopierats in på vissa ställen för att illustrera
texten. Dessa utskrifter har utgjort det huvudsakliga analysunderlaget till-
sammans med videofilmerna som har använts för att rekapitulera händelse-
förlopp där så behövts.
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En analys av materialet kan sägas ha ägt rum redan vid den inledande tran-
skriberingen. Detta beror dels på att all transkribering innebär en sållning
och tolkning av materialet. Denna process är inte mekanisk utan måste ske
efter någon form av (oftast implicit) urvalsprocess. I detta fall har jag även
bifogat egna kommentarer till händelserna, dels i avsikt att förklara vissa
skeenden och dels för att dokumentera egna iakttagelser och reflektioner.

Den första egentliga analysen har ägt rum på följande sätt: materialet har till
en början lästs i ett syfte att fördjupa kunskapen om och förståelsen för in-
teraktionen mellan användare och system. Avsikten har varit att använda ett
explorativt angreppssätt samtidigt som grundantaganden och forskningsfrå-
gor inte kunde tänkas bort; de fanns där även om de i detta skede kunde
placeras i bakgrunden. Motivet för att använda ett explorativt angreppssätt
var att den studerade metodiken är ny och oprövad vilket gör det intressant
att ha sinnet öppet även för iakttagelser vars värde för undersökningen är
osäkert i ett inledande skede. Resultatet av denna analys dokumenterades
som skriftliga kommentarer i textmaterialet. Kommentarerna var av mycket
olika slag, exempelvis: reflektioner, frågor, förklaringar och sakupplysning-
ar.

I nästa steg har materialet med kommentarer åter bearbetats men till skillnad
från det första steget har analysen mer målmedvetet riktats in på sökande
efter innebörder och mönster som är möjliga att kategorisera i form av ett
antal rubriker. Här har empirin som presenteras i kapitel 5 nedan ställts i
förhållande till teori i doktorsstudien kap 2 och 4 samt grundantaganden och
forskningsfrågor vars rötter finns i licentiatstudiens kapitel 5 och kapitel 7
(7.2.3).

Analysen av datamaterialet har resulterat i ett antal kategorier vilket redovi-
sas i kapitel 6 tillsammans med exempel ur datamaterialet. För att göra ana-
lysen genomskinlig redovisas data i form av citat och anteckningar från ex-
perimenten i direkt anslutning till analysen och de kategorier som presente-
ras.

Studien är kvalitativ, explorativ och bygger på empiri. En granskning av de
forskningsfrågor som motiverar fallstudien visar att de rör förståelse för
människors handlingar och innebörder i dessa. Kommunikation såväl mellan
människor som mellan människa och dator är en form av handling och
kommunikation löper som en röd tråd genom undersökningsfrågorna. I stu-
dien prövas hur en ny prototypingmetod kan stödja kommunikation, målet är
att upptäcka egenskaper och innebörder i en ny företeelse vilket gör att stu-
dien får en kvalitativ inriktning.
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Kunskapsbidragen baseras till stor del på den erfarenhet som kommer ur den
praktiska tillämpningen av den nya metoden i fallstudien. Det empiriska
datamaterialet är insamlat på flera olika sätt och delar av det presenteras för
läsaren, främst i kapitel 5.

I undersökningen prövas en ny prototypingmetod i praktisk användning.
Detta kan liknas vid en upptäcktsresa (Törnebohm, 1973, s. 1) och ger stu-
dien en markerat explorativ karaktär. Alvesson och Sköldberg (1994, s. 67)
menar att den explorativa funktionen gör det möjligt att uppnå en mer
fullödig förståelse för den aktuella empirin, dess interna egenskaper och
relationer. Författarna menar vidare att en flexibel metod för datainsamling
bör användas och att de preliminära begrepp som upptäcks successivt revi-
deras och utfylls under det att man vrider och vänder på de empiriska instan-
ser som motsvaras av respektive begrepp.

Till en början var arbetet inspirerat av Grounded Theory (Glaser & Strauss,
1967). På svenska kallas denna metod ”Grundad Teori” (Alvesson och
Sköldberg 1994, s. 63; Gustavsson, 1998), eller ”teorigenerering på empirisk
grund” (Starrin, et al., 1991, s. 31). Några grundprinciper för denna metod är
att forskaren ska visa teoretisk öppenhet, kunna konceptualisera, formulera
kategorier och teoretiska samband mellan kategorierna Gustavsson (1998, s.
11).

Grundad Teori-spåret fullföljdes dock inte på grund av forskningsfrågornas
karaktär. Forskningsfrågor som motiverar användning av Grundad Teori är
ofta mycket allmänna. Gustavsson (1998, s. 44) ger tre exempel på studier
av olika längd: ”du vill se vad som händer på optionsmarknaden”, ”vad som
händer i optionsmäklarens värld”, och ”optionsmäklare och risktagande”.
Starrin, et al. (1991) talar om ”lösa” frågor och ger exempel från en studie
av arbetsmiljö: ”Hur man upplevt riskerna i arbetet” och ”Vad innebär det
att riskera att bli sjuk”. I denna avhandling är frågorna inte lika allmänna
eftersom undersökningen bygger på vissa grundantaganden. De två första
forskningsfrågorna är tämligen specifika och innehåller vissa uppfattningar
om möjligheter med Ozlab-prototyping. De två sista frågorna är något mer
allmänna men det är uppenbart att frågorna är präglade av de idéer som lig-
ger bakom utvecklingen av den nya prototypingmetoden. Detta medför att
sökandet efter en eller ett par huvudkategorier enligt Grundad Teori inte har
varit ett mål i denna undersökning. Den första delen av analysen innehåller
dessutom en kodning som till skillnad från den öppna kodningen i Grundad
Teori tar spjärn mot de grundantaganden som forskningsfrågorna innehåller.

Efter redovisningen av kategorigenereringen i kapitel 6 följer en analys där
Ozlab-prototyping jämförs med Szekelys krav på prototypingverktyg som
redovisas i kapitel 2.
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I kapitel 7 slutligen ställs resultaten från analysen i kapitel 6 mot forsknings-
frågorna i syfte att besvara dessa och därmed formulera avhandlingens kun-
skapsbidrag.
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4 Ozlab och de olika
experimentmiljöerna

I kapitel 2 beskrevs Ozlab översiktligt. I det här kapitlet beskrivs Ozlab och
de olika experimentmiljöerna mer detaljerat. Förberedelser för Ozlab-
experiment samt olika interaktionsmöjligheter som står till buds för wizard
och användare diskuteras. Därefter följer en genomgång av olika motiv till
att använda Ozlab-prototyping. Ett motiv är att deltagarna i experimenten
kan anta olika roller och därigenom uppleva experimenten ur olika perspek-
tiv. Deltagarna vid experimenten kan besätta rollerna i olika kombinationer
vilket beskrivs mot slutet av kapitlet.

Vad är syftet med Ozlab?

Ett grundläggande syfte med Ozlab är att kunna pröva programidéer genom
att skapa prototyper som användare kan experimentera med i en datormiljö
utan att man behöver lägga tid på programmering. Istället för programmera-
de prototyper använder man ett interaktionsskal som kan liknas vid en digi-
tal skiss över ett användargränssnitt. Benämningen är vald för att illustrera
två viktiga egenskaper:

• Interaktionen mellan användare (den som har rollen som användare vid
Wizard of Oz-experiment) och wizard sker genom interaktionsskalet. In-
teraktionsskalet simulerar ett fullt fungerande programmerat användar-
gränssnitt.

• Interaktionsskalet består av olika grafiska objekt och har ingen underlig-
gande programkod som kan interagera med användaren, därav benäm-
ningen skal.

Interaktionsskalet tillverkas med hjälp av Ozlab-systemets verktygslåda där
bilder, knappar, textrutor och andra grafiska objekt kan skapas. Det går ock-
så bra att importera material från många utomstående källor som exempelvis
ritprogram eller digitala fotoarkiv. Verktygslådan är baserad på programmet
Macromedia Director och kräver vissa baskunskaper i detta program.

Hur styrs interaktionen mellan användare och wizard?

Interaktionen styrs på två huvudsakliga sätt: de inställningar som är gjorda i
förväg för de grafiska objekten samt wizardens handlande under pågående
experiment.
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Det har hävdats ovan att interaktionsskalet inte är kopplat till någon under-
liggande programkod. Detta är en sanning med modifikation eftersom det ju
finns möjligheter att göra vissa inställningar vid skalbyggandet. För de olika
grafiska objekt som ska användas kan konstruktören av skalet med dessa
inställningar i förväg införa olika möjligheter och begränsningar som kom-
mer att gälla vid experimenten.

Några inställningar som berör exempelvis en knapp är:

• Ska användaren och/eller wizarden kunna flytta på knappen? Detta kan
vara användbart om olika placeringar av knappen ska prövas.

• Ska wizarden kunna gömma knappen för användaren? Detta kan vara
användbart om knappen inte ska synas i vissa lägen men ändå vara till-
gänglig vid behov.

• Ska knappen vara aktiv och således ’reagera’ när användaren trycker på
den? Det kan finnas situationer där en knapp ska synas men ändå vara
avaktiverad.

• Om det finns en text på knappen, ska användaren kunna fylla i och/eller
ändra texten? Denna funktion kan användas om användaren under pågå-
ende experiment ska kunna föreslå och pröva alternativa texter på en
knapp.

• Ska knappen blinka när användaren klickar på den? (Blinkning används
på wizardsidan för att ge wizarden en tydlig signal om att knappen
tryckts in av användaren.)

• Ska det spelas upp ett ljud när användaren klickar på knappen?

• Ska användarens muspekare visas som en pekande hand när den befinner
sig ovanför knappen?

Dessa exempel på inställningar avgör således till viss del vilka interaktions-
möjligheter som kommer att finnas under experimenten. Hur interaktion
sedan sker under experimentet avgörs av användarens och wizardens age-
rande.

Wizardens interaktionsmöjligheter under experiment

Som nämnts ovan har wizarden tillgång till två skärmar. Den ena visar en
exakt kopia av interaktionsskalet så som användaren ser det. Den andra
skärmen innehåller förutom interaktionsskalet en uppsättning verktyg som
wizarden använder för att styra interaktionen, se Figur 4.1.
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Figur 4.1 Exempel på interaktionsskal med wizardens verktygsfält

I Figur 4.1 visas ett interaktionsskal med wizardens två verktygsfält, det ena
ses i figurens överkant och det andra ses i underkanten. Resten av figuren
visar interaktionsskalet så som wizarden ser det vid experimentets start. I
detta exempel innehåller skalets centrala delar några objekt som användaren
inte kan se eftersom de är gömda. Wizarden ser dem, de är dock något beslö-
jade som en markering att de är gömda för användaren. Vid behov kan wi-
zarden göra objekten synliga för användaren genom att klicka på krysset i
objektens övre högra hörn.

Kontrollpanelen visas i Figur 4.2 nedan.

Figur 4.2 Wizardens kontrollpanel

Kontrollpanelen innehåller åtta knappar. Beskrivningen i Tabell 4.1 är base-
rad på Ozlabs handhavandemanual (Siponen, Pettersson & Alsbjer, 2002).
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Tabell 4.1 Knappar i Ozlab kontrollpanel

Visa väntabild visar en bild med texten ”Vänta” på användarens
skärm. Så länge som ”Vänta” visas är skärmen låst för användaren.
Detta ger wizarden möjlighet att göra inställningar i interaktionsskalet
innan det visas igen för användaren. Väntabilden tas bort genom att
man klickar ytterligare en gång på knappen.

Frys TP skärm fryser användarens (TestPersonen) skärm och markö-
ren på den skärmen ändras till ett timglas. Detta ger wizarden möjlig-
het att göra inställningar i interaktionsskalet innan det visas för an-
vändaren. Frysningen tas bort genom att man klickar ytterligare en
gång på knappen. Denna funktion liknar den föregående men passar
för inställningar som går mycket snabbt att göra.

Lås Objekt låser alla flyttbara objekt i interaktionsskalet. Låsläget
markeras på wizardens skärm med en röd ram runt bilden av använ-
darens skärmbild. Objekten låses upp genom att man klickar ytterliga-
re en gång på knappen. Funktionen används för att temporärt hindra
användaren från att flytta på objekt som annars är möjliga att flytta.

Återställ Objekt återställer alla objekt som har flyttats under experi-
mentet till sina ursprungspositioner. Funktionen passar bra i sådana
lägen där man exempelvis vill gå tillbaka till ett startläge eller göra en
övning från början igen.

Visa Aktivitetslista visar fönstret ”Aktivitetslista” på kontrolldatorns
skärm. Denna lista innehåller de knapptryckningar som användaren
gjort under experimentet. Med hjälp av denna lista kan wizarden se i
klartext vilka knappar användaren trycker på. Listan är även underlag
för efterhandsanalyser av användarens agerande.

Byt skal används för byte till annat interaktionsskal. Funktionen kan
användas om det exempelvis är två olika program som ska simuleras.
Då kan man snabbt byta mellan dessa under pågående experiment.

Återställ skal startar om det aktuella interaktionsskalet från början
(aktivitetslistan behålls dock).

Avsluta stänger Ozlab Testköraren på både wizarddatorn och använ-
dardatorn. Testköraren är Ozlabs systemprogram som är aktivt under
experimenten, det sköter bl.a. kommunikationen mellan de två dato-
rerna.

I Figur 4.3 visas wizardens meny för sidnavigering. Sidor är en benämning
på de skärmbilder som man kan växla mellan i ett interaktionsskal. Ordet
”marker” som används i figuren härstammar från Macromedia Directors
benämning på hur sidor identifieras.
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Figur 4.3 Fönstret ”Markernavigering (sidnavigering)”

Position visar vilken sida (marker) som visas för tillfället.

Knapparna Bakåt och Framåt stegar till föregående respektive nästkom-
mande sida som då visas direkt för användaren. Knappen Start flyttar testet
till den första sidan i interaktionsskalet.

Genom att klicka på pilen vid rullgardinsmenyn visas en lista på samtliga
sidor i interaktionsskalet. Det ger en bra överblick och möjlighet att snabbt
navigera till önskad sida.

Förberedelser för experiment

Ozlab möjliggör experiment med idéer kring interaktiva grafiska användar-
gränssnitt. Det kan vara helt nya oprövade gränssnitt. Men det kan också
vara befintliga gränssnitt där man vill utforska nya interaktionsmöjligheter. I
förberedelsearbetet ingår skapande av själva användargränssnittet men det
gäller även att det finns en genomtänkt plan för testet, eller experimentet
som är en lämpligare benämning. Termen test för tankarna till ett prov där
prototypens egenskaper bedöms gentemot någon form av i förväg fastställda
kriterier. En sådan utvärdering kan göras med en Ozlab-prototyp men dess
riktiga styrka ligger i möjligheten att utvecklare och användare kan experi-
mentera med prototypen i utforskande och upptäckande syfte (summativa vs.
formativa utvärderingar; Nielsen (1993). En rad frågor bör vara besvarade
före experiment, exempelvis:

Varför görs experimentet? Ett experiment bör ha ett uttalat syfte som motiv
till upplägg och genomförande. Detta syfte kan sedan i sin tur vara av olika
slag, allt ifrån att testa en tydligt definierad funktion till att mera fritt expe-
rimentera med någon interaktionsidé. Syftet kan således motivera mer eller
mindre styrda genomföranden av experimentet. Andersen (1994, s. 409)
betonar att prototyping inte ska vara en ”happening” utan ett systematiskt
arbete. I licentiatstudien s. 76 talar en intervjuperson om att vara ”systemerat
kreativ” vilket passar in här.

Vilka olika medie- och interaktionsformer ska vara möjliga? Olika interak-
tionsformer kan prövas vid Ozlab-prototyping. I förberedelsearbetet ingår att
tänka igenom och ordna så att interaktionsformerna finns tillgängliga vid
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experimentet. En stor fråga är exempelvis vilka medier som är lämpliga, och
hur de ska kombineras på ett bra sätt. Om användaren ska kunna interagera
med rörliga objekt, hur ska interaktionen förmedlas?

Hur ska wizarden reagera på användarens input? När användaren får re-
spons från datorn är det en människa som svarar för responsen och hon mås-
te veta vilken respons som är lämplig i olika situationer. Eftersom det är ett
experiment som pågår så är det inte alltid förutbestämt vilken respons som
ska ges. Viss input kanske alltid ska få en viss respons från wizarden medan
annan input behöver bedömas från fall till fall av wizarden. Olika typer av
respons behöver ändå kartläggas före experimentet så att wizarden ger re-
spons som är lämplig med tanke på experimentets syfte.

Vilka personer ska agera i vilka roller? Förstår de inblandade personerna
syftet med experimentet och den roll de har? Olika roller har diskuterats
ovan och försöksledaren bör välja rollbesättning med tanke på experimentets
mål. För att ge bra resultat bör de olika aktörerna förstå sin uppgift, även om
det kan visa sig finnas en dold agenda vilket tas upp i nästa punkt.

Ska användaren ”bli lurad”? Det finns som tidigare nämnts två varianter av
Ozlab-experiment: antingen tror användaren att det är ett riktigt dataprogram
som används eller också är användaren införstådd med upplägget och wizar-
dens roll. Att genomföra experiment där användaren först i efterhand blir
informerad om den verkliga situationen medför etiska frågor av stor vikt.
Förutom etiska frågor är det även viktigt att fundera på skillnaden mellan de
två situationerna i metodologiskt hänseende. En användare som vet att det är
en människa och inte ett datorprogram som hon interagerar med kan inte
förväntas bete sig exakt på samma sätt som när hon interagerar med en da-
tor.

Som en kommentar till detta påstående bör dock påpekas att Reeves och
Nass (1996, s. 251-256) hävdar att människans reaktioner på olika medier är
sociala och liknar hennes reaktioner på andra människor. Medier kan väcka
olika känslor, påkalla vår uppmärksamhet, hota oss, påverka våra minnen
och kan framkalla vår artighet. Människan reagerar på det omedelbara sin-
nesintrycket och bryr sig inte så mycket om vem som sänder budskapet eller
avsändarens motiv menar de. Cooper (1999, s. 65-75) är inne på samma
tankegång när han kritiserar mjukvara för att ha en rad svaga egenskaper av
mänsklig natur såsom glömska, lathet och en tendens att skylla ifrån sig.
Coopers poäng är att mjukvara skulle vara mer uppskattad av människan om
den hade fler goda mänskliga egenskaper.

Hur ska data från testet samlas in och dokumenteras? Ska experimentet
följas upp med intervjuer? Ozlab-experiment kan dokumenteras på många
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olika sätt, både äldre traditionella och nyare ännu relativt oprövade. Ett
grundantagande är att Ozlab-prototyping kan bidra till bättre kravspecifika-
tioner genom att interaktiva och multimediala egenskaper representeras på
ett sätt som är närmare ’originalet’ och inte kräver transformering mellan
medier i lika hög grad. Går det att i rörlig bild visa hur ett objekt kan flyttas
av användaren så kan detta vara ett substitut eller komplement till en tradi-
tionell skriven redogörelse. Oavsett datainsamlingsmetod krävs planering så
att valda metoder passar ändamålet.

Motiv för Ozlab-prototyping

Att genomföra Ozlab-prototyping kan motiveras på flera sätt. Nedan förs ett
resonemang kring följande motiv som grundas i de tankar som varit vägle-
dande vid uppbyggnaden av Ozlab, se Pettersson, (2001), Pettersson,
(2002a) samt Molin och Pettersson (2003):

• Ozlab-prototyping är en form av användning

• Visualisering, konkretisering och modifiering av interaktion

• Artikulering av krav

• Generering och prövning av designförslag

• Användare engageras och kan ha flera roller

• Ozlab som läromedel

Ozlab-prototyping är en form av användning. Ozlab är avsett att stödja ett
designarbete som utgår från praktisk användning. Även om användningen
inte sker i ett framtida ”skarpt” sammanhang, så är det ändå en form av an-
vändning där användaren interagerar med datorn. Interaktionen resulterar i
upplevelser och erfarenheter som sedan tas tillvara för reflektion, analys och
ny design som sedan prövas i ny användning.

Schön (1983, s. 49f) talar om ”reflection-in-action” som uppstår då männi-
skan börjar tänka på vad hon gör, ibland samtidigt som hon gör det. Hon
börjar då ställa sig frågor kring sitt agerande och det material hon arbetar
med för att reda ut något som intresserar eller förbryllar henne. När hon
försöker förstå fenomenet blir hon även medveten om den egna förståelsen
så som den har uttryckts i hennes tidigare handlingar. Denna förståelse
kommer nu upp till ytan i hennes medvetande och kan därmed kritiseras,
omstruktureras och förkroppsligas i nytt agerande. (Schön, 1983) Ozlab-
prototyping avser att ge både användare och wizard rika möjligheter till
design genom reflektion i handling.
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Visualisering, konkretisering och modifiering av interaktion. Interaktion
mellan användare och dator är ett uttryck för kommunikation dem emellan.
Kommunikationen förmedlas med hjälp av de uttrycksmedel som står till
buds i den aktuella produkten. Kommunikation innebär att data omvandlas
till information hos användaren i en tolkningsprocess som tar en viss tid och
som är beroende av den förförståelse som användaren har. Interaktion är
följaktligen dynamisk och utsträckt i tiden. I Ozlab kan interaktionen i vissa
fall visas i en konkret form med samma egenskaper som en programmerad
prototyp skulle kunna ha. Prototypen innehåller således inte en representa-
tion av interaktionen utan den demonstrerar interaktionen fullt ut.

Förutom att kunna pröva interaktionsmöjligheter som tänkts ut i förväg går
det även att pröva idéer som dyker upp under pågående experiment. Wizar-
den kan exempelvis laborera med olika ”svarstider” och se hur användaren
då reagerar. Ett annat exempel är att wizarden kan pröva muntliga komman-
don (som en ”datorröst” från datorns högtalare). Vid ett tidigare genomfört
pilotexperiment (Pettersson, 2002a) använde wizarden en muntlig instruk-
tion som skulle hjälpa användaren vidare i en språkövning. Hon upptäckte
under pågående experiment att vissa användare snabbt lärde sig hur de skul-
le komma vidare utan att lyssna till den muntliga instruktionen. Andra an-
vändare var mer beroende av att den muntliga instruktionen gavs fortlöpan-
de genom övningen. Wizarden hade således möjlighet att pröva olika inter-
aktionsvarianter omedelbart utan någon omprogrammering eller annat kon-
struktionsarbete.

Noteras bör att oplanerat agerande från wizardens sida även kan resultera i
respons som vore helt orealistisk från ett datorprogram. Risken med detta är
dels att användaren utsättas för ett icke önskvärt ”beteende” från datorns
sida, dels kan experimentet komma ur kurs och inte ge svar på de frågor och
idéer som var utgångspunkten.

Artikulering av krav. Den tidigare undersökningen visade att kravarbete vid
multimediautveckling av många orsaker är svårt och att multimediautveckla-
re (och deras kunder) har en svag tradition när det gäller kravspecifikationer
(licentiatstudien s. 98). Många av svårigheterna har med multimediaproduk-
ters dynamiska karaktär att göra. De använder olika medier vilket får stor
betydelse för interaktiviteten med användaren. Traditionella kravspecifika-
tioner beskriver ofta systemens funktioner och dessa funktioners egenskaper.
Man strävar efter att göra kraven mätbara så att de lätt går att utvärdera i
efterhand. Kraven dokumenteras oftast med text, ibland kompletterat med
illustrationer. Det visar sig då svårt att beskriva multimediala och interaktiva
egenskaper (licentiatstudien s. 106). Att beskriva sådana egenskaper med
enbart text innebär att ”översätta” dem från ett medium till ett annat vilket
leder till en kodnings- och tolkningsprocess som kan orsaka missförstånd.
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Jämför exempelvis med uppgiften att lära en person att virka genom att en-
dast använda text. Uppgiften underlättas säkert om man till texten får bifoga
en illustration. Än lättare blir det om man förutom text och bild visar perso-
nen hur man virkar. Ett kanske mer bekant exempel är montering av IKEA-
möbler. Företaget har satsat på illustrationer som utan någon text ska förkla-
ra för oss hur vi ska montera möbeln. Hur skulle det vara om det fanns en
videofilm på IKEA´s webbplats som visade hur monteringen går till? För att
återgå till kravarbetet vid multimediautveckling så är en tanke att försöka
dokumentera kraven på ett sätt som kräver färre ”översättningssteg” i form
av mediabyten. Kan man undvika en ren textbeskrivning av ett krav och
komplettera med en visualisering, exempelvis en kort videosekvens så kan
kravet kanske förmedlas bättre från användare till programmerare, se Björg-
vinsson och Hillgren (2003).

Användning av Ozlab är tänkt att vara ett komplement och alternativ till en
rent analytisk väg för att skapa sig en uppfattning om interaktivitet och mul-
timediala egenskaper. Ett laborativt arbetssätt där interaktionsmöjligheterna
får prövas i en användningssituation kan förhoppningsvis vara ett stöd för
användaren att formulera och ge uttryck för kraven.

Generering och prövning av designförslag. Förutom att kunna pröva olika
interaktionsidéer är tanken att Ozlab-prototyping ska stödja designarbetet
mer övergripande. Även om arbetet kretsar mycket kring användargränssnit-
tet så bör diskussionen inte begränsas till form och färg (vilket är en allmän
risk vid prototyping) utan fördjupas till att gälla så många yttre egenskaper
som möjligt sett ur användarens synvinkel.

Användare engageras och kan ha flera roller. Utvecklingen av Ozlab bygger
på vissa metodologiska grundtankar. En av de viktigaste är att potentiella
användare bör involveras i utvecklingsarbetet från första början och sedan
delta fortlöpande genom hela projektet. Ett viktigt exempel på behovet av
användarens engagemang är arbetet med kravspecifikationen där resultaten
från tidigare studier visar att användare ofta har en passiv roll. I Ozlab-
prototyping kan användaren även delta i flera olika roller.

Den första rollen är att sitta vid datorn och ”köra” den aktuella prototypen.
Rollen, som här kallas ”användare”, kan ha olika innebörd beroende på av-
sikten med experimentet. En avsikt kan vara att simulera normal användning
av ett program. En annan kan vara att simulera inlärning av ett nytt program.
En tredje avsikt kan vara att användaren ska söka olika former av fel i ett
program eller en viss funktion i ett program. Uppräkningen avser inte att
vara fullständig utan är ämnad att visa att ’användning’ kan ha olika inne-
börder.
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Den andra rollen är wizardens. Wizarden ska kunna hantera Ozlab-miljön
och ge lämplig respons till användaren under experimentet. En användare
som har idéer kring interaktion eller annan funktionalitet i ett program kan
med rätt förberedelser ta rollen som wizard. Detta ger användaren chansen
att få pröva sina idéer ur programmets ’synvinkel’. Vid den andra datorn kan
det då sitta en kollega till wizarden och de två kan även turas om som wizard
och användare vilket bör kunna ge upphov till konstruktiva diskussioner
mellan dem.

Den tredje rollen är observatörens. Istället för att själv arbeta vid någon av
datorerna kan personen istället vara observatör och iaktta interaktionen mel-
lan användare och wizard.

Det finns således många olika möjliga ’användarkonstellationer’ att övervä-
ga. Förutom potentiella slutanvändare kan systemutvecklare givetvis också
delta i Ozlab-prototyping. De kan delta i alla de olika rollerna som beskrivits
ovan vilket kan vara ett sätt för systemutvecklarna att få en rik och mångsi-
dig bild av prototypen och dess användning. Systemutvecklare kan ta använ-
darens roll i syfte att försöka se prototypen från ”utsidan”. Domänexperter
kan agera i rollen som wizard, exempelvis en lärare som har idéer kring ett
pedagogiskt program för undervisning. Tabell 4.2 visar olika möjligheter att
besätta rollerna i Ozlab-experiment.

Tabell 4.2 Kombinationer av olika personer i rollerna som Wizard och Användare
vid Ozlab-experiment

Wizard-rollen Användare-
rollen

Utvecklare Användare

Användare Utvecklare

Användare* Användare

Domänexpert Användare

Domänexpert* Utvecklare

*Kan assisteras av en utveck-
lare

I Tabell 4.2 visas hur rollerna i Ozlab-experiment kan besättas. Rubrikerna
för de två kolumnerna representerar rollerna som wizard och användare.
Raderna i tabellen beskriver vilka personer som kan agera samtidigt i ett
experiment. Termen användare används således här i sin ordinarie betydelse
för att beteckna personer som kommer att använda det tänkta systemet i sin
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verksamhet. Domänexpert står för en person som är expert inom det verk-
samhetsområde där produkten kommer att användas, oavsett om personen
själv kommer att använda systemet i framtiden eller inte.

Möjligheten att involvera olika kategorier som användare, domänexperter
samt systemutvecklare och dessutom låta dem agera både som wizard och
användare innebär som Tabell 4.2 visar stora variationsmöjligheter vid expe-
rimenten.

Ozlab som läromedel. Ozlab-prototyping är främst avsedd som en metod vid
utveckling av multimediaprodukter. Pilotstudierna vid Karlstads universitet
har visat att Ozlab även kan användas som ett läromedel. Wizarden i Figur
2.1 kan vara en lärare som har gjort en Ozlab-prototyp som exempelvis är en
form av språkövning; den kan då genomföras med det enda syftet att eleven
ska öva det aktuella momentet. Den formen av Ozlab-användning är inte
föremål för granskning i den här avhandlingen.

En annan form av inlärningssituation som ligger närmare avhandlingens
fokus är när användare ska lära sig ett modifierat eller nytt multimediapro-
gram. Ozlab kan då användas som inlärningsmiljö när designen har blivit
tillräckligt fastlagd för att man ska anse det meningsfullt att påbörja utbild-
ningsarbetet.

Ozlab är en prototypmiljö som stöder ett arbetssätt för experimenterande
med gränssnitt. Ett grundläggande motiv för att använda Ozlab är att snabbt
och enkelt kunna pröva idéer kring interaktivitet i gränssnittet. Modifiering-
ar kan snabbt prövas i flera iterationer tills man nått en nöjaktig design. Pro-
totyparbetet är således en del av designarbetet. Tanken är att representanter
ur målgruppen ska kunna fungera både som användare och wizard vilket gör
att dessa prövar prototypen ut två olika perspektiv – ett ”yttre” användarper-
spektiv och ett ”inre” datorperspektiv. Ur det yttre perspektivet ser använda-
ren prototypen helt och hållet utifrån de egenskaper som den visar upp via
användargränssnittet. Ur det inre perspektivet ser wizarden prototypen från
datorns (programmets) sida. I själva verket är ju wizarden ”programmet” i
datorn eftersom wizarden tolkar användarens input och sedan själv utför
lämpliga åtgärder som svar eller output till användaren. Wizarden kan under
pågående experiment modifiera sitt sätt att interagera med användaren vilket
motsvarar en omprogrammering om man jämför med en programmerad pro-
totyp.
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5 Fallstudie – PinTrace
I det här kapitlet beskrivs fallstudien ”PinTrace”. Först ges en bakgrund
där de svårigheter som finns vid höftledskirurgi och som ledde till utveck-
lingen av PinTrace tas upp. Därefter kommer en beskrivning av PinTrace
som följs upp med en redogörelse för hur medicinsk robotik tillämpas vid
operationer och vilka problem man funnit med PinTrace vid de operationer
som gjorts. Detta följs av en diskussion om motiv och tillvägagångssätt för
att använda Ozlab vid utveckling av ett nytt användargränssnitt till PinTra-
ce. Slutligen beskrivs undersökningens genomförande och resultat.

5.1 Bakgrund

Att bryta lårbenshalsen är något som ca 10 000 svenskar per år råkar ut för
(Medical Robotics, 2002). Medelåldern på patienterna är hög och operation
görs akut så att patienten snabbt kan komma på benen igen för att inte bli
sängliggande länge. Frakturen kan opereras på flera olika sätt beroende på
skadans art. En vanlig metod är att två skruvar sätts in i lårbenet så att brott-
ytorna fixeras och att patienten kan belasta höftleden, se Figur 5.1.

FrakturFraktur

Figur 5.1 Vid fraktur på lårbenshalsen sätts två skruvar in för att fixera brottytorna
så att leden kan belastas och läkning kan ske.

Operationen börjar med att patienten får ryggbedövning och ligger sedan på
ett speciellt sträckbord för att ortopeden ska kunna placera patientens ben
och höftled i korrekt position. Röntgenbilder tas för att ortopeden ska kunna
se vilket läge höftleden befinner sig i. Patientens fot sätts fast i en pjäxlik-
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nande sko som ortopeden sedan kan flytta på och vinkla på lämpligt sätt för
att hitta rätt läge. Detta moment kallas reponering. När detta är klart går
ortopeden ut för att tvätta sig inför ingreppet. Operationssköterskor tvättar
patienten och förbereder operationsområdet vid höften med sterildukar. Där-
efter tas röntgenbilder både framifrån och från sidan för att ge ortopeden en
god bild av höftbenets position. När benet ligger rätt är det dags för ortope-
den att förbereda isättningen av de två skruvarna. Det gäller att dessa kom-
mer på plats i rätt läge. Om skruvarna placeras fel ökar risken för att opera-
tionen ska visa sig misslyckad och att patienten måste opereras igen vid ett
senare tillfälle. Detta händer vid ca 25-30 % av behandlade patienter vilket
orsakar lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. Varje om-
operation kostar sjukvården ca 130 000 kronor (Medical Robotics, 2002).

På samma sätt som man förborrar i exempelvis en vägg när man vill leda en
skruv eller spik rätt så sker här ett slags förborrning genom höftleden så att
man får en möjlighet att styra skruven. Vid förborrningen sätter man in en
tunn metallstav som kallas ledare. När ledaren är i rätt läge kan skruven,
som är ihålig, träs på ledaren och skruvas in i benet. Skruven kommer då att
följa ledaren exakt och när skruven är på plats lossas ledaren och tas bort.
Det är således placeringen av ledaren som är det kritiska momentet för att
sedan få skruven i rätt läge. Hur kan då ortopeden veta var ledaren ska bor-
ras in? Det främsta hjälpmedlet är röntgenapparaten. Redan före själva borr-
ningen kan ortopeden måtta med en ledare ovanför höften för att med hjälp
av röntgenbilder skaffa sig en ungefärlig uppfattning om riktningen. Ett litet
snitt i huden görs för att höftbenet ska kunna friläggas på det ställe där leda-
ren ska borras in. När ortopeden har bestämt sig för en bestämd riktning
påbörjas borrningen varvid röntgenbilder kontinuerligt tas för att ortopeden
hela tiden ska kunna kontrollera att riktningen är den avsedda. Detta kräver
röntgenbilder från minst två riktningar för att få en någorlunda kontroll i de
tre dimensionerna.

Det finns en rad faktorer som ortopeden ska ta hänsyn till vid placering av
ledarna. Här följer några få exempel. Höftbenet är inte homogent utan hår-
dare mot ytan och mjukare inuti vilket måste beaktas. Skruvarna ska även
vara parallella för att inte hindra en viss rörelse genom benet när leden be-
lastas. Det är också viktigt att skruvarna inte kommer in för långt så att de
sticker ut utanför lårbenshuvudet.

När båda ledarna är på rätt plats träs skruvarna på över ledarna och skruvas
in i benet. Även här följer ortopeden skruvens väg på röntgenmonitorn. När
skruvarna är på rätt plats kan ledarna lossas och tas ut. Ortopeden syr sedan
ihop de små snitten och operationen är klar. Patienten har med ryggbedöv-
ning kunnat vara vaken under operationen.
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Svårigheter vid operation av lårbenshalsfraktur

Operationen som beskrivits ovan är i grunden inte särskilt komplicerad men
det finns ett antal utmaningar som kan betyda mycket för hur lyckat ingrep-
pet blir. De hänger som antytts ovan ihop med problematiken att placera
skruvarna i ett optimalt läge. Röntgenbilderna tas ur två olika vinklar och
beroende på vilken röntgenutrustning som är tillgänglig kan man behöva
flytta utrustningen mellan varven för att få bilder från dessa vinklar. Bilder-
na ger inte alltid ett tydligt stöd när det gäller att bedöma positioner i det
tredimensionella rummet. Det ställer höga krav på ortopedens spatiala för-
måga att visualisera ledarnas läge och det är inte lätt att komma i helt rätt
position vid första försöket. För att komma i rätt position får ortopeden då
backa och ändra vinkeln något och sedan borra igen. Styrningen sker helt för
hand, borrmaskinen är elektrisk, har pistolgrepp och är av ungefär samma
storlek som en mindre skruvdragare för hemmabruk.

Förutom att ledarna ska placeras rätt i förhållande till olika punkter i benet
ska de även vara parallella med varandra vilket innebär en utmaning efter-
som placeringen av den första ledaren får konsekvenser för placeringen av
den andra.

Svårigheter av denna typ ligger bakom utvecklingen av en ny operationsme-
tod som avser att ge ortopederna ett utökat stöd när det gäller positione-
ringsproblematik vid i första hand höftledsfrakturer, men i ett framtida skede
även annan kirurgi. Denna operationsmetod beskrivs i nästa avsnitt.

5.2 PinTrace – en tillämpning inom
medicinsk robotik

Företaget Medical Robotics har utvecklat ett system som assisterar ortope-
der vid höftledskirurgi. Systemet heter PinTraceTM, upphovsman är ortopeden
Stig Lindequist som i sin avhandling tar upp problemet med att positionera
de skruvar som används vid höftledsfrakturer (Lindequist, 1993). PinTrace
hjälper ortopeden att hitta rätt position för skruvarna när de ska sättas in i
patientens höftled. Med hjälp av röntgenbilder och information från ortope-
den kan systemet räkna ut rätt läge för skruvarna och sedan placera ett rikt-
verktyg i en bestämd position. Ortopeden borrar sedan i patientens höftben
med fysiskt stöd från riktverktyget. Stödet kan liknas vid ett sikte som be-
stämmer riktningen för ledaren när den borras in. Själva borrningen utförs
annars på samma sätt som beskrivits ovan. Ortopeden följer som tidigare
ledarens väg genom höftleden med hjälp av röntgenmonitorerna.
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PinTrace består av programvara och en specialanpassad industrirobot, se
Figur 5.2.

Figur 5.2 PinTrace

I mitten av Figur 5.2 syns en bildskärm. Det är en pekskärm som användaren
kan påverka med fingrarna direkt genom att röra vid skärmytan. Som alter-
nativ till pekfunktionen finns även separat musknapp och styrkula. Informa-
tionsutbytet mellan användaren och systemet sker huvudsakligen via denna
pekskärm men det finns även andra reglage som används för hantera robo-
ten.

Till vänster om skärmen finns robotens rörliga arm med riktverktyget. Rikt-
verktygets centrala del är ett ihåligt rör genom vilket ledaren förs när den
borras in i patientens höftled. Det ihåliga rörets position kommer på det viset
att avgöra riktningen för ledaren och i nästa skede själva skruven. Röret
sitter fast på en rörlig robotarm som tack vare flera leder kan röra sig i alla
riktningar för att kunna inta korrekt position.

Till höger om skärmen finns ett handtag som används när hela roboten ska
flyttas före och efter operation. Roboten står på hjul men dessa dras upp vid
operationens början för att roboten ska stå helt stilla på golvet.

Användaren har förutom pekskärm, musknapp och styrkula ytterligare några
möjligheter att kontrollera roboten. Det finns en knappsats på roboten som
tillåter användaren att höja och sänka robotarmen. Knappsatsen används
även när roboten ska ändra läge mellan att stå på hjul och att stå fast parke-
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rad på golvet. Förutom knappsatsen finns det ett handreglage med dödmans-
grepp som används vid all förflyttning av robotarmen som sker ”mjukvaru-
mässigt”, alltså som en del av PinTrace-systemets funktionalitet. Handregla-
get har en säkerhetsfunktion. Vid förflyttning av robotarmen måste en tan-
gent på reglaget hållas inne i ett visst läge av användaren. Om användaren
under robotförflyttning släpper greppet, eller håller in det mycket hårt, av-
bryts robotarmens rörelse. Detta ger användaren möjlighet att avbryta rörel-
sen omedelbart om robotarmen exempelvis riskerar att komma för nära nå-
got föremål på ett oönskat sätt.

Robotens dator och programvara är inte placerad i själva roboten utan finns i
en extern styrdator. Mellan roboten och styrdatorn finns en ca 5 cm tjock
kabel som förmedlar all datakommunikation mellan enheterna.

5.2.1 Hur används PinTrace?

För att ge läsaren en förståelse för operationsförloppet och användningen av
PinTrace följer här en översiktlig beskrivning. När PinTrace ska användas
vid en operation arbetar både operationssköterskor och läkare med systemet.
Sjuksköterskans förbereder roboten för operation, läkaren utför själva opera-
tionen med hjälp av roboten och sedan tar sköterskan hand om efterarbetet
med roboten.

Roboten står från början i ett helt upprätt läge och sköterskans första uppgift
är att kontrollera att samtliga robotleder står i ett nolläge vilket ger korrekt
utgångsposition. När denna kontroll är klar ska robotarmen sänkas ner så att
sköterskan kommer åt att utföra s.k. sterildrapering. Av alla robotens delar är
det bara själva riktverktyget som är sterilt, därför måste hela den övriga ro-
boten inklusive pekskärm täckas över med ett sterilt genomskinligt plast-
överdrag.

När draperingen är klar påbörjas arbetet med att få roboten på rätt plats för
operation. Beroende på operationssalens övriga utrustning och vilken sida av
patienten som ska opereras så väljs en lämplig plats att ställa roboten på.
Robotarmen måste finnas tillräckligt nära patienten samtidigt som den inte
får vara ivägen för ortopeden när ingreppet ska göras. När sköterskan valt ett
utgångsläge startar hon en förflyttning av robotens arm så att den vinklas
korrekt i förhållande till det valda utgångsläget. När robotarmen är korrekt
vinklad kan hela roboten rullas fram till patienten. Ortopeden tar då över och
ställer roboten så att robotarmens riktverktyg kan fångas på röntgenbilderna.
Det är möjligheten att kunna fånga robotens riktverktyg på samma röntgen-
bild som patientens höftled som är nyckeln till PinTrace-systemets möjlighe-
ter att beräkna korrekt position för riktverktyget.
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När ortopeden bedömer att roboten står rätt placerad på golvet sänks den
från sina hjul så att den står fast och orörlig på golvet. Därefter tas två rönt-
genbilder, en framifrån och en från sidan. Bilderna importeras till PinTrace-
systemet och visas på pekskärmen. För att systemet sedan ska få information
om exakt läge på patientens höftled i förhållande till robotens riktverktyg så
markerar ortopeden ett antal positioner på skärmen, se Figur 5.3.

Figur 5.3 Markering av objekt

I den övre delen av figuren ses de två röntgenbilderna, den vänstra tagen
framifrån och den högra från sidan. På röntgenbilderna syns ett antal geo-
metriska figurer, det är de objekt som ortopeden använder för att ge PinTra-
ce den information som behövs för positioneringen. Till höger om röntgen-
bilderna finns några funktioner för att zooma i röntgenbilderna och för att
justera kontrasten. I området nedanför röntgenbilderna finns ett antal kon-
troller i form av knappar som ortopeden använder för att identifiera olika
arbetsmoment. Längst till höger finns ett område som används för olika
meddelanden. Till vänster om knappraderna ser vi den s.k. tvärsnittsbilden
som i ett kommande skede visar skruvarnas tänkta läge i lårbenshalsens
längdriktning på dess smalaste ställe, se Figur 5.4.
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Figur 5.4 I det nedre vänstra hörnet visas en tvärsnittsbild av lårbenshalsens längd-
riktning med skruvarnas tänkta läge

Tvärsnittsbilden i det nedre vänstra hörnet av Figur 5.4 är inte en röntgen-
bild utan en bild som PinTrace har räknat fram. Den visar skruvarnas tänkta
läge i lårbenshalsens längdriktning på dess smalaste ställe. Detta är omöjligt
att illustrera på samma sätt med en röntgenbild. Avsikten är att ortopeden
genom att klicka och dra i denna bild kan placera skruvarna i korrekt posi-
tion. Ortopeden använder bilderna för att placera skruvarna så bra som möj-
ligt med utgångspunkt från en rad faktorer som påverkar läget. En sådan
faktor är benets hårdhet vilken varierar från ytan och inåt. Vid ytan är benet
fastare och detta utnyttjar ortopeden genom att låta skruvarna ’ta stöd’ lagom
nära kanten av benet. De ortopeder som deltagit i undersökningen säger att
tvärsnittsbilden ger dem ett viktigt stöd i positioneringsarbetet genom en
visualisering av skruvarnas läge i lårbenshalsen som de annars får försöka
tänka sig.

I Figur 5.4 illustreras även skruvarnas tänkta läge i de båda röntgenbilderna.
Ortopeden kan välja en av bilderna och där flytta på skruvarna. Förändring-
arna återspeglas omedelbart i samtliga tre bilder.
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När ortopeden är nöjd med markeringen av positioner i röntgenbilderna och
tvärsnittbilden, startas en förflyttning av riktverktyget. Systemet flyttar rikt-
verktyget till korrekt position för den första ledaren. Inget ingrepp har ännu
gjorts på patienten men i detta läge är det dags för ortopeden att öppna hu-
den med ett litet snitt på 1-2 cm. Sedan frigörs mjukdelarna innanför huden
så att ortopeden kan komma åt benet vid den punkt där ledaren ska borras in.
Därefter för ortopeden fram riktverktyget som löper på en släde manuellt
tills spetsen kommer intill benet. Riktningen bibehålls genom att släden är
fixerad vid robotarmen och endast tillåter rörelse i en riktning.

Det är nu dags att borra in den första ledaren men innan det sker görs en
kontroll av att positionen är korrekt genom att nya röntgenbilder tas. När
ortopeden är nöjd med positionen av riktverktyget förs ledaren in i riktverk-
tygets rör som är ihåligt. När ledaren får kontakt med benet påbörjas borr-
ningen som övervakas av ortopeden genom kontinuerliga röntgengenomlys-
ningar. När ledaren kommit i rätt position kopplas borrmaskinen bort och en
förflyttning av riktverktyget till korrekt position för skruv nummer två initie-
ras. Därefter vidtar samma procedur för isättning av ledare som för skruv
nummer ett.

När ledare nummer två sitter på plats backas robotens riktverktyg så att det
inte längre har kontakt med patienten eller någon ledare och därmed har
PinTrace-systemet fullgjort sin uppgift. Ortopeden höjer upp roboten på dess
hjul och drar sedan undan den ett litet stycke för att få fritt utrymme för att
skruva i de två skruvarna som ska hålla ihop höftleden. När skruvarna är på
plats lossas ledarna och dras ur. Sedan syr ortopeden ihop snitten i patien-
tens hud och operationen är klar.

Operationssköterskan tar under tiden hand om roboten, tar bort sterildrape-
ringen, tvättar av roboten och återställer den till utgångsläget.

5.3 Undersökningen

I detta avsnitt görs en beskrivning av undersökningen. Efter en introduktion
och bakgrund följer en utförlig redogörelse för de ingående delstudierna.

5.3.1 EU-projektet MTiV

I början av år 2003 startade ett EU-finansierat projekt kallat MTiV – Medi-
cinsk Teknik i Värmland. Syftet med projektet är att bilda ett kluster av före-
tag med nära samarbete vad gäller produktutveckling och marknad inom det
medicinsktekniska området. Det övergripande målet var att klusterbildning-
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en skall dra till sig medverkan från olika företag inom området medicinsk
teknik och attrahera företagsetableringar och kompetens till Värmlandsregi-
onen. Projektmedlemmar var (och är i fortsättningsprojektet) fyra företag
(Aiolos Medical AB, EDC AB, Fyrplus och Medical Robotics) samt Karl-
stads universitet (projektägare) och Landstinget i Värmland.

Initiativtagare till MTiV-projektet var Medical Robotics. Företaget kontak-
tade Karlstads universitet med en förfrågan om intresse för att delta i upp-
byggnaden av klustret. Man presenterade även förslag till ett delprojekt där
Medical Robotics, Landstinget och universitetet skulle samarbeta för att
vidareutveckla PinTrace-systemets användargränssnitt. Delprojektet gavs
namnet ”Utveckling av användargränssnitt”.

Medical Robotics intresse var dels att få med universitetet i det nya klustret
och dels att få hjälp med vidareutveckling av PinTrace-systemet, allt inom
EU-projektet. Landstingets intresse var att delta i denna utveckling i rollen
som användare av systemet. Universitetets intresse var att bidra till gräns-
snittsutvecklingen och samtidigt studera Ozlab-metodikens möjligheter.
Området medicinsk robotik var nytt för oss på universitetet och det var in-
tressant att få pröva Ozlab-metodiken i en avancerad och innovativ tillämp-
ning som dessutom syftade till direkta och positiva effekter för ortopeder
och deras patienter.

Både Landstinget och Medical Robotics ställde personal till förfogande. För
Landstingets del gällde det operationssköterskor och ortopeder. Det är den
medicinska personalen som sköter det direkta handhavandet av PinTrace vid
en operation. Medical Robotics bidrog som produktansvariga dels med tek-
niskt kunnande gällande PinTrace, och dels med visioner och tankar kring
framtiden vad gällde produkten och dess användargränssnitt.

Lokalmässigt fanns två möjliga alternativ. Det ena var att utnyttja befintliga
laboratorielokaler för Ozlab-prototyping vid universitetet. Det andra var att
bygga upp en liknande miljö i den projektlokal som ställdes i ordning i cen-
trala Karlstad. Det senare alternativet hade flera fördelar. Medical Robotics
planerade att stationera ett PinTrace-system i den lokalen och dessutom
fanns det god plats för att även använda riktig röntgenutrustning där. Loka-
len ligger dessutom nära sjukhuset vilket var en fördel med tanke på närhe-
ten till landstingets personal. Lokalerna var även tämligen lätta att anpassa
för att möjliggöra Ozlab-prototyping. Sammantaget vägde dessa fördelar
tungt och det bestämdes att studien skulle utföras i projektlokalen.
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5.3.2 Utrustningen – koppling mellan Ozlab och
PinTrace

Mycket tidigt väcktes frågan om hur Ozlab skulle konfigureras för att kunna
användas tillsammans med PinTrace på ett sätt som var meningsfullt. Om
Ozlab ska användas för att simulera ett program som körs på en vanlig per-
sondator kan man ofta använda sig av den konfiguration som visades i Figur
2.1 och i Figur 2.2. Är det viktigt för simuleringen att även ta med kringut-
rustning som exempelvis en skrivare så kan det också vara möjligt i en sådan
laboratoriemiljö.

Men att koppla ihop Ozlab och PinTrace var en ny utmaning som det inte
fanns liknade erfarenhet av tidigare. Låt oss dock först se på en principskiss
över PinTrace-systemet, se Figur 5.5.

Styrdator

Användare

PinTrace
Robot

Röntgen

Styrdator

Användare

PinTrace
Robot

RöntgenRöntgen

Figur 5.5 PinTrace, röntgen och användare

De tjocka pilarna i figuren representerar kablar som förbinder enheterna. De
tunna pilarna representerar att användarna kan interagera med respektive
enhet.



68

Längst till höger ser vi PinTrace-roboten med bildskärm och robotarm. Ro-
boten innehåller ingen dator utan är kopplad med en kabel till en styrdator,
se överst i figuren. I styrdatorn körs PinTrace-systemets programvara. Vid
styrdatorn finns en bildskärm som visar samma bild som skärmen på robo-
ten. Styrdatorns skärm är inte en pekskärm men med hjälp av muspekare kan
programmet skötas även från denna skärm. Tangentbord finns vid styrdatorn
men används inte vid handhavandet av PinTrace. Vid roboten där ortopeder-
na arbetar finns därför inget tangentbord.

Till vänster i Figur 5.5 ses en symbol för röntgenutrustningen. När röntgen-
bilder tas skickas de till PinTrace genom en kabel som går till styrdatorn.
Ortopeden kan även se bilderna direkt på röntgenapparatens egen monitor.

Användaren behöver inte bry sig om styrdatorn utan sköter arbetet helt och
hållet med hjälp av roboten och röntgenapparaten.

För att kunna experimentera med gränssnittet i en Ozlabmiljö har robotens
skärm kopplats till Ozlab, se Figur 5.6.
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Figur 5.6 Laboratoriemiljön med PinTrace och Ozlab sammankopplade
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Användaren som står vid roboten använder pekskärmen på vanligt sätt. Pek-
skärmen kopplas nu genom styrdatorn och vidare till Ozlab och wizarden
med sina två skärmar, detta representeras av den tjocka pilen mellan styrda-
torn och wizardens skärmar i figuren. Wizardens kontakt med användaren
sker med hjälp av dessa två skärmar, jämför beskrivningen i Figur 2.1. Den-
na kontakt påverkar dock endast användarens pekskärm och inte roboten i
övrigt. Wizardskärmarna och användarens pekskärm med musknapp och
styrkula är nu en isolerad enhet helt avskuren från kontakten med de övriga
enheterna i PinTrace-systemet. Övriga reglage på roboten, knappsatsen och
handreglaget, är oförändrade och står i kontakt med styrdatorn på samma
sätt som tidigare.

Konsekvensen av denna konfiguration är att användaren med sin pekskärm
inte längre kan kommunicera med PinTrace-systemet. Med handreglaget kan
användaren dock starta och stoppa en robotförflyttning samt höja och sänka
roboten med hjälp av knappsatsen.

Tidigt i projektet fanns tanken att försöka koppla ihop Ozlab och PinTrace
så att PinTrace kunde användas fullt ut med korrekta indata för att beräkna
positioner korrekt och kunna flytta robotarmen trots att användaren endast
kommunicerade med wizarden. För att göra detta möjligt så krävs det att
användarens instruktioner förmedlas till PinTrace-systemet på ett annat sätt
än tidigare. Detta skulle då kunna ske med hjälp av styrdatorn, se Figur 5.6.
Denna är kopplad till roboten och här kan wizarden ge de instruktioner som
behövs för att roboten ska agera enligt användarens önskemål. Det innebär
att användarens instruktioner går från pekskärmen till wizarden i Ozlab-
systemet. Wizarden får sedan föra instruktionerna vidare till roboten via
styrdatorn.

Information från PinTrace till användaren skulle då förmedlas via wizarden
som genom att observera skärmen på styrdatorn skulle kunna mata in mot-
svarande information på wizardskärmen och på så sätt ge användaren till-
gång till den.

Under arbetet med att bygga upp denna laboratoriemiljö upptäcktes flera
svårigheter. En fråga var hur wizarden skulle klara av att arbeta med simule-
ringen vid wizardskärmen och samtidigt utföra arbete vid styrdatorn. En
möjlighet som diskuterades var att använda två personer som hjälptes åt, en
vid styrdatorn och en vid wizardskärmen. Hur skulle i så fall dessa personer
samarbeta? Skulle de ha endast den egna skärmen under uppsikt och munt-
ligt förmedla nödvändig information, eller skulle de försöka se både styrda-
torns och wizardens skärm?
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En annan fråga var hur röntgenbilderna skulle kunna användas. Röntgenbil-
der tas vid flera tillfällen och informationen visas direkt för ortopeden på
röntgenmonitorn samtidigt som PinTrace tar in bilderna i sitt system där de
visas på robotens skärm men även används för beräkningar som sedan styr
robotarmens rörelser. Det stod tidigt klart att det skulle bli mycket svårt att
ta röntgenbilder och använda dessa i Ozlab-simuleringen, antingen genom
att på något sätt importera dem i Ozlab eller att skapa helt nya, simulerade
röntgenbilder i själva simuleringssituationen. En konsekvens av detta var att
det vid simuleringen skulle det bli svårt att få robotarmen att inta realistiska
positioner baserat på röntgenbilder. Eftersom detta är huvuduppgiften för
PinTrace så övervägdes att simulera gränssnittet på ett meningsfullt sätt
ändå och acceptera att robotens rörelser fick ske i fantasin.

En sådan lösning skulle medföra att kopplingen till styrdatorn och röntgen-
apparaten – och därmed själva PinTrace-systemets program – kunde släppas
under Ozlab-sessionerna. En fördel var att flera svåra problem kring teknik
och wizardrollen skulle undvikas. All datakommunikation skulle ske mellan
användarens pekskärm och wizardens skärmar, således helt inom i Ozlabmil-
jön. Endast den i förväg skapade prototypen av gränssnittet skulle behövas,
några externa röntgenbilder behövdes inte. Rollen som wizard kunde skötas
av en person eftersom något simultant arbete fördelat på två personer ej
behövdes.

Det slutgiltiga valet blev att i viss mån pröva båda möjligheterna. Vid förbe-
redelserna inför operation finns moment där robotarmen flyttas av opera-
tionssköterskan. Dessa förflyttningar är få till antalet och följer ett i förväg
bestämt schema som inte har med röntgenbilder att göra utan handlar om att
få roboten i ett korrekt utgångsläge bredvid patienten. Denna arbetssekvens
var möjlig att simulera i Ozlab samtidigt som wizarden matade in data vid
styrdatorn. Sköterskan kunde hantera handreglaget på vanligt sätt vid ro-
botarmens rörelse. Se avsnitt 5.3.3 nedan för en utförligare redogörelse.

När det gäller ortopedens arbete med PinTrace valdes lösningen där styrda-
torn och röntgenutrustningen kopplades bort. Bedömningen var att de hu-
vudsakliga frågeställningar som fanns kunde prövas på ett tillfredställande
sätt i den mer avgränsade miljön. De gränssnittsproblem som Medical Robo-
tics ville arbeta med hade inte starkt fokus på robotarmens rörelser utan mer
på problem med användarens interaktion med pekskärmens gränssnitt.

Figur 5.7 nedan visar laboratoriemiljön som använts för undersökningen.
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Figur 5.7 Ozlabs kontrollrum i MTiV-lokalen med författaren i förgrunden. I det
angränsande rummet ses PinTrace-roboten med pekskärmen. Bakom ryggen på

författaren skymtar skåpet som innehåller styrdatorn. (Foto: J.S. Pettersson)

5.3.3 Undersökningens genomförande

Våren 2003 startade planeringen av undersökningen. Den nya projektlokalen
inreddes och viss datorutrustning köptes in. Anpassning av Ozlab till Pin-
Trace påbörjades. Att skapa en fungerande laboratoriemiljö enligt Figur 5.6
krävde att en rad tekniska frågor om hur datorerna och skärmarna skulle
kopplas ihop klarades ut. Ett krav från Medical Robotics var att man skulle
kunna använda PinTrace-systemet utan Ozlab när så behövdes vilket således
innebar att det skulle gå att enkelt ställa om mellan konfigurationerna som
visas i Figur 5.5 och Figur 5.6. Lösningen innebar att fem olika löstagbara
datakablar behövdes, och vi ritade ett litet kopplingsschema för att hålla
reda på dessa. En teve med inbyggd videospelare införskaffades. Slutligen
kunde Ozlab-systemet installeras och konfigureras.

Undersökningens första experiment gjordes 2003-09-05 och det sista 2004-
05-10. Sammanlagt har 15 personer deltagit vid 29 testomgångar fördelat på
19 olika tillfällen. Dessa personer som i fortsättningen benämns testpersoner
beskrivs i Tabell 5.1 nedan.
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Tabell 5.1 Testpersoner som deltagit i undersökningen

Id Kön Befattning Tidigare erfarenhet av
PinTrace

1 Kvinna Operationssköterska Ingen

2 Kvinna Operationssköterska Internutbildning och delta-
git vid ett par operationer

3 Kvinna Operationssköterska Ingen

4 Kvinna Operationssköterska Internutbildning

5 Kvinna Operationssköterska Genomfört internutbild-
ning för ca 35 kollegor,
deltagit vid 3-4 operatio-
ner

6 Kvinna Operationssköterska Ingen

7 Kvinna Operationssköterska Internutbildning och delta-
git vid 3-4 operationer

8 Man Ortoped Utfört simuleringar och 4-
5 verkliga operationer
med PinTrace

9 Kvinna Ortoped Utfört simuleringar och 2
verkliga operationer med
PinTrace

10 Man Utvecklare på Medical
Robotics

Deltagit vid utvecklingen
av PinTrace

11 Man Projektassistent Deltagit vid konstruktion
av experimentmiljö

12 Man Ortoped Utfört mellan 50 och 100
simuleringar och 15 verk-
liga operationer med Pin-
Trace

13 Man Student Ingen

14 Man Student Ingen

15 Kvinna Gymnasielärare Ingen

Datainsamling planerades ske på olika sätt:

• observation i egenskap av wizard

• intervjuer med användare under och/eller efter experimenten

• videoinspelning med kamera som riktas mot pekskärmen och även regi-
strerar användarens kommentarer eller samtal
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• videoinspelning av användarens skärm, endast ”teve-bilden” fångas, ing-
et ljud (till skillnad från hur VHS används i universitetets laboratorium)

• skärminspelning på hårddisk, ger samma resultat som i punkten ovan
men med den skillnaden att resultatet blir en videofil som lagras i datorn

Den sista punkten undersöktes redan före pilotstudien. Skärminspelning på
hårddisk förutsätter att speciell programvara finns installerad. När pro-
grammet prövades upptäcktes emellertid ett antal problem. Filerna som ska-
pades blev mycket stora redan vid korta inspelningar på en eller två minuter.
Detta berodde bland annat på den höga bildupplösningen och det faktum att
hela skärmen spelades in. Flera försök med olika inställningar för att minska
filstorleken gjordes men dessa resulterade i mycket dålig kvalitet på inspel-
ningarna. Det fanns även problem med inställningar av skärmgrafiken som
inspelningsprogrammet inte hanterade korrekt vilket ledde till oberäkneliga
avbrott vid inspelningarna. Med hänsyn till att alternativa relativt likvärdiga
datainsamlingsmetoder fanns användes denna metod inte. För framtida bruk
är den dock mycket intressant eftersom den delvis kan ersätta videokameror
och videospelare. Möjligheterna att hantera det inspelade materialet digitalt
är också tilltalande. Eftersom filmerna existerar som digitala filer på datorn
är det enkelt att lagra, kopiera och distribuera dem om så önskas.

5.3.4 Probleminventering av användar-
gränssnittet i PinTrace

Den nuvarande versionen av PinTrace har använts vid ca 60 operationer
under ett par års tid. Användare och utvecklare har under den tiden identifie-
rat ett antal problem som ligger till grund för en revidering av systemet un-
der hösten 2004. Probleminventeringen har gjorts på flera sätt:

• Inom ramen för en C-uppsats i informatik vid Karlstads universitet (Myr
& Strömvall, 2004) genomfördes en användbarhetsstudie där sex perso-
ner, tre operationssköterskor och tre ortopeder, har använt systemet i la-
boratoriemiljö (MTiV-lokalen). Författarna har samlat in data genom del-
tagande observation, intervju samt videoinspelning.

• Vid två tillfällen har användare, utvecklare och undertecknad träffats för
att göra en probleminventering och skissa på designförslag.

• En ortoped har använt systemet i laboratoriemiljö i sällskap av utvecklare
och undertecknad i probleminventeringssyfte.
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• En användbarhetsstudie från 2001 gällande en tidigare version av syste-
met har analyserats.

• Vid 20 tillfällen har olika prototyper av gränssnittet prövats i laborato-
riemiljö med hjälp av operationssköterskor, ortopeder och några testper-
soner utan anknytning till sjukvården.

Jag har kategoriserat de funna problemen enligt följande:

Tydlighet i arbetssekvens och orientering, handlingsalternativ och valmöj-
ligheter, logik i markering av objekt, färgkodning, informationsmängd och
handreglaget.

Tydlighet i arbetssekvens och orientering

Användarna har haft svårt att orientera sig i och minnas arbetssekvensen. De
har uttryckt att ”man vet inte var man är”. De har känt en osäkerhet gällande
när arbete ska ske vid skärm respektive robotarm, och vid vilka tidpunkter
nya röntgenbilder ska hämtas in. De har även haft svårighet att förstå logi-
ken i sidnavigeringsalternativen, exempelvis vad som händer om man tryck-
er pil-höger eller pil-vänster.

Vissa symboler (pilar) som används är inte konsekvent utformade. På vissa
sidor finns flera snarlika pilar med skilda funktioner men utan tydliga in-
struktioner om detta. Ett exempel finns på bild "Flytta roboten till startposi-
tion".

Ett moment är att ”göra ett kontrollvarv”. I detta moment kontrolleras posi-
tionerna för objekt och höftled så att ingenting har rört sig sedan de senaste
röntgenbilderna togs. Detta moment är svårt att förstå, användarna upplever
momentet som att arbetet måste göras från början igen.

Handlingsalternativ och valmöjligheter

Tydlighet i arbetssekvensen hänger samman med hur olika handlingsalterna-
tiv presenteras för användaren. I vissa delar av systemet är det svårt att veta
vilka handlingar som är möjliga att utföra och vilka val som finns. Huvud-
menyn, exempelvis, ger dålig vägledning till de olika valen: vad står de för?
Var ska man börja?

Alla valmöjligheter är inte heller enkla att förstå. En knapp har texten:
”Uppdatera modellen”, detta är en instruktion som användare har svårt att
förstå och veta när de ska använda. Samma sak gäller för valet mellan ”Se-
miauto” och ”Manuell”. På ett ställe finns möjlighet att välja antal skruvar
trots att antalet alltid är två i den aktuella operationen. Det finns även knap-



75

par med snarlika texter som ex: ”Avsluta” och ”Slutför”, det är svårt att veta
skillnaden mellan dessa.

En annan fråga som har uppmärksammats är vad som händer om något blir
fel. Systemet saknar en generell ångrafunktion och det finns en osäkerhet
om det går att ångra en åtgärd genom att backa till en föregående sida i sy-
stemet.

Logik i markering av objekt

Markering av objekt sker med olika antal tryckningar för olika objekt vilket
gör momentet svårare att lära sig och komma ihåg. Varje tryckning symboli-
serar en referenspunkt på objektet och med hjälp av dessa referenspunkter
kan ortopeden inte bara placera objektet på en viss plats utan även se till att
objektet får rätt storlek och riktning i förhållande till höftleden som syns på
röntgenbilden. För vissa objekt räcker det med två tryck för att markera ob-
jektet, för andra krävs tre tryckningar. Det är även svårt att veta om justering
av objekt kan göras direkt eller om alla objekt först måste läggs ut på rönt-
genbilden.

Färgkodning

Färger används för att förmedla allehanda information till användaren. Det
verkar dock vara så att användarna inte noterar detta i full utsträckning.
Även om olika färger noteras är det inte heller uppenbart att koppla detta till
vissa funktioner.

Informationsmängd

Gränssnittet innehåller information som användaren inte efterfrågar, exem-
pelvis ett fönster där en logg över händelser visas. Denna logg är inte an-
vändbar för ortopeden under operationen.

Handreglaget

Handreglagets funktion har visat sig svår att hantera utan träning. Eftersom
både för hårt och för löst tryck gör att rörelsen bryts så inträffar oavsiktliga
stopp.
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5.3.5 Pilotstudien

En inledande pilotstudie med fem testpersoner genomfördes i september
2003. Sex Ozlab-experiment utfördes fördelat på fyra olika tillfällen. Syfte
med pilotstudien på metodnivå var att förbereda studien genom att:

• få erfarenhet av rollen som wizard

• pröva olika datainsamlingsmetoder

• pröva den tekniska utrustningen

På PinTrace’ gränssnittsnivå var syftet att:

• få förståelse för området medicinsk robotik

• pröva alternativa instruktioner för robotförflyttning

• ge förslag till benämningar och instruktioner i olika arbetsmoment

Pilotexperiment 1

I de två första pilotexperimenten agerade utvecklaren från Medical Robotics
användare. Det första experimentet avsåg den förberedande delen av arbetet
där sköterskan gör i ordning roboten för operation. Ett interaktionsskal som
efterliknade det ordinarie gränssnittets huvudfunktioner var förberett och
konfigurationen i Figur 5.6 användes. Detta gjorde det möjligt att pröva
realistiska robotrörelser i kombination med det simulerade gränssnittet. Inga
speciella gränssnittsfrågor var definierade i förväg utan syftet var att pröva
miljön och wizardrollen som helhet. Videobandspelare användes för att spe-
la in användarens skärm.

I detta första experiment simulerades arbetssekvensen rakt igenom. Wizar-
den observerade användarens handlingar och gjorde fortlöpande samma
manövrer vid styrskåpets skärm. Det visade sig vara möjligt att simulera
arbetssekvensen redan efter ett par försök när wizarden relativt enkelt kunde
komma ihåg vilka bilder som skulle visas i olika lägen. En viss väntetid upp-
stod dock för användaren när wizarden måste göra denna manöver. Ett par
gånger hände det också att wizarden navigerade fel vid sidbyte vilket resul-
terade i att fel skärmbild visades hos användaren.

Systemet var till en början något långsamt. Ozlab är konstruerat för omedel-
bar uppdatering av wizardens och användarens skärm när någon av parterna
interagerar med skärmbilderna. Här fanns en viss eftersläpning som märktes
mest första gången de olika skärmbilderna skulle visas. Vid andra genom-
gången gick det snabbare, troligen för att fler sidor då finns i datorernas
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primärminne. Vid något tillfälle kom det upp ett systemmeddelande på an-
vändarens skärm som handlade om hanteringen av ”virtual memory”.

Pilotexperiment 2

I det andra experimentet prövades den del av programmet där läkaren är
användare. I Figur 5.3 visades en av systemets nyckelfunktioner vilket är att
markera objekt. Interaktionsskalet simulerade PinTrace även i denna del
även om alla funktioner inte var representerade. De funktioner som saknades
var dels möjligheter att zooma in och ut i röntgenbilderna, och dels möjlig-
heten att ställa in kontrasten på dessa bilder. Vid utläggning av objekt klick-
ade användaren på pekskärmen på det sätt som är brukligt. Dessa klickanden
var svåra för wizarden att observera eftersom de endast markeras som hasti-
gast i Ozlab med en rödblinkande markörsymbol. Eftersom användaren flyt-
tar handen utan att wizarden kan följa någon markör som när man använder
en muspekare dyker dessa klickningar upp ”ur tomma intet” och är svåra att
se för wizarden. Resultatet av detta blev att både wizarden och användaren
väntade på att något skulle hända. När wizarden blev medveten om proble-
met skärpte han uppmärksamheten vilket gav ett positivt resultat.

Erfarenheter av den typ som beskrivs ovan antecknades fortlöpande genom
hela studien för att bilda underlag till förbättring av Ozlab-systemet.

Följande lilla episod kan illustrera hur Ozlab kan användas. Mellan två ses-
sioner uttryckte användaren att vissa skärmbilder innehåller information som
är överflödig och skulle kunna gömmas när utplaceringen av objekt pågick,
se Figur 5.8.

Figur 5.8 Del av gränssnittet som visar de två raderna med knappar
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I Figur 5.8 finns två rader med knappar. Den undre raden visar huvudmo-
menten i arbetsgången. Den övre raden hanterar detaljer inom respektive
arbetsmoment. Det aktuella momentet är ’Markera objekt’ och i övre raden
finns fem knappar för fem olika objekt som ortopeden ska placera ut i rönt-
genbilderna. Användarens tanke var att dölja den undre radens knappar i de
situationer när ortopeden inte använder dem utan koncentrerar sig på de fem
objekten i den övre raden. Wizarden ändrade då interaktionsskalet och gjor-
de en ”ruta” som anpassades i storlek och färg så att den kunde läggas över
den undre knappraden och dölja den, se Figur 5.9.

Figur 5.9 Ett grått fält döljer den nedre knappraden

Förändringen som gjordes genom att ett grått fält placerades ovanpå grund-
bilden tog allt som allt några minuter att göra innan den kunde prövas i en
ny session. Användaren (utvecklare från Medical Robotics) visade uppskatt-
ning för detta och såg det som en stor och snabb förändring av gränssnittet.

Videoinspelningen som gjordes på en vanlig teve med inbyggd video-
bandspelare visade sig ha en allvarlig brist. Den höga upplösningen på da-
torskärmen gjorde att videon inte kunde fånga hela skärmbilden. Det var
dock inte samma delområde av helheten som visades hela tiden. Om använ-
daren klickade på en knapp som fanns i det område som inte fångats av vi-
deon så flyttades bildens fokus till det området. Följden blev en bild som
hoppade fram och tillbaka beroende på var användaren manipulerade gräns-
snittet. Eftersom pekskärmen gör det möjligt att peka med fingrarna direkt
på skärmen utan att dra någon muspekare (som en åskådare kan följa) till det
aktuella stället blev resultatet mycket ryckigt.
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Pilotexperiment 3

Syftet med pilotexperiment 3 var att undersöka olika instruktionsalternativ i
ett arbetsmoment som under tidigare användartester visat sig problematiskt.
Momentet kallas Robotförflyttning och återkommer ett flertal gånger under
en operation, nämligen vid varje tillfälle där robotarmen ska utföra en pro-
gramstyrd förflyttning. Det finns även andra moment när hela roboten för-
flyttas, exempelvis när den rullas fram inför en operation. Den typen av
förflyttning berörs dock inte här.

Varje rörelse av robotarmen som PinTrace utför måste övervakas av sköters-
kan eller ortopeden. För att undvika risken för skada på patienten och om-
givningen i övrigt används ett handreglage med funktionen död-mans-grepp.
Handreglaget har två knappar. På ovansidan finns en knapp som benämns
”aktiveringsknappen”, den trycks in med tummen. På mitten av reglaget
finns en mer avlång tangent som benämns ”dödmansgreppet”, den trycks in
med de övriga fingrarna, se Figur 5.10 och Figur 5.11.

För att robotförflyttning ska starta så ska aktiveringsknappen tryckas in och
släppas en gång. Detta gör att roboten strömsätts, av säkerhetsskäl är ström-
men avslagen när roboten är stilla. Sedan ska dödmansgreppet hållas in la-
gom hårt, då startar rörelsen. Lagom hårt innebär att ett för löst eller för hårt
tryck på tangenten gör att rörelsen inte kommer igång, alternativt stoppas om
den redan är påbörjad.

Hela arbetsmomentet beskrivs i tre olika skärmbilder, se Figur 5.10, Figur
5.11 och Figur 5.12.

Figur 5.10 Aktiveringsknappen
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Figur 5.11 Död-mans-grepp

Figur 5.12 Roboten rör sig

När aktiveringsknappen enligt Figur 5.10 trycks och släpps visas Figur 5.11.
När dödmansgreppet hålls in lagom hårt visas Figur 5.12 varvid robotarmens
rörelse startas. Linjalen ”rörelseindikering” fylls efterhand med färg som en
indikation på hur mycket rörelse som återstår. När rörelsen är avslutad för-
svinner Figur 5.12 för att ersättas av olika bilder beroende på vilket arbets-
moment som är aktuellt.

Reglagets funktion och de instruktioner som ges har vid användartester upp-
fattats som svårtolkade. Det problematiska med båda instruktionerna ”Tryck
på aktiveringsknappen” och ”Tryck in dödmansgreppet” är att det inte är
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tydligt om knapparna ska hållas nere/inne eller ej. Varken ”tryck på” eller
”tryck in” ger något entydigt besked om detta. Bilderna av händerna med
pilar vid fingrarna ger inte heller något tydligt svar.

I experimentet fick tre testpersoner pröva alternativa instruktionstexter. Var-
je försöksperson fick genomföra tre förflyttningar av robotarmen och efteråt
intervjuades de om hur de uppfattat instruktionerna. Testpersonerna kommer
inte från användargruppen operationssköterskor och de har inte heller stött
på PinTrace tidigare.

Resultatet av experimenten blev att det inte gick att tydligt urskilja någon
enskild formulering av instruktionstexterna som markant bättre eller sämre
än någon annan. Detta var inte så förvånande med tanke på den mycket be-
gränsade omfattningen på experimentet. Dessutom finns en inlärningfaktor
med som kan påverka resultatet, varje testperson fick tre försök att utföra
samma sak och det är ju tänkbart att de under den tiden hinner förstå hur
reglaget fungerar. Intervjuerna gav däremot flera intressanta synpunkter
kring förståelsen av olika formuleringar. En person föreslog exempelvis att
det borde stå ”håll in dödmansgreppet” med tanken att det bättre beskriver
att man ska hålla kvar jämfört med ”tryck in…”.

En annan testperson blev förvillad av grafiken i dödmansgreppet: där ser det
ut som om tummen fortfarande håller aktiveringsknappen nere, se Figur
5.11. Denna synpunkt stimulerade till en omarbetning av bilden där tummen
hålls på avstånd från knappen när dödmansgreppet ska hållas in. Testperso-
nen jämförde även ”dödmansgrepp” med industritillämpningar där innebör-
den ofta är att man ofta håller in två knappar samtidigt, exempelvis när man
av säkerhetsskäl måste hålla båda händerna på säker plats där risk för kläm-
ning finns. Överför man detta till handreglaget kan man tro att båda knap-
parna ska hållas inne samtidigt.

Pilotexperimentet var givande på ett metodmässigt plan. Wizarden hade
exempelvis planerat att observera testpersonerna men det visade sig att han
var alldeles för upptagen med den direkta interaktionen för att hinna göra
iakttagelser genom att titta på användaren. Det var även tydligt att det fak-
tum att testpersonerna fick se flera olika formuleringar inspirerade dem att
fundera över lämpliga alternativ.

Pilotexperiment 4

Idén med detta experiment var att undersöka hur en van användare skulle
vilja benämna grafik, navigeringsknappar och andra grafiska objekt. Tanken
var även att se hur en van användare skulle vilja formulera instruktioner till
arbetsmoment i den del där operationssköterskan förbereder roboten för
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operation. Som utgångspunkt användes en kopia av det befintliga gränssnit-
tet men texter var övertäckta av tomma vita textfält som användaren kunde
skriva i. Eftersom PinTrace inte har något tangentbord vid roboten gjordes
experimentet inne i kontrollrummet. Wizarden kunde se båda skärmarna
men användaren kunde endast se sin egen skärm. Istället för att få ta ställ-
ning till ett antal färdiga alternativ fick användaren här istället på egen hand
fundera över vilka benämningar och instruktioner som skulle kunna vara
lämpliga. De vita fälten var skrivbara vilket gav användaren möjlighet att
direkt skriva in förslag till texter.

Den första kommentaren från användaren när försöket startade var: ”jag
fyller i vad jag kommer ihåg” vilket var intressant eftersom det inte var det
som var uppgiften. Bilden han hade framför sig var systemets startbild där
fem knappar var övertäckta och användaren reagerade över att det inte finns
några instruktioner i bilden om att man ska göra ett val. Det fanns inte heller
några upplysningar om vad programmet handlade om eller annan introduce-
rande text, se Figur 5.13.

Figur 5.13 PinTrace – startbild

Under resten av experimentet fyllde han i texter som han sedan ändrade i
flera gånger efter lite resonerande med sig själv. På vissa ställen tvingades
han att försöka komma ihåg vad själva arbetsmomentet handlade om. Flera
gånger diskuterade han även navigeringen mellan olika skärmbilder och
logiken i denna. Han föreslog exempelvis någon form av ledtråd till vad som
kommer att hända i nästa bild innan byte av bild sker. Detta som kontrast till
de anonyma höger- och vänsterpilar som används i det befintliga gränssnit-
tet.
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Experimentet stimulerade användaren att fundera kring arbetsmomentens
innehåll och lämpliga instruktioner till dessa, logik och instruktioner till
navigering mellan skärmbilder. Genom att användaren inte fick ta ställning
till färdiga instruktioner utan istället mötte ett gränssnitt befriat på informa-
tion som kunde vara styrande ställdes hans egen kreativa förmåga att formu-
lera en lämplig instruktion på prov.

Experimentet avslöjade en teknisk komplikation. Användarens skärm inne i
kontrollrummet filmades med videokamera. Kvaliteten på filmen blev dålig
p.g.a. störande ’band’ som vandrade över bilden. Det var besvärligt att på
videofilmen se de texter som användaren skrev. Olika inställningar av skär-
men prövades utan resultat. Analysen av filmerna gick att genomföra men
den försvårades. Problemet uppstod inte vid filmning av robotens skärm,
troligen beroende på att det var en LCD-skärm till skillnad från de katodstrå-
leskärmar som fanns i kontrollrummet.

Lärdomar från pilotstudien

Syftet med pilotstudien var att:

• få erfarenhet av rollen som wizard (wizarden hade ej tidigare deltagit i
Ozlab-experiment)

• pröva olika datainsamlingsmetoder

• pröva den tekniska utrustningen

När det gäller PinTrace’ användargränssnitt var syftet att:

• få förståelse för området medicinsk robotik

• pröva alternativa instruktioner för robotförflyttning

• ge förslag till benämningar och instruktioner i olika arbetsmoment

Pilotstudien visade att wizardrollen i den aktuella uppsättningen är krävan-
de. Det gäller att korrekt uppfatta användarens handlingar och inom en rim-
lig tid kunna ge lämplig respons. Klickningar på olika delar av pekskärmen i
snabb följd var svåra att uppfatta eftersom wizarden inte kan följa använda-
rens muspekare. Att sköta både wizarddatorn och styrdatorn för att få Pin-
Trace att reagera korrekt fungerade för enkla manövrer som att flytta till
sterildraperingsläge. Mer avancerade rörelser som att positionera riktverkty-
get vid patientens lårben bedömdes däremot som svåra att simulera korrekt.
Det hade varit möjligt att göra försök med flera samarbetande personer i
kontrollrummet men med tanke på de skärmbildsfrågor som skulle studeras
bedömdes en realistisk simulering av positioneringen som mindre viktig.
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I manualen till Ozlab rekommenderas wizarden att använda ett respons-
schema. Detta dokument hjälper wizarden att ge korrekt respons på använ-
darens interaktion och att navigera korrekt mellan skärmbilder. I pilotstudien
visade det sig att detta dokument var nödvändigt, särskilt för att hålla reda
på växlingen mellan skärmbilder. Även om flödet av skärmbilder är tämligen
linjärt så finns det ett antal situationer där det förgrenar sig vilket gör det
svårt att hålla rätt sekvens av skärmbilder i huvudet.

Datainsamlingsmetoderna visade sig ha skiftande kvalitet. Att videofilma
användarens pekskärm fungerade mycket bra. Kameran placerades på stativ
ett par meter snett bakom användaren. Genom att zooma in lagom mycket
kunde både användarens armar och händer samt pekskärmen synas tydligt i
bild. Videokamerans inbyggda mikrofon räckte väl till för att spela in samtal
och kommentarer från användaren.

Videoinspelning av användarens skärm med hjälp av en teve med inbyggd
videobandspelare visade sig däremot fungera mindre bra. Den höga upplös-
ningen på pekskärmen kunde inte visas korrekt på teven, endast en mindre
del av bilden syntes. Om användaren klickade på ett område som inte syntes
på teven hoppade bilden till det aktuella området vilket gjorde inspelningen
mycket svåranvänd.

Utrustningen fungerade annars väl rent tekniskt sett. Till en början gick
kommunikationen mellan datorerna långsamt men när väl de olika skärmbil-
derna hade visats på användarens skärm en gång gick de problemen över.
Som förberedelse inför varje experiment var det därför bra att visa alla
skärmbilder en gång på användarens skärm och sedan återvända till den
aktuella startbilden och först därefter ta emot användaren och låta hen-
ne/honom börja arbeta.

5.3.6 Studie – operationssköterskor

Under oktober – december år 2003 utfördes experiment med 7 operations-
sjuksköterskor anställda vid Centralsjukhuset i Karlstad. Sammanlagt 10
experiment utfördes: 5 Ozlab-experiment och 5 experiment baserade på
PinTrace ordinarie användargränssnitt. Några av sköterskorna hade ingen
erfarenhet av PinTrace alls medan några andra hade gått igenom en kort
internutbildning som hållit ca ett år tidigare. De som endast gått igenom
denna utbildning och sedan inte använt PinTrace vid någon operation hade
av naturliga skäl vaga minnen av systemet. En sköterska hade själv deltagit
som instruktör vid denna utbildning och hade således större kunskaper jäm-
fört med de övriga i gruppen.
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Arbetet på en ortopedoperationsklinik påverkas i hög grad av akuta händel-
ser vilket försvårar schemaläggning för deltagande i ett forskningsprojekt
som detta. Mycket arbete ägnades därför i början åt att komma överens om
möjliga dagar och tider när sköterskorna kunde komma ifrån sitt arbete nå-
gon timme. Av praktiska skäl visade det sig lämpligt att lägga experimenten
vid början av ett arbetspass så att sköterskorna kunde gå direkt från experi-
mentet till sitt arbete.

Sköterskorna informerades om projektet genom kontaktpersonen och ett
introduktionsbrev.

Syfte på gränssnittsnivå

PinTrace kommer i en framtida reguljär verksamhet troligen att användas av
läkare och sköterskor med mycket ojämna mellanrum för individen. Läng-
den på uppehållen beror på olika faktorer såsom exempelvis vilken typ av
operationer som förekommer från dag till dag och personalens tjänstgörings-
scheman. Vid utformning av systemet bör man således ta hänsyn till att det
inte är aktuellt med daglig användning för den enskilde individen. Detta
medför höga krav vad gäller olika användbarhetsfaktorer som exempelvis att
systemet ska vara lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, begripligt, svårt att
göra fel i, effektivt och tillfredsställande att använda. För att få en uppfatt-
ning om hur ovana användare tolkar det befintliga användargränssnittet och
därmed även ett underlag för en kravspecifikation till ett förbättrat använ-
dargränssnitt genomfördes sju experiment där testpersonerna ombads att
utforska PinTrace och samtidigt kommentera sina intryck i dialog med test-
ledaren.

I nästa steg var syftet att generera benämningar på begrepp och instruktioner
till olika moment som i tidigare användartester framstått som intressanta ur
användbarhetsperspektiv, exempelvis val av fraktursida. Genom att konfron-
tera testpersonerna med ett användargränssnitt där de skriftliga instruktio-
nerna var borttagna var syftet att stimulera testpersonerna till reflektion över
lämpliga formuleringar.

För att belysa resultaten med material från undersökningen lyfts på vissa
ställen citat från testpersonerna fram.

Hur tolkar ovana användare användargränssnittet?

PinTrace’ startbild som visas i Figur 5.13 visar sig i all sin ”enkelhet” väcka
frågor hos flera testpersoner. När testperson nr 2 (TP2) ställs inför den visar
det sig svårt för henne att veta hur man gör olika val där, något som även
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uppmärksammades i pilotexperiment 4 där testpersonen reagerade över att
det inte finns någon vägledning till vad användaren alls ska utföra i bilden.

TP5 efterlyser också en anvisning om att man ska klicka på lämpligt val.
Hon menar att man kan glömma att det är en pekskärm eftersom de har
många olika datasystem med olika typer av skärmar.

TP2 reagerar också över att symboler som är mycket lika varandra har olika
betydelse och att användargränssnittet därvidlag brister i konsekvens. Det
finns exempelvis snarlika knappar med högerpilar i vissa bilder vars funk-
tion är svårtolkad:

Alla märken måste betyda samma sak hela tiden, det måste vara sam-
ma ställe man ska trycka på […] det får inte vara olika. (TP2)

Hon efterlyser även tydligare instruktioner och bättre möjligheter att få väg-
ledning:

Det ska stå precis hur man ska göra i alla lägen så att man i princip
inte kan göra fel. […] Om det står ”Flytta till startposition” då ska det
stå: Vad är det? så att jag vet vad jag ska göra. Annars så gissar man
och trycker på en knapp… och då är det inte bra. (TP2)

TP3 lyckas genomföra flera av de moment som hon möter redan första
gången hon prövar. Vid ett par tillfällen gör hon dock samma (fel)tolkningar
som flera av hennes kollegor. Hon tror att klockan som räknar ner, se exem-
pel i Figur 5.10, är en uppmaning att vänta med åtgärden tills klockan räknat
ner. Den faktiska funktionen är att åtgärden ska påbörjas innan tiden gått ut.
Texten ”Avbryt robotrörelsen” i Figur 5.10 tolkade hon som en uppmaning
till användaren att avbryta rörelsen och inte som en knapp som hon kunde
trycka på om hon behövde avbryta rörelsen.

TP6 tolkade ’Robotförflyttning’ som att hela roboten skulle flytta sig mot
patienten, när det i själva verket endast är robotarmen som rör sig.

Efter att TP6 fått robotarmen att röra sig som den ska ombeds hon berätta
hur det gick till. Hon uppger då att:

Hela tiden när roboten rör sig så ska båda knapparna vara nedtryckta.
Det var ju så jag gjorde (TP6)

Det är intressant att notera att hon har lyckats få robotarmen att röra sig men
i efterhand har hon en delvis avvikande bild av hur det gick till. En möjlig-
het är att hennes förförståelse av ’dödmansgrepp’ påverkar hennes tolkning.

Till slut ombeds hon ge ett allmänt intryck:
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Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att hamna rätt utan att veta nå-
got. Men har man gått igenom det en gång då fixar man det här. (TP6)

TP7 gör samma tolkning av klockan som räknar ner i Figur 5.11 som flera
andra testpersoner: de tror att de ska vänta tills klockan räknat ner innan de
vidtar en åtgärd. Lite senare möter hon klockan igen och deklarerar att hon
inte vet hur den ska tolkas.

Reflektion över begrepp och instruktioner

TP1, ej nybörjare, fick i uppgift att kommentera skärmbilderna och försöka
formulera lämpliga instruktioner. Hon gav förslag på flera ställen men tyckte
att uppgiften var svår. Det var intressant att hon på samma sätt som flera av
hennes kollegor trodde att aktiveringsknappen och dödmansgrepp skulle
hållas in samtidigt. Detta trots att hon några veckor tidigare genomfört flera
robotförflyttningar med handtaget.

TP2 kommenterar dödmansgreppet i Figur 5.11:

Där tog det ett tag innan jag förstod, jag var lite för snabb där, men
jag förstår vad dom vill att jag skulle göra. Men då tittade jag inte hur
den där ser ut, man måste titta. När jag har tittat på den så förstår jag
vad dom menar. (TP2)

Citatet illustrerar att tolkning av text och bilder tar tid och kräver koncentra-
tion vilket kanske inte direkt gynnas av klockan som räknar ner tiden, se
Figur 5.10 och Figur 5.11.

När TP3 får fundera över lämpliga instruktioner till robotförflyttningen i
Figur 5.11 så föreslår hon: ”Hålla in knappen tills roboten har flyttat färdigt”
med motiveringen:

Så att man vet vad den ska göra, att den ska flytta sig. (TP3)

Behovet av att få tydligare besked om vad som kommer att hända när en
åtgärd vidtas nämns av flera testpersoner.

TP4 är kritisk till benämningen ’aktiveringsknappen’ eftersom man kan tro
att roboten ska börja flytta på sig om man trycker på den knappen. Hon an-
ser även att instruktionen ’tryck på’ antyder att knappen ska hållas nere vil-
ket ju inte är fallet. När det gäller dödmansgreppet uppfattar hon att båda
knapparna ska hållas inne samtidigt för att hålla igång rörelsen.

TP1 fick se några alternativa texter och när testledaren bad henne välja ett
par så tog hon: ”Tryck och släpp aktiveringsknappen” och ”Håll in död-
mansgreppet så rör sig roboten”. Hon motiverade det senare valet med:
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Ja då vet man vad man ska göra och man vet vad som händer. (TP1)

På frågan om hur hon tolkade relationerna mellan de två knapparna svarade
hon:

Ja, förvirrande kan väl vara att man, ja att man håller kvar… jag tror
jag gjorde så att jag vek tummen åt sidan när den första om aktive-
ringsknappen försvann. Jag vet inte vad som händer om man trycker
på båda. (TP1)

I flera bilder finns en vit ruta med texten: ”Avbryt robotrörelsen”. Om man
trycker på texten (knappen) så stoppas robotarmens rörelse. TP1 uppfattade
den inte som en knapp utan:

Det jag kan tänka mig är att det är någon varningsindikering, om den
börjar blinka eller något, att jag ska släppa. (TP1)

När vi sedan pratar om att funktionen är otydlig (vilket visade sig vid flera
experiment) är hon benägen att se orsaker hos sig själv:

Eller också är det att jag inte är van vid sånt. (TP1)

TP5 får avsluta diskussionen kring svårigheten att formulera en fungerande
instruktion till robotförflyttning och dödmansgrepp. Hon gör följande kärn-
fulla uttalande:

Vi är olika, det måste vara så tydligt här så att det blir lika. Det är det
som är utmaningen. (TP5)

Ett annat viktigt moment är ”Välj fraktursida och robotposition”, se Figur
5.14. Figuren ska illustrera robotens position i förhållande till patienten un-
der operation. De fyra frågetecknen är placerade på illustrationer av fyra
möjliga lägen för roboten. I detta moment ska sköterskan välja en av de fyra
robotillustrationerna genom att trycka direkt på bilden. Instruktionen ”Välj
fraktursida och robotposition” berättar att det i själva verket är två val som
görs samtidigt. PinTrace-systemet måste få besked om vilken sida på patien-
ten som frakturen finns på, höger eller vänster.

Det andra valet handlar om var roboten ska stå under ingreppet. Det finns
två alternativ på varje sida, nära patientens överkropp eller nära patientens
underben. Det gäller att välja det alternativ som passar med tanke på opera-
tionssalens utformning och ortopedens möjlighet att komma åt operations-
stället bra.
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Figur 5.14 Val av fraktursida och robotposition

I syfte att laborera med hur begreppen höger/vänster kan illustreras prövades
ett alternativt utseende på Figur 5.14, se Figur 5.15.

Figur 5.15 Val av fraktursida och robotposition, patienten upp och ner

Den bärande idén med denna variant är att patientens högra sida även är den
högra sidan på illustrationen. TP1 kommenterar Figur 5.15:

Det här är ju lättare, den här gubben kan jag lägga på mig, då har jag
gubbens vänstra sida på min vänstra sida, och gubbens högra sida på
min högra. Så tänker jag men andra kanske inte tänker så […] det som
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spelar roll är hur jag står framför skärmen i förhållande till gubben på
bilden, och så jämför jag med mig, jag får vrida mig så och då tänker
jag vad som är höger och vänster. (TP1)

TP2 säger följande:

Om jag ska välja vilken sida som önskas, det känns ju konstigare när
folk står upp och ner måste jag säga. Jag har jättesvårt med höger och
vänster så jag tänker alltid noga på det. Jag tycker inte att det här
känns… det ser konstigt ut. (TP2)

Hon tycker det är en god idé att skriva ut ’höger’ och ’vänster’ på bilden av
patienten, då råder ingen tveksamhet anser hon.

När det gäller val av fraktursida gör TP3 samma reflektion flera av kollegor-
na: det känns bättre när bilden visar patienten med fötterna ner.

TP5 är skeptisk till en figur med huvudet ner:

Nej, det skulle bli så mycket kommentarer. Eftersom det är en rönt-
genbild så att säga. (TP5)

Vi diskuterar att man kan se på figuren som antingen en röntgenbild (alltid
framifrån med huvudet upp) eller som en rumsbeskrivning och illustration
av patienten i förhållande till roboten (då skulle det vara acceptabelt med
figuren upp och ner).

TP4 menar att det inte spelar någon roll hur figuren vänds eftersom alla vet
att man alltid utgår från patienten när man använder begreppen höger och
vänster.

5.3.7 Studie – ortopeder

Skapande av prototyp

Under perioden februari – maj 2004 genomfördes 13 Ozlab-experiment som
involverade tre ortopeder som primära testpersoner. En utvecklare från Me-
dical Robotics samt en projektassistent deltog som dialogpartner till ortope-
derna vid några tillfällen. Den första prototypen som användes skapades
utifrån den probleminventering som beskrivits i avsnitt 5.3.4. I den fortsatta
framställningen beskrivs experimenten med förhoppningen att läsaren kan
skapa sig en bild av de skeenden som behandlas. För att skilja användar-
gränssnitten åt används benämningen ”PinTrace-gränssnittet” när det im-
plementerade systemets användargränssnitt avses. När Ozlab-prototypen
avses används benämningen ”prototypen”. När systemet refereras till rent
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allmänt används benämningen ”PinTrace”. Om inget annat anges är det för-
fattaren som agerar i rollen som wizard.

I Tabell 5.2 nedan visas en sammanställning över uppsättningen i de genom-
förda experimenten. Den första kolumnen visar experimentets nummer. Ko-
lumn två visar vilka testpersoner som arbetat med Ozlab vid roboten. Ko-
lumn tre visar vilka personer som har agerat wizard, samt i några fall vilka
som deltagit i experiment med Mini-Ozlab.

Tabell 5.2 Ozlab-experiment med ortopeder

Exp. Ozlab (TP och
wizard skilda åt)

Kontrollrum Kommentar

11.1 TP8 F Endast bild 1-4

11.2 TP8 F Utläggning av objekt med knappar
prövas

12.1 TP8 F Första exp. med hela sekvensen.
TP8 ensam vid roboten.

12.2 TP8, F Mini-Ozlab – genomgång och dis-
kussion

13.1 TP9, TP10 F TP9:s första kontakt med nytt
gränssnitt

13.2 TP9, TP10 F TP9 vill pröva alternativa sätt att
markera objekt

13.3 TP9, TP10, F Mini-Ozlab – gemensam genom-
gång där logiken i sekvensen disku-
teras

14.1 TP8, TP10 F Olika metoder för utläggning av
objekt prövas

14.2 TP8, TP10 F Olika metoder för utläggning av
objekt prövas

15.1 TP8, TP11 F TP8 kör hela sekvensen och be-
skriver vad som händer för TP11

15.2 TP11 TP8, F TP8 är Wizard, TP11 arbetar vid
roboten

16.1 TP10, TP12 F TP12 :s första kontakt med nytt
gränssnitt, TP10 assisterar

16.2 TP10, TP12 F Ny genomgång med fördjupad
analys av identifierade problem

TP = TestPerson, F = Författaren
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Experiment 11.1

Första testet med testperson 8 (TP8) omfattade endast en del av förloppet,
hela det nya interaktionsskalet var inte färdigt. Testpersonen arbetar ensam
vid skärmen.

Testpersonen börjar med att ta två röntgenbilder som sedan laddas in i Pin-
Trace-systemet, se Figur 5.16.

Figur 5.16 Ladda in röntgenbilder (wizard’s skärmbild)

TP8 gör detta utan någon tvekan och går sedan vidare till arbetsmomentet
”markera objekt”. Där ska testpersonen placera ut fem grafiska objekt på var
och en av de inladdade röntgenbilderna, se Figur 5.17 som visar den första
röntgenbilden. Placeringen av dessa objekt är viktig för att PinTrace ska
kunna räkna ut korrekt position för riktverktyget. Meningen är att ortopeden
först ska välja vilket av objekten som ska läggas ut genom att klicka på en av
de fem knapparna till höger. Sedan ska objektet placeras ut på röntgenbilden
med ett klick. TP8 försöker markera objekten direkt i röntgenbilden utan att
använda knapparna. Han trycker inte alls på knapparna och det visade sig
senare att han inte uppfattade dem som knappar utan som ett förslag till
placering av objekten. Avsikten med bilderna på de fem knapparna var att
illustrera för användaren ett ungefärligt läge att placera ut objektet i. Knap-
parnas funktion kan sägas vara dubbel, dels att välja objekt och dels att sam-
tidigt få en vink om lämplig placering. Testpersonen förklarade efteråt att
han även trodde att objekten redan var placerade i korrekt position på rönt-
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genbilden enligt småbilderna på knapparna och att han därför inte behövde
markera dem.

Figur 5.17 Markera objekt (wizard’s skärmbild)

Här visade det sig således att testpersonens tolkning av användargränssnittet
inte alls stämde överens med de intentioner som fanns vid skapandet av pro-
totypen. Detta ledde till interaktion som wizarden inte var förberedd på och
då blir frågan hur wizarden ska agera. En dialogruta för situationsanpassade
hjälpkommentarer till användaren kunde ha varit en lösning. Att inte reagera
alls på ”felhandlingar” från användaren är en annan möjlig reaktion. Den har
dock den nackdelen att den inte hjälper användaren på rätt spår. Exemplet
visar på behovet av att försöka gardera sig även för oväntad interaktion. I det
här fallet beror testpersonens val av markeringssätt med stor sannolikhet på
vana från PinTrace. Där kan objekt markeras i en föreslagen ordning utan att
användaren själv aktivt behöver välja objekt.

I nästa skärmbild, se Figur 5.18, sker utplaceringen av de två skruvarna som
ska opereras in i patientens höftled. I PinTrace-gränssnittet motsvaras detta
av Figur 5.4.
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Figur 5.18 Positionera skruvar (wizard’s skärmbild)

I den övre delen av figuren ses de två röntgenbilderna. I bildens nedre cen-
trala del ses tvärsnittsbilden som visar skruvarnas tänkta läge i lårbenshal-
sens längdriktning på dess smalaste ställe. Observera att skruvarna nu är
utplacerade så att de syns även i de två röntgenbilderna. I den här bilden kan
ortopeden justera skruvarnas läge i valfri bild. Alla bilderna uppdateras kon-
tinuerligt när skruvarna flyttas för att hela tiden visa den aktuella positionen.

Här kommenterar TP8 att frontalbilden (den vänstra röntgenbilden) känns
felvänd, han vill ha den roterad 90 grader. Han betonar att det är viktigt att
bilderna visas som han är van vid.

TP8 justerar skruvarna med knapp och styrkula. Det går även att flytta på
dem genom att dra dem med fingret direkt på pekskärmen men det är en
metod som inte lämpar sig för längre förflyttningar eftersom det finns en
sterildrapering över skärmen. Ortopeden har operationshandskar på sig och
sammantaget gör detta att längre förflyttningar av objekt är besvärliga att
utföra. Precisionen blir heller inte den bästa.

Figur 5.18 innehåller ett par stödfunktioner. Centralt placerad i bildens övre
del finns en pil som illustrerar flödet av arbetsmoment. Namnet på det aktu-
ella arbetsmomentet är skrivet ovanför pilens mitt och är samtidigt markerat
med ett kraftigt streck mitt på pilen. Vid sidorna av mitten finns ytterligare
streck som står för föregående och nästkommande arbetsmoment. Namnen
på dessa moment är placerade under pilen. Bakgrunden till denna funktion
är att en av svårigheterna i PinTrace enligt ortopederna är att ”veta var man
är” i flödet av olika arbetsmoment. Det är lätt hänt att de känner sig vilse om
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de inte på ett smidigt sätt får hjälp att hålla reda på det aktuella arbetsmo-
mentet i förhållande till hela arbetsförloppet.

Den andra stödfunktionen är en hjälpknapp med ett frågetecken på placerad
i figurens övre vänstra hörn. En tryckning på knappen leder till att korta
förklarande texter som beskriver aktuella arbetsmoment visas.

TP8 använde inte dessa stödfunktioner i detta experiment.

Experiment 11.2

Inför nästa experiment berättar testledaren att objekten ska läggas ut med
hjälp av knapparna. Någon detaljerad instruktion om hur knapparna ska
användas ges inte. När TP8 ska placera ut det första objektet trycker han på
knappen och försöker ”dra” in objektet på röntgenbilden. Knappen går inte
att dra och testledaren bestämmer sig för att låta objektet dyka upp på rönt-
genbilden ändå – utan att användaren markerat den på rätt vis – för att se hur
TP8 fortsättningsvis angriper uppgiften. Testpersonen flyttar objektet till rätt
läge på röntgenbilden och klickar sedan på ett nytt objekt till höger. Han
avvaktar sedan och testledaren fortsätter att låta objektet dyka upp på rönt-
genbilden automatiskt. Testpersonen flyttar objektet och försöker även att
”vrida” eller rotera det en aning vilket dock inte är möjligt i denna situation
beroende på begränsningar i det aktuella prototypingverktyget. I PinTrace är
detta en viktig funktion som användaren således måste avstå från i dessa
experiment.

Sessionen avslutas och följs av ett samtal mellan testledare och TP8 som
direkt kommenterar att han saknade möjligheten att rotera vissa objekt. Han
anser att användargränssnittet är mindre rörigt än PinTrace-gränssnittet.
Röntgenbilderna behöver roteras för att ha en position som läkaren är bekant
med. Skruvarna i lateralbilden sitter för långt från varandra. I experimentet
hade skruvarna ett fast läge i förhållande till varandra, vilket TP8 inte kunde
ändra på, vilket är en brist.

När det gäller pilen som illustrerar flödet av arbetsmoment så kommenterar
han:

Den tittade jag inte så mycket på om jag ska vara ärlig. (TP8)

När testledaren ber honom att gissa hur den är tänkt att fungera gör han en
helt korrekt bedömning: ”att den visar var man är och vart man ska och vart
man har varit”. Det är logiskt tänkt menar han men konstaterar att: ”nu vet
jag ju ändå var jag är”. Senare under diskussionen menar han att man kanske
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har användning för detta om man är ny, men han är osäker på om det är en
användbar funktion ens för nya användare.

Frågetecknet gissade han var någon slags hjälp men han prövade inte den
funktionen. Han tycker dock att idén är bra.

När det gäller markering av objekt skulle TP8 vilja kunna markera objekten
direkt i bilden utan att behöva välja dem på knapparna till höger först. Vi
resonerar om fördelar och nackdelar med de två sätten. Nackdelen med den
tidigare lösningen var att objekten behövde tas i en viss ordning, det slipper
man med den nya lösningen, vilket TP8 ser fördelar med. Han menar att man
nu ser tydligare vilket objekt som är vilket, tidigare fanns det bara en textbe-
skrivning och man var kanske inte säker på vilket objekt som var exempelvis
”rotationsmarkör”. Krångliga benämningar ersätts här med symboler.

Vi diskuterar hur objekten ska markeras. TP8 tycker att man mycket väl kan
få dem ”utslängda” direkt när man klickar på knapparna till höger. Sedan får
man flytta dem till rätt plats och även ändra dem till rätt form och storlek på
det sätt som skedde under experimentet, med undantag av rotation. Längre
fram under diskussionen noterar TP8 att det är bra om objektet hamnar nå-
gorlunda rätt direkt så att man slipper flytta det en lång bit på skärmen. Det-
ta talar för att man först väljer objekt och sedan klickar på skärmen på det
ställe där objektet ska ligga. TP8 vill kunna flytta ett objekt genom att på
något sätt markera det och sedan klicka på ett nytt ställe och då ska objektet
hoppa dit direkt.

När det gäller Figur 5.18 menar TP8 att det är bra att tvärsnittsbilden finns i
mitten, man tittar gärna på det som är i mitten först, det är det viktiga. Han
menar också att det just är tvärsnittsbilden som är central – den kan man inte
få med röntgen och det är just den bilden som är det unika stödet i pro-
grammet. De andra bilderna är mest kontroller på att man gjort rätt inställ-
ning i tvärsnittsbilden.

TP8 anser allmänt att det är mindre information på skärmen och att det är en
förbättring.

Knapparna med småbilderna i Figur 5.18 är inte tydliga i sin funktion som
knappar. TP8 avslutar med att betona vikten av inte behöva dra objekt över
stora avstånd på skärmen.

Experiment 12.1

För första gången fanns det en komplett prototyp att pröva. I första experi-
mentet arbetade TP8 ensam vid roboten. Vi använde en sterildrapering över
robotskärm och musknapp. I det andra experimentet kopplade vi om syste-
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met till ett ”mini-Ozlab” så att vi kunde köra på två datorer bredvid varandra
och samtala om vad som hände. Responsschemat som användes visas i Figur
5.19.

De olika skärmbilderna är försedda med nummer från 1 till 10. Pilar anger
möjliga navigeringsvägar och vid situationer med flera navigationsalternativ
finns villkor utskrivna. Sådana hjälpmedel för hur wizarden ska agera måste
vara mycket enkla att följa om de ska fungera eftersom wizarden måste vara
mycket koncentrerad för att uppmärksamma all input från användaren.

Figur 5.19 Exempel på responsschema som stöd för wizarden att snabbt och korrekt
kunna växla mellan olika skärmbilder

Experimentet börjar med att TP8 utan problem laddar in röntgenbilderna och
går vidare till markering av objekt i frontalbilden. Han väljer objektet ”lår-
ben” vilken är placerad överst till vänster. Wizarden gör då fel och visar
objektet utan föregående klick i röntgenbilden av testpersonen. TP8 försöker
flytta objektet med fingret men misslyckas, han väljer då styrkula och lyckas
bättre. Han fortsätter med att välja nästa objekt. Har tar dem uppifrån och
ned samt från vänster till höger. Wizarden som nu har upptäckt sitt misstag
försöker få testpersonen att klicka i röntgenbilden för att markera plats för
objektet. Testpersonen markerar dock inte objektet i röntgenbilden utan
klickar istället en gång till på knappen till höger. När objektet fortfarande
inte dyker upp väljer han nästa objekt, ”rotationsmarkör”, som då visas i
röntgenbilden. Han fortsätter med övriga objekt tills alla är på plats. Wizar-
den visar objekten utan att testpersonen har markerat dem som överens-
kommits; han misslyckas som synes med att vara konsekvent i sin respons
till användaren.

1 2 3 4

5

6A-B-C

7

8 9 10

Första gången

Andra gången

(efter kontroll-

NEJ

JA

EFTER LEDARE 1
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När nu testpersonen går över till nästa skärmbild: ”Markera objekt lateral”
börjar han med objektet ”lårben” och klickar sedan omedelbart i röntgenbil-
den varvid wizarden visar lårbensmarkören. Här blir således interaktionen
korrekt enligt överenskommelsen från början. Samma procedur följer för
alla övriga objekt. En liten fördröjning uppstår innan objekten visas för an-
vändaren. Den beror på att det tar lite tid för wizarden som först måste se
var användaren klickar i röntgenbilden, sedan måste han flytta objektet (som
ännu är dolt för användaren) till rätt plats och först därefter visa det för an-
vändaren genom att klicka på en speciell ”visasymbol” som wizarden har
tillgång till.

När alla objekt är på plats går TP8 vidare till Figur 5.18, ”Positionera skru-
var”. Han flyttar skruvarna till rätt ställe i tvärsnittsbilden och går tämligen
omgående vidare till nästa bild där robotarmen ska förflyttas till korrekt läge
för den första skruven. Som nämnts ovan sker i dessa experiment inga verk-
liga rörelser av robotarmen och testpersonerna är införstådda med att de får
tänka sig denna rörelse.

Efter robotförflyttning till läge för skruv 1 är det dags att göra en kontroll av
att läget är korrekt och att ingenting har rört sig sedan röntgenbilderna togs.
Om höftleden har rört sig så kan läget för skruven behöva justeras något. För
att kontrollera om så är fallet tas sedan nya röntgenbilder som objekten läggs
ut på. När tvärsnittsbilden i Figur 5.18 åter syns har skruvarna fel läge vilket
beror på prototypingverktygets egenskaper. När en ny skärmbild visas, som
exempelvis Figur 5.18, så är alla grafiska objekt placerade så som bestämdes
när bilden skapades i prototypingverktyget. Om ett visst objekt ska ha en
annan utgångsposition exempelvis beroende på att användaren flyttat på det
i ett tidigare läge så måste wizarden själv hålla reda på detta läge och flytta
objektet dit innan bilden visas för användaren.

TP8 fortsätter arbetet och simulerar att han borrar in den första ledaren i
patientens höftled. Därefter vidtar robotförflyttning till korrekt läge för den
andra ledaren. Här sker således arbete ömsom vid pekskärmen och ömsom
vid patienten. När båda ledarna är på plats är det dags att ta bort roboten från
patienten vilket illustreras i Figur 5.20.
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Figur 5.20 Instruktioner för att flytta roboten från patienten

När roboten är undanflyttad avslutas experimentet. Testpersonen markerar
att arbetet vid en riktig operation fortsätter med att skruvarna sätts på plats i
patientens höftled. Detta sker manuellt, PinTrace har i detta läge fullgjort sin
uppgift genom att de två ledarna som styr skruvarna har korrekt position.

Vid samtal efter experimentet kommenterar testpersonen:

Jag vet inte vad som hände halvvägs där, jag fick göra om alltihopa.
(TP8)

Han syftar då på den kontroll av att skruvarnas lägen är korrekta och att
ingenting har rört sig sedan de senaste röntgenbilderna togs. Denna kontroll
har i tidigare användning av PinTrace upplevts som ett kanske onödigt ex-
traarbete på ungefär samma sätt som TP8 ger uttryck för här. Ett av målen
med det nya användargränssnittet är att förenkla arbetet så att denna kontroll
kan göras utan att kännas onödig och störande. Kommande experiment
(14.2) illustrerar detta, och under experiment 16.2 diskuteras även termino-
logins betydelse för hur detta moment uppfattas.

Experiment 12.2

Detta experiment utförs i mini-Ozlab som möjliggör dialog mellan testledare
och testperson under arbetet. Till skillnad från arbetet vid roboten får test-
personen här arbeta vid en vanlig persondator med mus. Skärmen är inte av
pektyp utan all input från testpersonen sker med musen. Något simulerat
arbete vid patienten görs inte heller. Syftet är att köra igenom hela arbetsse-
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kvensen och samtidigt ha möjlighet att resonera kring händelseförloppet.
Testpersonens skärm samt dialogen mellan testledare och testperson spela-
des in på video.

Testpersonen tyckte det var bra att markera objekten genom att först välja
dem med klick på rätt knapp, och sedan klicka på rätt plats i röntgenbilden
(så som vi kommit överens om från början). Han kommenterade att det var
så han gjorde efter ett tag också.

Han funderar på i vilken ordning man kan välja knapparna när objekt ska
läggas ut på röntgenbilderna. Testledaren upplyser om att de går att ta i val-
fri ordning och testpersonen jämför då med den tidigare lösningen:

Då behöver man veta vad de heter, och så ska det vara en viss ordning
på dem. Rätt skönt att det inte behöver vara det, man tittar på hur dom
ser ut istället. (TP8)

Han kommenterar åter det otydliga ”knapputseendet” på bildknapparna i
Figur 5.17 och föreslår en större list. Det är inte tydligt att knappen har två
lägen, han noterar att något händer men inte att knappen blir intryckt.

Längre fram diskuterar vi kontrollen av positioner som nämnts ovan. TP8 är
osäker på nödvändigheten av detta men nämner att det kan bli små föränd-
ringar i objektens läge i förhållande till patientens höftled och då kan det
vara bra med en kontroll. Han nämner även möjligheten att någon position
ändrats efter att ledare 1 kommit på plats. Då kanske man vill ta en röntgen-
bild även inför placeringen av ledare 2.

En fråga om terminologi väcks när samtalet kommer in på termerna ’ledare’
och ’skruvar’. Dessa termer hålls inte alltid isär tydligt. Ibland används ter-
men ’skruv’ för både ledare och skruv vilket kan vara förvirrande enligt test-
personen.

Vi går vidare till Figur 5.20 som visar fotografier ämnade att illustrera hur
roboten flyttas undan när båda ledarna är på plats och det sedan är dags för
ortopeden att borra in skruvarna.

Det här är ju skitbra, bara bilder på verkligheten, mycket bättre än
några skriftliga instruktioner. Så skulle det vara mer i instruktions-
böcker, tänk om instruktionsböcker som ser ut så här, det är mycket
lättare. För det här är precis vad man ska göra, dra tillbaka robotverk-
tyg, ställa roboten i transportläge och dra tillbaka roboten från patien-
ten, det är precis vad man behöver… det här tycker jag är mycket
bättre, att köra med bilder så här… då fattar man precis att nu är det
handgripligen, för det är det man har svårt att förstå, ska jag hålla på
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här eller ska jag hålla på där? (TP8 syftar på svårigheten att veta om
arbete ska ske vid datorskärmen eller vid patienten.)

När det gäller nästa moment då ortopeden borrar in skruvarna menar testper-
sonen att här behöver man bara en instruktion ”sätt skruvarna”. Värdet av
bilder är mer tveksamt här eftersom detta moment är något som kirurgerna
behärskar. Kanske kan en bild på någon som borrar användas menar han.

Vi avslutar simuleringen och testpersonen kommenterar att programmet är
mer logiskt nu, från början var det mer teknikerinspirerat och inte så använ-
darfokuserat. Han tar upp en funktion som handlar om robotarmens rörelse
och kallas ”lång eller kort robotbana”. Varför ska den finnas kvar? undrar
han. Han jämför med andra system som han använder där onödiga
knapptryckningar finns kvar trots att systemen förändras och uppdateras
flera gånger.

Experiment 13.1

Vid detta experiment fanns två personer närvarande framför skärmen, en
ortoped (TP9) och som diskussionspartner en person från Medical Robotics,
nedan kallad ”utvecklaren”. Båda har deltagit vid de seminarier som lett
fram till prototypen och möter nu det nya förslaget till användargränssnitt
för första gången. Sterilplast som täcker skärm, styrkula och musknapp an-
vänds.

Efter att ha laddat in röntgenbilderna utan problem kommer TP9 till Figur
5.17, markera objekt. Hon studerar bilden och upptäcker de fem knapparna,
hon kommenterar att hon antagligen kan välja dem i vilken ordning hon vill
men hon börjar längst upp till vänster. Hon lägger ut objektet med två klick-
ningar i röntgenbilden trots att avsikten är att det ska räcka med en klick-
ning. Testpersonen hinner klicka två eller tre gånger innan wizarden hinner
reagera vilket gör det svårt för wizarden att vara helt konsekvent vid interak-
tionen. När hon ska lägga ut det objekt som kallas riktverktyget uppstår en
diskussion mellan henne och utvecklaren om hur många klick som krävs.
Utvecklaren kommenterar att det tidigare behövdes tre men att det nu antag-
ligen endast behövs ett. Han säger vidare att det inte framgår hur många
tryck som krävs. Ingen av dem har noterat att det finns en formulering om
detta i hjälprutan som finns tillgänglig. TP9 börjar pröva att använda endast
ett (1) klick vilket fungerar. Efter sista objektet frågar hon utvecklaren om
hon nu kan börja justera objektens position, och han svarar att han inte vet.
Utvecklaren föreslår att de ska springa in och fråga wizarden, han vänder sig
om och försöker få kontakt med wizarden genom glasrutan som skiljer dem
åt, men wizarden hör inte utan skakar på huvudet och utvecklaren konstate-
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rar att wizarden inte hör. TP9 bestämmer att de ska köra vidare utan att få
svar på frågan. Hon prövar inte att justera objekten. De går istället vidare
och för ett resonemang om hur detta fungerade tidigare.

När TP9 kommer till nästa röntgenbild väljer hon knapparna i samma ord-
ning som tidigare och lägger ut objekten med ett (1) klick. Hon har nu även
vant sig vid att det tar lite tid mellan klickning i röntgenbilden och att objek-
tet dyker upp på skärmen.

Utvecklaren tar upp en diskussion om ordningen på knapparna, han undrar
om det finns någon logisk ordning. Han har noterat att testpersonen tar dem i
ordning uppifrån och ner från vänster till höger. Testpersonen tycker inte det
spelar någon roll vilken ordning de tas i.

I Figur 5.18 inspekterar hon bilderna och säger att hon är ganska nöjd. Hon
vill ändå pröva att flytta skruvarna i tvärsnittsbilden. Hon prövar först med
fingret direkt på skärmen men övergår snabbt till styrkula och musknapp.
Båda personerna vid skärmen noterar att skruvarna inte flyttar på sig samti-
digt i de tre olika vyerna i Figur 5.18 som de ska göra. Testpersonen försö-
ker flytta en av skruvarna i frontalbilden men får ”tag” i fel skruv. Detta
problem beror på formerna på objekten i interaktionsskalet. Samtliga objekt
har formen av en rektangel oavsett om den synliga delen endast har formen
av en linje eller en pil. Detta får till konsekvens att objekten kan ha en
mycket större yta jämfört med vad användaren ser, och då är det lätt hänt att
man får tag i fel objekt när man klickar och drar.

TP9 väljer att gå vidare och klickar på knappen ”Sätt ledare” och kommer
till Figur 5.21 där robotförflyttning startas. Båda blir lite undrande i detta
läge och diskuterar hur man gör för att ångra sig, de noterar att det inte finns
några alternativ till att starta robotförflyttningen.

Samtidigt uppstår en diskussion om vilket slags kontrollfråga eller kontroll-
funktion som de saknar i detta läge och om det behövs en möjlighet att ändra
sig vad gäller placeringen av objekten. Efter robotförflyttningen startar kon-
trollvarvet. Som nämnts ovan kontrolleras i detta moment positionerna för
samtliga objekt och höftled så att ingenting har rört sig sedan de senaste
röntgenbilderna togs. Utvecklaren är inne på att objektet lårbenshals ska
läggas ut med två klickningar som markerar sidorna (bredden) på lårbens-
halsen. Han för ett resonemang om hur detta ska illustreras för användaren.
Testpersonen har under experimentet vant sig vid att lägga ut alla objekten
med endast ett klick.
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Figur 5.21 Starta robotförflyttning

Hon hänvisar till att hon lagt ut detta med endast ett tryck nu, de fortsätter
en kort diskussion kring olika aspekter på sättet att markera objektet. De
talar även om vilken information detta objekt ger till systemet.

Testpersonen fortsätter att lägga ut objekten. Hon justerar lårbenshalsen och
säger:

På sätt och vis, om man inte lär sig något annat så känns det ju helt
naturligt att korrigera dom samtidigt som man trycker dit dom, för det
är ju då man har fokus på dom. […] Naturligt känns det att ändra sam-
tidigt som man lägger dit dom, och om man inte lärt sig något annat
från början så tror jag att det är så man vill göra. (TP9)

När hon sedan kommer till Figur 5.18 prövar hon att flytta skruvarna i tvär-
snittsbilden. Hon noterar att de inte rör sig samtidigt i röntgenbilderna och
frågar utvecklaren om det kommer att fungera i det skarpa systemet vilket
han bekräftar – så fungerar PinTrace men inte denna prototyp. Wizarden har
dock några gånger försökt att flytta en av skruvarna samtidigt som testper-
sonen flyttat en skruv i tvärsnittsbilden. Svårigheten med detta är dels att det
är två skruvar som ska flyttas samtidigt som testpersonen flyttar skruven i
tvärsnittsbilden, det är även mycket svårt för wizarden att veta var dessa ska
placeras.

Utvecklaren frågar testpersonen om hon använder pilen som illustrerar flö-
det av arbetsmoment, se Figur 5.17, men det gör hon inte. De diskuterar idén
med denna pil – att veta ”var man är”.
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Testpersonen fortsätter med de huvudmoment som återstår: robotarmen ska
flyttas till rätt lägen för ledarna som borras in i höftleden. Under tiden disku-
terar de flera frågor som dyker upp. En viktig fråga för dem är i vilka lägen
ortopeden bör ta nya röntgenbilder för att kontrollera att alla positioner är
korrekta. Båda anser att detta moment inte fungerar korrekt i prototypen. De
diskuterar även instruktionerna som ges till de olika momenten.

När testpersonen har slutfört arbetet ansluter wizarden och en ny diskussion
tas upp där de två testpersonerna berättar för honom om sina erfarenheter
samtidigt som de fortsätter resonemangen kring olika problem som dykt upp.

Ett ämne som behandlas är när finjustering av objekten kan göras. Testper-
sonen beskriver att hon gjorde som hon är van vid vilket är att göra finjuster-
ingen efter att samtliga objekt lagts ut. Hon säger nu att det egentligen är
naturligare att finjustera på en gång.

Den kritiska frågan om i vilka lägen ortopeden bör ta nya röntgenbilder för
att kontrollera positionerna som nämns ovan tas upp igen. Testpersonen och
utvecklaren resonerar om motiv och tidpunkt för denna procedur.

När experimentet avslutas är testpersonen angelägen om att utföra en ny
omgång direkt utan att göra några modifieringar av användargränssnittet
vilket för oss över till nästa experiment.

Experiment 13.2

När röntgenbilderna är inladdade prövar testpersonen olika antal klickningar
för att lägga ut objekten, hon diskuterar med utvecklaren vad som gäller.
Hon prövar att göra justeringar av objekten direkt när de är utlagda. Hon
poängterar åter att det känns naturligt och säger:

Det är det som känns naturligast, att ändra på en gång, det behöver
man ingen särskild instruktion för. (TP9)

Sedan diskuterar de principerna för objektsutläggning. Den metod som prö-
vas här är att användaren trycker på det objekt som ska läggas ut. I PinTrace
markeras objekten direkt i röntgenbilden och sedan byter systemet automa-
tiskt till nästa objekt utan att användaren behöver välja. Testpersonen säger
att det positiva med att själv välja objekt är att:

Det ger mig en känsla av att jag bestämmer själv, även om jag inte gör
det. (TP9)

När hon sedan markerar lårbenshalsen så ligger markörlinjen snett, men hon
kan inte vrida den så som i PinTrace. Hon kommenterar:
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Det skär i min själ. (TP9)

Sedan blir hon återigen osäker på hur många tryckningar som behövs för att
lägga ut de olika objekten. Wizardens avsikt var att testpersonen skulle an-
vända ett (1) tryck men det har inte blivit någon tydlig samstämmighet kring
detta.

När testpersonen åter kommer till Figur 5.18 försöker hon här ändra skruv
nummer två i den ena röntgenbilden. Detta är och skall vara fullt möjligt
men objektens grafiska form ställer åter till trassel så som beskrivits ovan.
Testpersonen har svårt att i prototypen ”få tag” i rätt skruv eftersom skruv 1
överlappar skruv 2. Hon drar då slutsatsen att den inte går att flytta på, varpå
utvecklaren påpekar att båda skruvarna går att flytta på i PinTrace.

När hon sedan går vidare till den del av arbetet där ledarna ska borras in så
börjar de åter diskutera logiken i de olika steg som tas. Både testpersonen
och utvecklaren märker att logiken brister men de har svårt att exakt peka ut
vad det är som felar. Som tidigare kretsar mycket av diskussionen kring frå-
gan om när kontrollbilder ska tas och vad som händer om ortopeden inte är
nöjd med positionerna vid olika tidpunkter i proceduren.

Experimentet avslutas, testpersonen vill fortsätta försöken att reda ut de
frågetecken som har uppstått och därför flyttar gruppen in i kontrollrummet
för att få möjlighet att gemensamt diskutera olika frågor under en ny simule-
ring (Experiment 13.3).

Experiment 13.3

Wizarden frågar testpersonen hur hon tänkte när hon skulle lägga ut objek-
ten. Hon svarar att hon delvis använde tidigare kunskap. När hon sedan skul-
le markera objekt i röntgenbilden så klickade hon en (1) gång till att börja
med men sedan märkte hon att hon var tvungen att klicka två gånger. Wizar-
dens intention var att ett klick skulle räcka. Missförståndet kan bero på att
wizarden inte hann med att upptäcka båda klickningarna.

Diskussionen rör sedan om alla de fem objekten kan markeras med ett (1)
klick eller om fler behövs för att få dem så korrekt placerade som möjligt
innan de justeras manuellt. Utvecklaren framför att det är bra att med klick-
ningarna få objekten så korrekt placerade som möjligt för att minimera be-
hovet av att justera deras positioner manuellt.

I Figur 5.18 där skruvarna positioneras väcker utvecklaren frågan om läget
för de övriga objekten ska kunna justeras. Wizarden förklarar att det inte är
möjligt i denna prototyp varvid en diskussion om behovet av denna möjlig-
het utbryter.
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Följdfrågan som testpersonen sedan aktualiserar är hur hon efter en viss
åtgärd bekräftar och ”godkänner” exempelvis objektens positioner för att
sedan gå vidare till nästa moment. Det finns minst två möjliga alternativ.
Den första möjligheten är att användaren efter att ha förändrat ett objekts
position trycker på en särskild ”bekräftaknapp” innan hon går vidare till
nästa moment. Den andra möjligheten är att inte ha någon särskild knapp för
att bekräfta förändringen utan istället inkludera bekräftelsen i användarens
beslut att gå vidare till nästa moment. Kontentan blir då att göra ”bekräfta
och gå vidare” till ett enda kommando. Denna problematik återkommer
många gånger i undersökningen.

Testpersonen tar sedan upp de felaktigheter i ordningen på vissa moment
som framkom i det tidigare experimentet. Efter att ha gjort en ny simulering
av den del av arbetet där de båda ledarna borras in i höftleden konstaterar
testpersonen och utvecklaren att en viktig funktion saknas. När den första
ledaren är på plats så sker förflyttning av robotarmen till läge för den andra
ledaren. Innan ortopeden borrar in den ledaren måste hon få en möjlighet att
kontrollera positionerna med hjälp av nya röntgenbilder igen eftersom det
kan ha skett förflyttningar under tiden, exempelvis om patienten har hostat
eller någon råkat stöta till britsen som patienten ligger på. Den fortsatta dis-
kussionen visar att wizarden som har konstruerat prototypen, inte har förstått
behovet av denna kontroll.

För att utreda hur en lösning på detta kan se ut fortsätter vi simuleringen och
koncentrerar oss samtidigt på det navigationsschema som wizarden använ-
der, se Figur 5.19 för exempel på ett sådant schema. Diskussionen utmynnar
i ett förslag till förändring dels av vissa instruktioner men även av en annan
struktur och ordningsföljd på vissa moment.

Utvecklaren berättar även att systemet ska kunna placera ut objekten auto-
matiskt på röntgenbilderna när man gör kontrollen. Detta hänger samman
med ett utvecklingsarbete som Medical Robotics bedriver för att PinTrace
ska kunna identifiera objekt i röntgenbilderna på egen hand och därigenom
även kunna göra utplaceringen åt ortopeden.

Passet avslutas och testpersonen uttrycker sitt gillande av prototypen. Hon
anser att det är enklare nu och en klar förbättring. Vi kommer överens om att
hon ska återvända efter lunch för att pröva de ändringar som vi skissat på.
Ändringarna tog ca 10-15 minuter att genomföra och när testpersonen åter-
kom gjorde vi ett kortare experiment med betoningen på de gjorda ändring-
arna som hon var mycket nöjd med.
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Experiment 14.1

I detta experiment deltog TP8 med utvecklaren som dialogpartner. Den mo-
difierade prototypen användes men i det första experimentet behölls funk-
tionen att ortopeden själv fick placera ut objekten i röntgenbilderna i det s.k.
kontrollvarvet. Den automatiska utplaceringen prövades i påföljande expe-
riment.

Som i tidigare experiment (12.1 och 12.2) med denna testperson görs en
simulering av hela arbetsförloppet från början till slut. När den första rönt-
genbilden laddas in noterar testpersonen att den har en förändrad rotation
jämfört med i tidigare experiment.

När han börjar markeringen av objekt trycker han en gång på rätt ställe i
röntgenbilden, sedan väntar han lite och objektet dyker upp. Han kommente-
rar att han tar dem ”i ordning nu” vilket innebär ”läsordning” från vänster
till höger, uppifrån och ner.

Utvecklaren frågar vad han anser om storleken på röntgenbilderna som i
denna prototyp är avsevärt större jämfört med i PinTrace-gränssnittet. Test-
personen har inte noterat denna skillnad.

Sedan säger han att det inte går att finjustera objekten direkt men utveckla-
ren påpekar att så visst är fallet vilket testpersonen tycker är bra. De kom-
menterar att objekten inte går att vrida, testpersonen har även svårt att grep-
pa objekten, han har sett inne i kontrollrummet att de är ”fyrkantiga” och
därmed svåra att koppla till sin egentliga form på skärmen.

I Figur 5.18 där skruvarna positioneras berättar han för utvecklaren att han
”i princip bara tittar på tvärsnittsbilden”. När han ska börja justera skruvarna
missförstår wizarden situationen helt och visar plötsligt en helt felaktig bild
för testpersonen. Detta orsakar ett avbrott i experimentet; testpersonen och
wizarden talas vid för att kunna fortsätta.

När de återvänder till tvärsnittsbilden noterar de en liten modifiering som
testpersonen har efterfrågat, se Figur 5.22. Med två etiketter: ”Post” (poste-
rior = bak) och ”Ant” (anterior = fram) underlättas användarens förståelse
för lårbenshalsens orientering. Testpersonen menar att etiketterna är viktiga
eftersom detta är en ovanlig bild som de aldrig ser annars och utan denna
hjälp måste man tänka till extra för att veta helt säkert vad som är fram och
bak. Vid den efterföljande robotförflyttningen lever sig testpersonen in i
simuleringen genom att härma den ljudsignal som hörs när PinTrace flyttar
på robotarmen.
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Figur 5.22 Tvärsnittsbild med Post och Ant markerat

Detta ljud är en säkerhetsfunktion för att göra användaren uppmärksam på
att roboten rör sig.

Efter robotförflyttningen är det dags att borra in ledaren och då återkommer
frågan om att göra en kontroll av positionerna och om objekten läggs ut
automatiskt eller ej när denna kontroll utförs. I det pågående experimentet
sker utläggningen manuellt men i nästa experiment ska automatisk utlägg-
ning prövas.

Efter kontrollen är testpersonen nöjd och går vidare till momentet där leda-
ren borras in. Han går till britsen och simulerar borrningen. Efter borrningen
ska ortopeden manuellt dra tillbaka riktverktyget men testpersonen är här
lite osäker på detta och frågar utvecklaren om råd.

Han fortsätter med den andra ledaren och avslutar sedan genom att utföra
den procedur där roboten avlägsnas från patienten. Ett moment som återstår
är att ta några referensbilder som används för att dokumentera och utvärdera
utgången av operationen. De noterar att prototypens referensbilder inte in-
nehåller några skruvar, och de kommenterar sedan saken skämtsamt med
adress till wizarden.

Efter experimentet följer ett kort samtal med wizarden närvarande. Testper-
sonen konstaterar att tiden mellan den kontroll som utförs av positionerna
och ingreppet där ledarna borras in ska vara så kort som möjligt. Han näm-
ner även att det är bra med kort tid mellan att ledare 1 och ledare 2 sätts in,
då minskar risken att positionerna förändrats.
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Experiment 14.2

I detta experiment är avsikten att pröva den automatiska utläggningen av
objekt när ortopeden gör en kontroll av positionerna inför ingreppet i patien-
ten. Testpersonen börjar simuleringen med att kommentera att han inte an-
vänder pilen som illustrerar flödet av arbetsmoment, se Figur 5.17. Utveck-
laren frågar om han använder hjälpfunktionen som nås via frågetecknet
överst till vänster varpå han svarar:

Nej, jag använder aldrig sånt, man får aldrig rätt svar. (TP8)

Han lägger ut objekten och noterar att:

Det här blir man ju snabb på efter en stund. (TP8)

När alla objekt och skruvar i tvärsnittsbilden är på plats simulerar han arbe-
tet vid patienten där snittet sker och riktverktyget förs in mot patientens
lårben. Därefter är det dags med kontroll av positioner och han laddar in nya
röntgenbilder. Utläggning av objekt ska nu ske automatisk och i Figur 5.17
är de fem knapparna till höger borttagna. Objekten dyker upp i röntgenbil-
den ett efter ett utan att användaren behöver agera. Testpersonen säger att
det fungerar bra och att det är bra att det är samma bild som tidigare förutom
att knapparna är borta.

Utvecklaren tar upp en fråga som Medical Robotics brottats mycket med vid
utvecklingen av PinTrace: användarens handlingsfrihet. Ska användaren
styras till en viss ordningsföljd på arbetets olika moment när objekt och
skruvar läggs ut eller ska användaren ha en stor frihet att själv välja ord-
ningsföljd? Utvecklaren frågar testpersonen om det inte är frustrerande att
vara oerhört styrd men TP8 blir förvånad över frågan och säger att det är
bättre att ta det systematiskt och få konkreta uppmaningar att utföra uppgif-
terna. Han lägger till att det är bra med bilder på objekten istället för att vara
tvungen att minnas de olika benämningarna.

Medan testpersonen arbetar vidare tar de upp frågan om behov av hjälpfunk-
tioner och stöd för att användaren ska kunna orientera sig i applikationen.
De diskuterar användare med olika erfarenhet, behov av utbildning och den
vana man får av att använda applikationen. Testpersonen fortsätter arbetet
utan att kommentera det så mycket men menar att kontrollen av positionerna
som ska utföras är logisk. I tidigare experiment (såväl som i tidigare an-
vändning av PinTrace) har denna kontroll uppfattats som ”att göra om” viss
del av arbetet.

När arbetet avslutas ansluter wizarden, och testpersonen frågar honom om
den automatiska utläggningen av objekt i positionskontrollen. Han undrar
om objekt i framtiden kommer att visas alla på en gång eller om de visas ett i
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taget. Wizarden har inget svar på frågan vad gäller PinTrace i framtiden men
nämner att båda möjligheterna är lätta att pröva i simuleringen.

Testpersonen berättar att arbetet ”flöt på” mycket bättre nu och att det var
väldig skillnad mot första gången.

Han avslutar denna session med att kommentera frågan om utplacering och
justering av objekt med:

Jag tänkte på det i början där, man kan ju välja på att antingen ta ut ett
objekt i taget och finjustera det, eller som jag gjorde första gången att
ta ut alla objekten och sedan finjustera. Det är klart, det är lite smart
att ta ut alla först, för när man ändå är här kan man göra allihopa.
(TP8)

Experiment 15.1

Vid detta tillfälle deltog förutom TP8 även projektassistenten som deltagit
vid skapandet av laboratoriemiljön och prototypen som används. I det första
experimentet där ett antal förändringar prövades agerade ortopeden använ-
dare med projektassistenten som diskussionspartner. För att få testpersonen
att redogöra för sina intryck under experimentet bad vi honom att fortlöpan-
de beskriva arbetet för projektassistenten.

De börjar med att prata om sterilplasten och testpersonen berättar hur den
ska vara placerad. När han sedan har laddat in de båda röntgenbilderna be-
rättar han att ingen av dem egentligen duger vid en riktig operation för man
måste ha med hela huvudet på lårbenshalsen. Han berättar även om funktio-
nen hos olika röntgenapparater, vid simuleringen används en s.k. G-båge
med två röntgenkameror. Vid den operationsavdelning där testpersonen ar-
betar använder man en s.k. C-båge som endast har en röntgenkamera vilket
gör arbetet bökigare då apparaten måste flyttas för att ta de två bilderna ur
olika vinklar.

Vid utläggning av objekt frågar assistenten hur testpersonen tänker vad gäll-
er den ordning har tar objekten i. TP8 berättar att han tar dem uppifrån och
från vänster till höger, men han påpekar att det egentligen inte spelar någon
roll. Han säger vidare att det är bra med bilder av objekten på knapparna,
men att två av dem skulle kunna förväxlas eftersom de är snarlika till for-
men.

Assistenten frågar om kvaliteten på röntgenbilderna och testpersonen berät-
tar att det i PinTrace går att förstärka kontrasten vilket är en bra funktion. I
prototypen finns inte denna möjlighet.
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När de kommer till utplacering av skruvar noterar testpersonen åter att skru-
varna i röntgenbilderna inte följer med när han flyttar dem i tvärsnittsbilden.
De diskuterar tvärsnittsbilden och går igenom vad den visar och hur skru-
varna ska vara placerade i förhållande till andra element i bilden. När skru-
varna är placerade genomför han robotförflyttningen och kommenterar att
wizarden inte riktigt hängde med i bildväxlingarna.

Inför robotförflyttningen konstaterar testpersonen att valet mellan lång och
kort robotbana är borta. Han anser att detta val är onödigt att behöva göra
och att det går lika bra att alltid låta förflyttningen ske enligt ”lång robotba-
na” som är det säkraste alternativet. Efter robotförflyttning kommer testper-
sonen till det moment där han ska välja mellan att göra en kontroll av posi-
tionerna, eller att gå vidare och borra in ledaren, se Figur 5.23.

Figur 5.23 Instruktion inför borrning av ledare

De resonerar om lämpligheten av en textbaserad instruktion som denna.
Testpersonen uppskattar att instruktionen tydligt talar om att arbete ska ske
vid patienten. Han menar vidare att instruktionen är ett stöd för att veta ”var
man är” i arbetet. Han väljer ”kontrollvarv” med motivet att det kan uppstå
rörelser i höftleden när ledaren förs in mot benet.

När han sedan simulerar borrning av ledaren demonstrerar han att han måste
ta röntgenbilder kontinuerligt för att se hur långt in han ska borra, det måttet
ger inte PinTrace utan det får han bedöma manuellt.
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När han kommer till momentet där den andra ledaren ska borras in blir han
osäker på om han behöver göra ytterligare ett kontrollvarv efter robotför-
flyttningen från den första ledaren till den andra. De diskuterar olika fakto-
rer som påverkar behovet av detta. Testpersonen tror inte att det kommer att
behövas utan menar att det endast varit en liten robotförflyttning och att han
ser hur ledaren hamnar när han påbörjar borrningen. Han menar dock att det
är bra att möjligheten finns.

När borrningen av båda ledarna är utförd demonstrerar testpersonen hur
skruvarna sätts på plats. Han karaktäriserar operationen på följande sätt:

Det är en tekniskt väldigt lätt operation men den är ändå svår. Det är
läget som är det svåra. (TP8)

Assistenten frågar honom sedan om var han har uppmärksamheten under
robotrörelser, om det är på datorskärmen eller på robotarmen. Han svarar att
det är viktigt att koncentrera sig på robotarmen. Efter att den första ledaren
borrats in gäller det exempelvis att se till att robotarmens riktverktyg kom-
mer tillräckligt långt bak så att ledaren går fri och inte följer med när robot-
armen flyttas i sidled till läge för den andra ledaren.

När wizarden ansluter efter experimentet frågar testpersonen honom om
användargränssnittet var förändrat något jämfört med förra gången. Wizar-
den berättar att de förändringar som var införda berörde utseendet på några
röntgenbilder och en förändrad text i en bild. Testpersonen nämner att han
funderade kring nödvändigheten av att kontrollera positionerna före borr-
ning av den andra ledaren. Passet avslutas med en diskussion om problemet
med att prototypen inte håller reda på vilken position användaren flyttat
skruvarna till i Figur 5.18. Som nämnts ovan återgår skruvarna till sitt ur-
sprungsläge om användaren lämnar denna skärm och sedan återkommer
efter exempelvis en positionskontroll. En möjlig lösning som inte skulle
kräva modifiering av prototypingverktyget är att wizarden försöker minnas
skruvarnas position och sedan placera dem i rätt läge innan Figur 5.18 åter
visas för användaren.

Experiment 15.2

I detta experiment fick TP8 ta plats i kontrollrummet för att agera wizard.
Han har varit med vid ett par tillfällen och sett hur wizarden arbetar men har
ingen erfarenhet av att själv agera i wizardrollen. Han förstår hur navige-
ringen mellan olika bilder går till, han vet även hur han kan visa en ”vänta-
bild” för personen vid pekskärmen. Väntabilden används exempelvis när
man ska simulera en svarstid vid en databassökning. Den kan också använ-
das när wizarden behöver lite extra tid för att sköta navigering till en ny bild
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eller helt enkelt när wizarden behöver lite betänketid för att kunna ge korrekt
information till användaren. Projektassistenten agerar användare i detta ex-
periment.

Vid utläggning av objekt förstår ortopeden nästan omedelbart hur han ska
göra för att reagera korrekt och få objekten att hamna på rätt plats innan de
blir synliga för användaren. Han tycker att det går långsamt och säger att
han är förvånad över att författaren kan vara så snabb i detta moment.

När objekten är utlagda och användaren kontrollerat och justerat positioner-
na är det dags för robotarmen att flytta till läge för den första ledaren. När
användaren har initierat robotförflyttningen används följande bilder, se
Figur 5.24 – Figur 5.27.

Figur 5.24 Dra tillbaka robotsläde
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Figur 5.25 Aktiveringsknappen

Figur 5.26 Dödmansgrepp
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Figur 5.27 Roboten rör sig

När Figur 5.24 visas ställer ortopeden frågan:

”Men hur vet man när den ska gå vidare?” (TP8)

Han har upptäckt att det inte finns någon återkoppling från användaren som
talar om för wizarden när åtgärden är utförd och det är dags att gå till nästa
bild. Problemet gäller alla åtgärder i sekvensen ovan där användaren ger
input till systemet via enheter som inte är kopplade till Ozlab. Användarens
input i denna sekvens ”syns” inte hos wizarden vilket gör att det är svårt för
wizarden att byta bild i rätt ögonblick. Tack vare fönstret mellan rummen
kan wizarden se vad användaren gör och därför ändå göra bildbytena i nå-
gorlunda rätt tid.

Efter robotförflyttningen tar ortopeden fram Figur 5.23 och väntar på att
användaren ska välja kontrollvarv vilket han också gör. När han återkommer
till Figur 5.18 där skruvarna finns kommer han på att han kunde ha lagt
skruvarna på rätt plats först.

I övrigt stötte ortopeden endast på några mindre problem, han råkade klicka
på fel musknapp vid något tillfälle vilket gjorde att några knappar som skul-
le vara synliga för användaren inte visades på rätt sätt. Vid ett tillfälle ham-
nade en röntgenbild galet, troligen pga. ett fel i Ozlab som inträffar när man
växlar bild samtidigt som någon knapp blinkar efter klickning. För att wi-
zarden ska hinna uppmärksamma användarens klickningar på knappar så kan
man ställa in systemet så att knappen blinkar några gånger efter klickning.
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Om bildväxling sker samtidigt som knappen blinkar kan nästa bild drabbas
av fel.

Efter experimentet anslöt projektassistenten till kontrollrummet. Ortopeden
undrade om det hade gått långsamt men assistenten hade försökt arbeta i ett
lugnt tempo eftersom han inte var så van vid programmet och att han behöv-
de tänka efter ibland.

Utläggningen av objekt diskuterades sedan och ortopeden tog upp fördelen
med att använda sterilplasten även vid dessa experiment eftersom det då blir
tydligt att plasten påverkar möjligheterna att flytta objekt på skärmen. Vad
gäller metoden för att lägga ut objekten menar ortopeden att det är bra om
alla objekt läggs ut med ett (1) klick vardera och att man sedan justerar ob-
jektens position.

Assistenten har noterat att det i PinTrace finns en markering som visar vil-
ken skruv som är nr. 1 och nr. 2. Denna markering saknas i prototypen. TP8
menar att ortopeder är så vana att se på dessa bilder så att de inte behöver
detta stöd. Assistenten funderar även om det skulle vara bra med någon form
av namn eller rubrik på de olika momenten som ett stöd för användaren att
veta var han är i systemet. TP8 tror inte att det behövs, bara han får ett tyd-
ligt besked när det är dags att göra något vid patienten. Lite senare under
samtalet för han dock fram att det i kontrollvarvet skulle kunna finnas en
text som tydligt visade att det var kontroll av objektens positioner som på-
gick. Han tror inte att han själv skulle behöva denna påminnelse men att den
ändå skulle kunna vara bra för att tydligt visa vilket moment som pågick
”om man glömde bort sig”.

TP8 tar sedan upp kontrastfunktionen som han saknar i prototypen, han me-
nar att det är en användbar funktion.

Författaren undrar hur testpersonen tyckte att det var att sköta interaktionen
som wizard. Han säger att han förhastade sig vid några tillfällen men att han
fick hjälp att korrigera sina misstag. Vid utläggning av objekt experimente-
rade han lite genom att någon gång placera objektet lite vid sidan av den
rätta platsen. Han nämner vidare att målet är att PinTrace ska kunna känna
igen så många av objekten som möjligt automatiskt, han berättar om pro-
blemen med att identifiera gränserna för benen i höftleden och att det ibland
blir dåliga röntgenbilder för att föremål kommer ivägen. Ibland är det me-
talldelar på britsen som patienten ligger på som stör bilden, det kan även
vara patientens egen armbåge som hamnar fel och skymmer.

Samtalet kommer in på de stora skillnaderna mellan den aktuella laborato-
riemiljön och en riktig operationssal. TP8 berättar om all utrustning som



117

finns i en operationssal och som kan påverka arbetet om den krånglar. Han
ger några exempel på sådana situationer.

Därefter kommer frågan om informationsmängd upp. TP8 uppskattar att det
är sparsamt med information i det moment där objekten läggs ut. Han säger
följande:

Samtidigt kan man inte köra det här själv om man inte kan gången. Så
det löser sig självt lite grann. (TP8)

Samtalet avslutas med att testpersonen berättar att det pågår ett utveck-
lingsarbete av PinTrace som han är involverad i och som går ut på att
systemet även ska kunna placera ut skruvarna i en optimal position så att
ortopeden inte behöver göra detta manuellt.

Experiment 16.1

I detta experiment deltog den ortoped som har mest erfarenhet av att använ-
da PinTrace vid höftledsoperationer. Det här är hans första möte med proto-
typen till ett nytt användargränssnitt. Utvecklaren deltar som diskussions-
partner.

Testpersonen laddar in första bilden och markerar sedan hur han flyttar C-
bågen innan han laddar in andra bilden. Han går vidare till Figur 5.17, ”Mar-
kera objekt” tämligen omgående. Han säger att det är några nya saker i den-
na bild och att han inte riktigt vet vad han ska göra. Han prövar med att välja
en av knapparna och klickar sedan snabbt två gånger i röntgenbilden. Wizar-
den hinner inte reagera och göra någon skillnad på ett eller två klick. När
han ska markera borrhylsan prövar han först att klicka direkt på röntgenbil-
den utan att ha valt knapp först. När det inte fungerar klickar han på knap-
pen först och markerar sedan borrhylsan i röntgenbilden.

När objekten är utlagda funderar han över om det är dags att finjustera dem
nu. Han säger till utvecklaren att han vill göra finjusteringen i detta skede
och sedan börjar han lägga objekten till rätta. Han noterar att det inte går att
ändra storlek på dem. Därefter går han över till lateralsidan, han väljer ob-
jekten i samma ordning som de övriga testpersonerna, uppifrån och från
vänster till höger.

Efter utläggning av objekt är det dags att placera skruvarna, se Figur 5.18.
Han gör ett par försök innan han lyckas ”få tag” i en av skruvarna och när
han flyttar på den noterar han direkt att ändringar i position i tvärsnittsbilden
inte återspeglas på rätt sätt i de två röntgenbilderna.
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När alla objekt är på plats startas robotförflyttningen och testpersonen note-
rar de förändringar som är gjorda i instruktionsbilderna över hur handtaget
hanteras. Efter robotförflyttningen kommenterar testpersonen texten i Figur
5.23 där terminologin är felaktig. Där talas om ledaren när det är borrhylsan
som avses.

Han väljer sedan att backa ett steg för att finjustera skruvarna. Efter juster-
ingen vidtar ny robotförflyttning och då noterar han att valet mellan kort och
lång robotbana inte finns kvar.

När han sedan går vidare och läser instruktionen om att föra in borrhylsan
mot benet föreslår han att det vore bra med en uppmaning till användaren att
inte trycka så hårt med borrhylsan mot benet eftersom benets läge i så fall
riskerar att ändras.

Frågan om behovet av att kontrollera positionerna innan ledare nummer två
borras in som diskuterats i flera tidigare experiment kommer upp även här.
Båda personerna vid skärmen belyser olika aspekter på behovet av denna
kontroll.

Efter borrning av ledare nummer två går testpersonen igenom de avslutande
momenten som även innefattar att ta ett par s.k. referensbilder som doku-
menterar slutresultatet av operationen. De diskuterar denna procedur bl.a. ur
ett juridiskt perspektiv och tar även upp frågan om att överföra dessa bilder
mellan PinTrace och andra system.

När experimentet är avslutat menar utvecklaren att testpersonen borde ha
utfört kontrollen av positionerna före borrningen av den första ledaren. Han
menar att testpersonen borde ha tagit nya röntgenbilder efter att borrhylsan
förts in mot benet så att eventuella justeringar görs utifrån en mer aktuell
röntgenbild.

Experiment 16.2

Testpersonen och utvecklaren kommer överens om att i denna omgång pröva
kontrollvarvet. Testpersonen funderar över Figur 5.16 och hur den bilden
står i förhållande till tidigare moment där själva roboten ställdes på en kor-
rekt plats inför ingreppet. Han laddar in båda bilder på samma sätt som tidi-
gare.

Vid utläggning av objekt gör han följande reflektion över olika möjliga sätt
att markera objekten:
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Ja, istället för att slå på den först och så… då blir man ju ännu mer
styrd, det är möjligt att det är… att man vill göra på ett visst sätt. Går
det här fort så spelar det inte så stor roll. (TP12)

Han lägger ut objekten i rask takt, vissa med ett klick, andra med två, sedan
justerar han dem. På en fråga från utvecklaren svarar han att det är bra med
den ökade storleken på röntgenbilderna. Vid justering av objekten har han
samma problem att ”få tag” i dem som tidigare testpersoner haft. Han går
sedan raskt vidare med utläggning av skruvar och robotförflyttning. Han
noterar att det finns två olika sätt att avbryta robotförflyttningen om det
skulle behövas. Antingen släpper ortopeden greppet om handtaget, eller
också trycker han på avbrytknappen i Figur 5.27.

I efterföljande moment är det åter dags att bestämma om borrning av ledare
kan ske direkt eller om positionerna ska kontrolleras. Testpersonen är inte
övertygad om nödvändigheten av att både ta nya röntgenbilder och sedan
lägga ut alla objekt och skruvar på sedvanligt sätt utan menar att det kan
räcka med att ta nya röntgenbilder och sedan genom att titta på bilderna på
röntgenmonitorn direkt avgöra om positionerna är korrekta. Utvecklaren ber
honom ändå göra denna kontroll. När han laddar in den första röntgenbilden
observerar han en liten förändring i prototypen som består i att borrhylsan
ligger mot benet i frontalbilden vilket den inte gjorde tidigare.

Testpersonen fortsätter arbetet samtidigt som det uppstår en lång och inten-
siv diskussion mellan honom och utvecklaren om frågor både på en detalje-
rad och en mer övergripande nivå. En fråga berör om användaren har till-
räcklig information för att kunna göra ett korrekt val mellan att borra in le-
daren eller att utföra kontroll av positionerna. De funderar på vilken infor-
mation som behövs för detta val och om den finns tillgänglig vid rätt tid-
punkt. Testpersonen resonerar kring olika kriterier för detta och hur dessa
skulle kunna presenteras för användaren. Han för även ett resonemang kring
logiken i momentens ordningsföljd samt möjligheterna att gå bakåt i proces-
sen vilket han saknar i vissa lägen. Ingen av dem har svar på alla funderingar
utan de hjälps åt i resonemangen för att förstå problemen bättre. Under tiden
prövar testpersonen flera olika alternativa val för att utröna vilka konsekven-
ser de får.

En viktig fråga är hur man säkerställer att skruv nummer två blir parallell
med den första skruven. Parallella skruvar är ett kvalitetskrav för ett gott
resultat. Testpersonen resonerar kring hur systemet kan hålla reda på paral-
lelliteten mellan skruvarna med hänsyn till olika åtgärder som användaren
kan vidta. Han påpekar särskilt frågan om vad som händer med parallellite-
ten om han efter att ha borrat in den första ledaren vill ändra positionen på
den andra ledaren. Om systemet då inte håller reda på positionen för den
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första ledaren är det risk för att de inte blir parallella. Han resonerar kring
möjligheten att ”låsa” den andra ledaren så att alla lägesförändringar av den
görs med bibehållen parallellitet i relation till den första ledaren.

En händelse gav ett tydligt exempel på brist i kommunikationen mellan an-
vändare och wizard. Testpersonen valde vid detta tillfälle att avbryta en på-
gående robotrörelse genom att trycka på avbrytknappen på skärmen. Wizar-
den var dock så inställd på att fortsätta den ”vanliga” vägen att han inte rea-
gerade korrekt och fortsatte utan att ta hänsyn till användarens instruktion
att avbryta. Testpersonen noterade med förvåning att något avbrott inte ägde
rum.

Därefter tog testpersonen upp en fråga som han funderat över länge och som
handlar om möjligheterna att gå framåt eller bakåt i systemet utan att hamna
”i en återvändsgränd” som han uttryckte det. Kontrollen av att positionerna
är korrekta och att ingenting har rört sig uppfattas lätt av ortopeden som att
man får ”göra om” arbete som redan utförts vilken känns omotiverat. Flera
av de ortopeder som använt systemet vid operationer har varit osäkra på
kontrollvarvets funktion och logik. Diskussionen som uppstod kring detta
ämne avslutades med följande replikskifte som återges i sin helhet:

Wizarden: ”Men pratade inte TP8 om det, att när man lägger ut objek-
ten första gången, då tar allting lite tid, efter att man tagit röntgenbil-
den så tar det lite tid. Man lägger mer tid på det. När man gör kon-
trollvarvet så går det så pass raskt så risken att det händer någonting
efter det är inte så stor.”

Utvecklaren: ”Förut hade vi diskussionen att lägg inte ner för mycket
tid vid första utläggningen, så har vi sagt. Vid första läget var det att
komma så pass rätt vid snittet. Det blir ju inte större förändring än att
samma snitt funkar.”

TP12: ”I så fall skulle man ju ta bort begreppet kontrollvarv. Det är
mycket av det här arbetet som är gjort, det första är något slags första
inmatning och sedan gör man den definitiva…”

Wizarden: ” …slutjusteringen.”

Utvecklaren: ”Man kanske skulle byta namn, att man inte kontrollerar,
någonting annat, kanske finjustering.”

TP12: ”Finjustering, eller slutjustering.”

Utvecklaren: ”Slutjustering, det är bra.”

Testpersonen ger även sina synpunkter på ordningsföljden mellan olika mo-
ment samt hur användaren ska kunna bedöma om positionerna är korrekta
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eller om de har ändrats. Han beskriver även vilka valalternativ som behövs i
detta moment samt hur instruktionerna till användaren kan formuleras.

När det gäller markering av objekt noterade testpersonen att han var tvungen
att själv välja objekt och sedan markera det i röntgenbilden. Han jämförde
med PinTrace där markering kunde ske direkt i röntgenbilden utan val av
objekt först. Efter att ha resonerat om för- och nackdelar med de olika meto-
derna konstaterar han:

Det är ju inget stort bekymmer, bara man vet vad man ska göra.
(TP12)

Diskussionen klargör att det behövs en avvägning mellan att markera objek-
ten så enkelt och snabbt som möjligt och behovet av att justera objektens
position när de väl är utlagda. Justering av objekts position kan vara bökig
pga. sterilplasten och att ortopeden använder operationshandskar. Om objek-
tet markeras med endast ett klick i röntgenbilden kan behovet av justering av
dess position öka. Om objektet i stället markeras med två eller tre klickning-
ar minskar kanske behovet av att justera dess läge.

Hjälpfunktionen som fanns i form av en knapp med ett frågetecken på note-
rade testpersonen inte alls.

5.4 Sammanfattning av resultat från
fallstudien

Det här kapitlet har beskrivit bakgrunden till fallstudien och presenterat
målsystemet PinTrace. Undersökningens upplägg och genomförande har
redovisats med utgångspunkt i en probleminventering. Tre delstudier ingår:
pilotstudie, studie med sjuksköterskor och studie med ortopeder.

I pilotstudien prövades olika datainsamlingsmetoder. Vissa tekniska problem
med prototypingverktyget avslöjades också. Den visade även att wizardrol-
len är krävande och ställer höga krav på wizardens perceptionsförmåga.

Studien med operationssköterskor demonstrerade vidden av tolkningsmöj-
ligheter när användare är ovana vid ett system. Detta är kritiskt för ett sy-
stem som PinTrace som sjuksköterskorna kan förväntas möta med oregel-
bundna mellanrum vilket gör att de riskerar att inte få den vana vid systemet
som daglig användning ger. Sjuksköterskorna reflekterade över lämpliga
termer och instruktioner till olika moment. Avslutningsvis väcktes en diskus-
sion kring olika sätt att uppfatta bilden av en patient som förekommer i mo-
mentet ”Val av fraktursida”.
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Studien med ortopeder visade på olika möjligheter till experimenterande
med PinTrace’s interaktiva egenskaper. Olika sätt att utföra uppgifter på
prövades. Vid några tillfällen blev brister i prototypen viktiga indikatorer på
kritiska egenskaper i PinTrace. Experimenten innehöll engagerade diskus-
sioner mellan utvecklare och användare där många olika slags egenskaper
hos PinTrace såsom funktioner, navigering och terminologi uppmärksamma-
des. Möjligheten för wizarden att upptäcka brister både i externa och interna
egenskaper demonstrerades. Wizardens och användarens förståelse för dessa
egenskaper blev tydliga vilket underlättar kommunikationen mellan dem.
Ändringar kunde vid vissa tillfällen utföras snabbt och sedan prövas i ny
simulering. Möjligheten att i mini-Ozlab låta wizard och användare göra en
efteranalys av en simulering prövades med gott resultat. Det är nu dags att
gå vidare till nästa kapitel där mängden av data som presenterats här synas
närmare med avsikt att se om det finns några mönster i materialet som i för-
längningen kan kasta ljus över forskningsfrågorna.
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6 Analys av undersöknings-
resultaten

I detta kapitel analyseras resultaten från fallstudien. Analysen presenteras
uppdelad i olika kategorier som med några undantag inleds med exempel
från undersökningen. Kategoriseringen grundas på resultaten kring kravar-
bete från licentiatstudien (kap 5 och 7) samt de antaganden och forsknings-
frågor som licentiatstudien lett fram till. Utöver detta görs även en analys
av Ozlab-prototyping i förhållande till teori från Szekely (1994) som presen-
terades i avsnitt 2.1.3. Kapitlen avslutas med en analys av begränsningar
och förutsättningar för Ozlab-prototyping.

6.1 Kategorisering av data

Analysen av data från undersökningen har resulterat i två typer av kategorier
som karakteriserar Ozlab-prototypingen i denna fallstudie: huvudkategorier
(7 st) och underkategorier (24 st). Huvudkategorierna är formade utifrån
underkategorierna och bildar huvudteman för resultaten. Underkategorierna
i sin tur är resultatet av ett analysarbete som beskrevs mer i detalj i kapitel 3
ovan.

Kategorierna presenteras nedan med exempel från undersökningen. Exemp-
len består både av rena citat, kommentarer från testpersonerna samt författa-
rens noteringar från experimenten. När ett exempel, citat eller en kommentar
kan kopplas till någon av försökspersonerna anges detta med förkortningen
TP (för testperson) åtföljt av ett nummer som identifierar testpersonen ifrå-
ga. Därefter anges vilket experiment som avses. De exempel och kommenta-
rer som ges och som inte är direkta citat är i regel formulerade av författaren
baserade på utskrift av de videoinspelningar som gjordes. Aktuell testperson
anges även i dessa fall för att visa vilken av testpersonerna som deltar i ex-
perimentet. Som referens till undersökningen anges även experimentets
nummer.

Flera exempel från olika delar av undersökningen kan finnas under samma
rubrik. Avsikten är att läsaren ska kunna koppla analysen till beskrivningen
av undersökningen i avsnitt 5.4.

Huvudkategorierna är följande:

• prototypingverktyget

• användaren
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• wizarden

• relationen wizard – användare

• simulering

• datainsamling

• versionshantering

Huvudkategorierna är formade utifrån de underkategorier som motiveras av
datamaterialet, några exempel på underkategorier är: brister och fel i Ozlab,
synsätt och tolkningar kring designprinciper klargörs samt simuleringen
visar på tolkningsmöjligheter.

6.1.1 Prototypingverktyget

Brister och fel i Ozlab

Testpersonen får tag i fel skruv. (TP9, 13.1)

Han gör ett par försök innan han lyckas få tag i en av skruvarna och
när han flyttar på den noterar han direkt att ändringar i position i tvär-
snittsbilden inte återspeglas på rätt sätt i de två röntgenbilderna. (TP8,
16.1)

När hon sedan lägger ut lårbenshalsen så ligger den snett, hon kan inte
vrida den så som i PinTrace. Hon kommenterar: ”Det skär i min själ”.
(TP9, 12.2)

Konstruktionen av Ozlab startade under år 2001 och systemet har i skrivan-
de stund funnits i ca tre år. Utvecklingsarbetet har bedrivits på deltid av en
liten grupp på en till två personer. Under de experiment som har utförts med
Ozlab har ett antal brister och fel identifierats. Några av dessa har uppmärk-
sammats i föreliggande undersökning, se exemplen ovan. Alla tre berör på
olika sätt grafiska objekt.

Det första problemet har att göra med formerna på objekten i interaktions-
skalet som beskrivits ovan i avsnitt Experiment 13.1. Samtliga objekt har en
för användaren osynlig rektangulär form oavsett om den synliga delen en-
dast har formen av exempelvis en linje eller en pil. Detta får till konsekvens
att objekten kan ha en mycket större yta jämfört med vad användaren ser,
och då kan det vara svårt att med musmarkören få tag i rätt objekt.

I det andra exemplet ovan illustreras både problemet med objektens form
och problemet för wizarden att hinna med att utföra flera uppgifter samtidigt
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vilket beskrivs mer utförligt i avsnittet: Perceptionsproblem och ansträng-
ande arbete för wizard nedan.

Det tredje exemplet visar nackdelen med att användaren inte kan vrida gra-
fiska objekt. Användarens kommentar: ”Det skär i min själ” ska ses mot
bakgrunden av att utplaceringen av de grafiska objekten (varav ett benämns
”lårbenshalsen”) på en röntgenbild, är ett av de viktigaste momenten för att
få korrekt placering av skruvarna vilket ju är målsystemets (PinTrace) hu-
vuduppgift. Att då inte kunna utföra den uppgiften med stor precision kan
förstås vara frustrerande. Det kan tyckas att det inte behöver spela så stor
roll eftersom det ”bara” är en simulering och att det kanske inte ens är just
detta moment som är huvudintresset i det aktuella experimentet. Sådana
tolkningar är dock vanskliga med tanke på att Ozlab-metodiken syftar till en
realism i den interaktiva upplevelsen hos användaren och att grava störning-
ar rimligtvis påverkar denna upplevelse.

Att sådana här händelser inte behöver vara negativa utan kan ha ett positivt
värde diskuteras av Winograd och Flores (1986, s. 164-165) vilket beskrivs i
kapitel 7.

För att avslutningsvis sätta in denna fråga i ett större sammanhang så är dis-
kussionen om prototypingverktygets brister och fel en del i en övergripande
fråga om Ozlabs egenskaper i stort. Alla metoder och verktyg bör väljas
utifrån den uppgift de ska användas till. Metodanvändarnas förståelse för
metodikens (och det aktuella verktygets) starka respektive svaga sidor är
viktig för ett bra resultat. I avsnitt 6.3 nedan diskuteras begränsningar och
förutsättningar för Ozlab-prototyping.

6.1.2 Användaren

Förutsättningar för användarnas deltagande

En av sköterskorna berättade att hennes kollegor var lite tveksamma
och hade uttryckt att: ”man har säkert inget att bidra med”. (TP1)

Wizard of Oz-prototyping är en empirisk designmetod med användarmed-
verkan som en grundtanke (Kelley, 1984; Dahlbäck, Jönsson & Ahrenberg,
1993). Det är dock fullt möjligt att använda metoden vid systemutvecklings-
arbete som vilar på helt olika strategiska val vad gäller användarmedverkan.
I en extremt expertdominerad situation kan systemutvecklare och program-
merare göra Wizard of Oz-experiment och själva agera i samtliga roller. Det
är fullt möjligt att låta ett expertteam utveckla ett system som användarna
inte möter förrän de ska använda det på riktigt för första gången. Erfarenhe-
ten visar dock att denna tidigare inte så ovanliga strategi har många nackde-
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lar. I en extremt användarledd situation kan användare göra Wizard of Oz-
experiment och själva agera i samtliga roller; jämför tex. den användarledda
utveckling som studerades av Avdic (1999). Hans studier (som inte var Wi-
zard of Oz-studier) gällde ”användarutveckling med kalkylprogram” och
visade att detta arbetssätt kan komplettera och ersätta viss traditionell sy-
stemutveckling (Avdic, 1999, s. 329).

Det finns idag många förespråkare för att involvera både professionella ut-
vecklare (eftersom de kan systemutveckling) och användare (eftersom de ska
använda systemet och är experter på sin egen verksamhet, se licentiatstudien
avsnitt 4.4.2) i systemutvecklingsarbetet. Sjuksköterskan i exemplet ovan
som berättar om hennes kollegors tveksamhet att delta i undersökningen
aktualiserar diskussionen om användardeltagande i Bødker et al. (2000). Där
hävdas att användardeltagande ofta diskuteras utifrån forskarens möjlighet
att få tillgång till användare. Användardeltagande bör dock även ses ur ett
perspektiv där förutsättningarna för användarna att delta granskas. Det gäller
att skapa förutsättningar så att alla deltagare kan bidra aktivt på ett sätt som
är meningsfullt för dem själva och för övriga deltagare. (Bødker et al., 2000,
s. 6-7)

Citatet från sköterskan stämmer till eftertanke och indikerar att förutsätt-
ningarna för sköterskornas deltagande kunde ha undersökts bättre. För att
minska eventuella farhågor hos sköterskorna att det var de som skulle prövas
eller utvärderas nämndes både i introduktionsbrevet och vid experimenten
att fokus låg på gränssnittsfrågor och forskning kring sättet att arbeta med
dessa frågor. Vid de samtal som ägde rum i samband med experimenten var
det tydligt att själva idén med PinTrace hade ett stöd hos sköterskorna. Den-
na positiva inställning var en bra grund för konstruktiva bidrag men i vilken
grad dessa bidrag var meningsfulla för sköterskorna själva är inte undersökt.
När det gäller läkarna är bilden tydligare, de visade stort intresse för resulta-
ten av de idéer som de bidrog med.

Medvetna och omedvetna handlingsmönster blir tydliga

Det var intressant att hon på samma sätt som flera av hennes kollegor
trodde att aktiveringsknappen och dödmansgrepp skulle hållas in sam-
tidigt. Detta trots att hon några veckor tidigare genomfört flera robot-
förflyttningar med handtaget. (TP1)

Hon säger att hon antagligen kan välja dem i vilken ordning hon vill
men hon börjar längst upp till vänster. (TP9, 13.1)
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Han väljer objekten i samma ordning som de övriga testpersonerna,
uppifrån och från vänster till höger. (TP12, 16.1)

Interaktion mellan människa och dator realiseras genom handlingar. Dessa
kan förmedlas med hjälp av de olika medier som användargränssnittet är
konstruerat för. Datorns handlingar styrs av de instruktioner som finns i
programmen och oftast strävar man efter att de ska vara förutsägbara. Om
alla förutsättningar är identiska vid två tillfällen ska även datorns handlingar
vara identiska. Människan däremot styrs inte på detta entydiga sätt, hennes
handlingar är inte förutsägbara. Vi kan gissa hur hon kommer att handla i en
viss situation men säkra kan vi inte vara. Ozlab-prototyping är ett sätt att
undersöka hur människan handlar i olika situationer och exemplen ovan från
undersökningen belyser detta på olika sätt.

Det första exemplet illustrerar att användarens uppfattning om hur hon har
gjort i en viss situation kan skilja sig från hur hon faktiskt gjorde. Några
veckor skiljer dock händelserna åt vilket naturligtvis kan påverka hennes
bild av dem. De flesta datoranvändare har väl dock erfarit hur svårt det är att
redogöra exakt för hur man har agerat vid datorn i en viss situation, även om
den precis har inträffat. Med Ozlab-prototyping är det möjligt att tidigt i
utvecklingsarbetet få en uppfattning om användares faktiska agerande. Detta
agerande kan som synes skilja sig från hur hon tror att hon har gjort i en
tidigare situation, och det kan ge en vink om hur hon kommer att agera i en
framtiden.

De två följande exemplen handlar om i vilken ordning användarna väljer
fem olika grafiska objekt som ska placeras i en röntgenbild, se Figur 5.17.
Som framgår av exemplen valde användarna objekten på samma sätt: från
vänster till höger samt uppifrån och ned. En användare fällde även kommen-
taren att hon antagligen kunde ta objekten i valfri ordning. En förklaring till
att de valde samma ordning kan vara att det i vår kultur är vanligt i situatio-
ner liknande denna att börja uppifrån och gå nedåt, samt att börja från väns-
ter och gå till höger. Det finns då två huvudalternativ: att välja objekten
kolumnvis eller rad för rad. Det senare alternativet stämmer överens med
vårt sätt att läsa text och det var så testpersonerna agerade.

Vi kan se användarnas likartade beteende som att ett handlingsmönster visar
sig under simuleringen, och att detta kan lära oss något. En försiktig analys i
detta fall vore att anta att ordningen inte spelade så stor roll för användarna
eftersom de tämligen omgående och utan att tänka efter så mycket följde
”läsordningen”.

Men låt oss nu göra några tankeexperiment. Vi antar att testpersonerna an-
tingen redan från början eller efter ett antal simuleringar upptäcker att det
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finns fördelar med att välja objekten i en helt annan ordning, det kan exem-
pelvis visa sig att placeringen av ett visst objekt underlättas av att ett annat
objekt redan finns på plats. Denna upptäckt kunde då vara grund för att pla-
cera om knapparna så att den nya ordningen stämde överens med ”läsord-
ning” vilket skulle minska kraven för användarna att minnas vilken ordning
som var lämplig. Friheten att välja objekten i valfri ordning finns då fortfa-
rande kvar.

Avsikten med resonemanget är att illustrera möjligheten för utvecklare och
användare att med Ozlab-prototyping upptäcka och experimentera med in-
teraktionsalternativ som vid en mer statisk analys kanske förblivit obehand-
lade eller aktualiserats långt senare i utvecklingsarbetet.

Val av media

Det här är ju skitbra, bara bilder på verkligheten, mycket bättre än
några skriftliga instruktioner. […] För det här är precis vad man ska
göra, dra tillbaka robotverktyg, ställa roboten i transportläge och dra
tillbaka roboten från patienten, det är precis vad man behöver… det
här tycker jag är mycket bättre, att köra med bilder så här… då fattar
man precis att nu är det handgripligen, för det är det man har svårt att
förstå, ska jag hålla på här eller ska jag hålla på där? (TP8, 12.2)

TP8 menar att man nu ser tydligare vilket objekt som är vilket, tidiga-
re fanns det bara en textbeskrivning och man var kanske inte säker på
vilket objekt som var exempelvis ”rotationsmarkör”. (TP8, 11.2)

När det gäller nästa moment då ortopeden borrar in skruvarna menar
testpersonen att här behöver man bara en instruktion: ”sätt skruvar-
na”. Värdet av bilder är mer tveksamt här eftersom detta moment är
något som kirurgerna behärskar. Kanske kan en bild på någon som
borrar användas menar han. (TP8, 12.2)

I moderna datorsystem kan olika medier användas i interaktionen mellan
användare och dator. Används olika medier på ett opassande sätt riskerar de
dock att störa kommunikationen snarare än att främja den. Olika medier
aktiverar olika sinnen hos människan och helhetsintrycket är mycket svårt
att kartlägga teoretiskt, det bör upplevas; se licentiatstudien avsnitt 5.2.2, s.
106. Det första exemplet ovan visar testpersonens reaktioner på Figur 5.20
(se s. 99) där tre fotografier illustrerar hur roboten avlägsnas från patienten.
Med dagens digitalkameror är det tekniskt enkelt att pröva denna typ av
illustrationer i en simulering; det behöver inte gå många minuter från det att
en bild tas tills det att den finns på plats i prototypen. Digital video kan an-
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vändas på samma sätt men kräver förstås mer av den utrustning som an-
vänds. En videosnutt kan vara körbar i prototypen ca 15 minuter efter att den
har spelats in vilket möjliggör iterativ prototyping som inkluderar både still-
bild och rörlig bild.

Möjligheten att använda video som stöd för lärande inom sjukvården pröva-
des framgångsrikt i KLiV-projektet, se Björgvinsson och Hillgren (2003).
Sjukvårdspersonal fick själva spela in videofilmer som visade hur olika ap-
parater och instrument skulle användas. Filmerna gjordes sedan med hjälp
av streckkoder tillgängliga i handdatorer så att de lätt kunde användas av en
kollega som ville ha hjälp med en viss apparat. Den egna insatsen vid fram-
ställandet av filmerna bidrog till engagemang och en daglig kompetensut-
veckling hos deltagarna.

Erfarenheterna från KLiV-projektet visar på möjligheterna att engagera an-
vändare i ett utvecklingsarbete där olika medier prövas av dem som är när-
mast berörda. Att kunna pröva olika medier på den egna arbetsplatsen har
många fördelar och beroende på situationen kan det vara möjligt att även
utföra Ozlab-experiment på en arbetsplats. Den autentiska miljön kan behö-
vas för att exempelvis få en realistisk bedömning av ljud- och ljusförhållan-
den vilka kan vara relevanta för medieval.

Ett problem för ortopederna när de använder PinTrace är att veta när arbete
ska ske vid roboten och när det ska ske vid patienten. Det är det som testper-
sonen syftar på när han talar om: ”för det är det man har svårt att förstå, ska
jag hålla på här eller ska jag hålla på där?” i citatet ovan. Det är ett bra ex-
empel på hur en bild med sin rika mängd information kan ”berätta” något
som användaren kan fånga med ett ögonkast jämfört med den tid det skulle
ta att läsa en beskrivande text.

I de två första exemplen ovan jämför användaren hur olika medier används i
PinTrace och i prototypen. Det är således en jämförelse som baseras på kon-
kret erfarenhet av de alternativ som jämförs. Det tredje exemplet ovan skil-
jer sig från de första två genom att användaren där gör en hypotetisk värde-
ring av ett alternativ som inte har prövats i experimentet. De bilder som
omtalas där finns endast som ”tankebilder” hos användaren.

En prototyp utövar en omedelbar och stark påverkan på användaren och styr
dennes tankar i olika riktningar. Prototyper riskerar att uppfattas som slutgil-
tiga lösningar snarare än tidiga utkast. Hur kan denna risk pareras? Ett sätt
är att tidigt skapa ett antal helt olika prototyper för att undvika en låsning
och likriktning av tänkandet. Underlag för dessa kan skapas vid seminarier
där utvecklare och användare tillsammans genererar idéer kring användning
av olika medier. Ozlab-prototyping kan sedan tack vare kort utvecklingstid
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göra det möjligt att laborera med alternativa lösningar så som gjordes i fall-
studien. Det kanske inte är nödvändigt med skilda prototyper för en hel ap-
plikation, det kan finnas vissa delar av en applikation där det bedöms som
viktigt att inte låsa sig tidigt.

Under experimenten kan ett reflekterande tänkande kring olika mediealter-
nativ främjas av att frågor ”ställs till” prototypen. Frågorna kan exempelvis
handla om hur budskapet är formulerat, hur lång tid som behövs för tolkning
och vilka krav som ställs på tolkarens förförståelse. (Se även licentiatstudien
avsnitt 7.1 s. 168 för diskussion kring tolkning)

Ett exempel på att idéer kring användning av medier kan väckas under expe-
rimenten gäller Figur 5.20 och de tre fotografierna som visas där. En av an-
vändarna föreslog att bilderna kunde se ut som i förslaget, men att den som
ville ha en tydligare instruktion skulle kunna klicka på bilderna och därige-
nom starta en kort videosekvens som illustrerade manövern.

Försiktighet i experimenterandet

Efter sista objektet frågar hon utvecklaren om hon nu kan börja juste-
ra objektens position, han svarar att han inte vet. Utvecklaren föreslår
att de ska springa in och fråga wizarden […] Testpersonen prövar inte
att justera objekten, de går istället vidare och för ett resonemang om
hur detta fungerade tidigare. (TP9, 13.1)

En avsikt med Ozlab-prototyping är att ge wizard och användare möjlighet
att experimentera med användargränssnittet. I exemplet ovan ser vi att an-
vändaren är osäker på en viss funktion. Hon frågar utvecklaren om råd men
får ingen hjälp och då går hon vidare utan att pröva den idé hon hade. Varför
prövar hon inte? I samtalet efter experimentet kommenterade testpersonen
att hon gjorde som hon är van vid från PinTrace men att det egentligen är
naturligare att finjustera på en gång. Är det endast vanans makt som får hen-
ne att låta bli att pröva att direkt börja justera objekten – något som hon ju
även anser vara naturligt? Är hon rädd att göra fel? Om vi ser till omstän-
digheterna i experimentsituationen så är hon medveten om wizardens roll,
hon är följaktligen även medveten om att det inte är något ”äkta” program
som körs. Hon vet också att roboten inte är kopplad till prototypen så att den
utför några rörelser med robotarmen. Det finns förstås inte heller någon
patient närvarande så sammantaget kan det tyckas att inga hinder för ett fritt
experimenterande skulle finnas.

Att hon följer sin vana är säkert en stor del av förklaringen men det finns
andra faktorer som kan spela in. En sådan kan vara att hon är ovan vid expe-



131

rimentsituationen som helhet. I en ny situation kan det vara naturligt att iakt-
ta försiktighet på olika sätt vilket kanske kan spela en viss roll här. Hon är ju
också medveten om att både utvecklaren och wizarden är närvarande och
följer hennes agerande. Även om det vid experimentet råder en mycket av-
slappnad och prestigelös stämning så kan ju vetskapen om att hon är iaktta-
gen påverka hennes beteende.

Men låt oss återvända till frågan om vana. När användaren i samtalet dekla-
rerar att hon gjorde som hon är van vid så kanske det säger oss något viktigt
om hela experimentsituationen? Tanken med Ozlab är att göra det möjligt att
simulera människa–datorinteraktion på ett realistiskt sätt med kort utveck-
lingstid och utan traditionell programmering. En realistisk simulering gör att
MDI-frågor kan studeras trots att något datorsystem ännu inte är framtaget.
Är inte användarens reaktion här ett tecken på en hög grad av realism i simu-
leringen? Både hennes tvekan och det fortsatta agerandet illustrerar ett en-
gagemang och inlevelse i händelserna som ger simuleringen en mycket äkta
prägel. Detta stärks av den tidigare nämnda reaktionen: ”det skär i min själ”,
där hon blev frustrerad över att inte kunna vrida ett objekt på det sätt som är
nödvändigt för en bra positionering. Realismen i simuleringen kan ha olika
konsekvenser beroende på syftet. Om avsikten är att användaren ska uppfat-
ta prototypen som ett datorsystem fullt ut bör wizarden vara dold och okänd
för användaren. I det fallet är realismen en faktor som är eftersträvansvärd
och utan negativa följder. Användaren ska tro att det är ett datorsystem – om
än på prototypstadiet – som används.

Begrunda å andra sidan en situation där testpersonerna själva är mer aktiva i
skapandet av interaktionsskal och kanske även själva agerar såväl i använ-
darrollen som i wizardrollen för att experimentera med olika medier och
interaktionsformer. Kan hög MDI-realism i denna situation medföra att an-
vändaren mer eller mindre medvetet anpassar sig till de ”mentala” ramar
som hon förknippar med datorsystem? Kan detta i så fall hämma ett kreativt
experimenterande med prototypen? Preece (2002, s. 246) och Snyder (2003,
s. 58) jämför prototyper med låg respektive hög fidelity och argumenterar
för att prototyper med låg fidelity ger mer kreativ återkoppling och tillåter
att fler designlösningar prövas jämfört med hög-fidelity-prototyper. I så fall
vore det intressant att undersöka en kombination av pappersprototyping och
Ozlab-prototyping. De första experimenten kan ske med pappersprototyper, i
nästa steg kan interaktionsskal skapas där pappersprototypen tas till vara.
Med scanner eller digitalkamera kan vissa delar av pappersprototypen i vissa
fall användas rakt av och kompletteras med äkta interaktionsmöjligheter i
Ozlab. Resultatet blir då en prototyp som bevarar fördelarna med ofärdig
design (Snyder, 2003, s. 58f) samtidigt som interaktionsmöjligheterna till-
kommer.
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Synsätt och tolkningar kring designprinciper klargörs

Utvecklaren frågar testpersonen om det inte är frustrerande att vara
oerhört styrd men testpersonen blir förvånad över frågan och säger att
det är bättre att ta det systematiskt och få konkreta uppmaningar att
utföra uppgifterna. (TP8, 14.2)

Ja då vet man vad man ska göra och man vet vad som händer. (TP1)

En testperson var inne på att det alltid kostar energi att behöva göra
ett val. (TP9, 13.2)

Dialogen som relateras i det första exemplet ovan ägde rum mellan använda-
ren och utvecklaren som stod vid användarens sida under experimentet. Den
illustrerar hur deras skiftande tolkning av situationen klargörs och blir öppen
för diskussion och analys. Utvecklare och användare har helt olika begrepp
om ”att vara styrd”. Det som i en utvecklares huvud är ”styrd” är för använ-
daren ”systematisk” och ”konkreta uppmaningar”. Man kan läsa mellan
raderna att det är något slags trygghet att ha konkreta besked om vad som
ska göras. Många val och stor handlingsfrihet kan ju förvirra och kännas
osäkert. Simuleringen visar här sin styrka genom att stimulera utvecklaren
till att ta upp frågan om styrning vilket avslöjar två radikalt olika synsätt i en
mycket viktig fråga som inte bara rör denna applikation utan även har stort
principiellt intresse. Tack vare frågan får de båda en möjlighet att lära sig
om hur den andra parten resonerar kring problemet vilket kan leda till både
samförstånd och ökad kunskap om hur användargränssnittet uppfattas vilket
bör vara användbart i den fortsatta utvecklingen. (Se även licentiatstudien
avsnitt 5.2.2 s. 110 för resonemang om behovet av ömsesidig förståelse.)

Det andra exemplet är ett citat som fälldes när testpersonen fick ta ställning
till några alternativa texter till en instruktion. Hennes motivering stämmer
väl med designprincipen om återkoppling (Preece, 2002, s. 21) för att följ-
den av handlingar ska vara klar för användaren. Det är intressant att notera
hur hon anknyter till en viktig designprincip utifrån en så begränsad uppgift
som att ta ställning till fyra alternativa texter. Vidare är det ett bra exempel
på den mångsidighet som Ozlab-prototyping besitter vilket lämnar stort ut-
rymme för lärdomar av olika slag, även inom områden som inte var uttänkta
i förväg.

Den sista kommentaren om att det alltid kostar energi att behöva göra ett val
är extra intressant som exempel på en djupare reflektion kring designprinci-
per från användaren. Båda exemplen visar på användarnas förmåga att ut-
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ifrån simuleringen reflektera kring designprinciper. Denna förmåga bör väl
tas till vara och utnyttjas av designexperterna?

Simuleringen visar på tolkningsmöjligheter

Feltolkning av knapp: ”Avbryt robotrörelsen”. (TP1, TP3)

Han trycker inte alls på knapparna och det visade sig senare att han
inte uppfattade dem som knappar utan som ett förslag till placering av
objekten. (TP8, 11.1)

Vi diskuterar att man kan se på figuren som antingen en röntgenbild
(alltid framifrån med huvudet upp) eller som en rumsbeskrivning och
illustration av patienten i förhållande till roboten (då skulle det vara
acceptabelt med figuren upp och ner). (TP5)

Om programmerare får se videofilmer som visar hur användare arbetar med
program de utvecklat kan det bli en stor överraskning för dem att se hur
annorlunda användarna tolkar användargränssnittet jämfört med hur de tänkt
sig att det ska tolkas (Cooper, 1999, s. 208). Kommer denna upptäckt när
systemet är färdigutvecklat kan det bli en dyr erfarenhet. Undersökningen
visar att Ozlab-prototyping kan avslöja tolkningsmöjligheter som vore yt-
terst svåra för utvecklare att upptäcka vid andra typer av analys som inte
baseras på experiment där användning av systemet tillämpas. De två första
exemplen ovan handlar om hur användares tolkningar kan skilja sig från de
avsedda. Programmeraren har i det första exemplet skapat en knapp med
texten ”Avbryt robotrörelsen”. För programmeraren själv är tolkningen klar:
tryck på knappen om du vill avbryta robotrörelsen. Några användare tolkade
emellertid texten som en uppmaning till dem att avbryta robotrörelsen vilket
är något helt annat jämfört med den avsedda tolkningen. Flera användare
tolkade inte heller knappen som en knapp utan som en ren textruta. (Obser-
vera att det naturligaste sättet att avbryta robotrörelsen är att släppa greppet
om död-mans-grepp-handtaget!)

För en programmerare som har skapat knappen och texten torde den tolk-
ning som användarna gjorde vara så skild från den avsedda att den skulle
vara mycket svår att identifiera. För programmeraren är troligen knappens
text och funktion så elementär och självklar att en misstolkning inte ens
skulle kunna vara tänkbar. Ozlab-prototyping gör det möjligt att tidigt upp-
täcka det otänkbara. Vid pappersprototyping skulle inte grafiska oklarheter
vara lika uppenbara. Att vissa rutor fungerar som knappar måste man tala
om för varje testperson vilket torde påverka deras uppfattning.
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Det tredje exemplet är intressant genom att det visar hur nödvändigt det är
för utvecklare att ha god insikt i användarnas begreppsvärld för att kunna
förstå deras olika tolkningar. Om utvecklingen inte gjordes i nära samarbete
med användare hade man svårligen kunnat upptäcka denna nyans mellan
figuren som röntgenbild och figuren som rumsbeskrivning. Så länge som
både programmerare och användare är nöjda med ett och samma utseende på
figuren kanske en bristande medvetenhet om de två tolkningsmöjligheterna
inte spelar någon roll men om användargränssnittet förändras i något avse-
ende kan tolkningsskillnaden ”plötsligt” bli tydlig och ställa till problem.

Som avslutning på detta avsnitt om tolkningsmöjligheter kan det vara värt
att citera följande kärnfulla yttrande:

Vi är olika, det måste vara så tydligt här så att det blir lika. Det är det
som är utmaningen. (TP5)

6.1.3 Wizard

Vissa interaktionsproblem identifieras lättast av wizarden

Han (ortoped som agerar wizard) har upptäckt att det inte finns någon
återkoppling från användaren som talar om för wizarden när åtgärden
är utförd och det är dags att gå till nästa bild. (TP8, 15.2)

Tack vare att wizarden ser interaktionen ur datorns interna perspektiv kan
vissa interaktionsproblem upptäckas lättare av denne än av användaren som
har ett mer externt perspektiv på interaktionen. Exemplet ovan handlar om
att användaren interagerar med systemet på ett sätt som är svårt att fånga i
Ozlab (handtaget med död-mans-grepp) och sedan representera hos wizar-
den. Det blir då tydligt att ett framtida robotsystem måste använda någon
form av signal som visar när byte till nästa bild ska ske. Eftersom wizarden
simulerar datorprogrammet blir behovet av denna signal mycket tydlig när
han upptäcker att han inte får någon signal att bytet av bild ska ske.

En liknande situation uppstår när det är en rent datorintern process som ska
utlösa en signal till användaren, exempelvis en beräkning som programmet
utför. Vid en Ozlab-simulering sker inga sådana beräkningar i någon dator så
wizarden måste själv bestämma när det är dags att sända output till använda-
ren. Att agera wizard är således ett sätt att upptäcka och kartlägga egenska-
per hos systemet som är av intern karaktär, och laborera med hur dessa
egenskaper länkas till och påverkar externa egenskaper i interaktionen mel-
lan användaren och datorn. Se även licentiatstudien avsnitt 7.2.1 s. 172 för
en diskussion kring koordinering av resonemangen kring yttre och inre
egenskaper.
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Wizard upptäcker och experimenterar med alternativ interaktion

Efter robotförflyttningen tar ortopeden (som agerar wizard) fram
Figur 5.23 och väntar på att användaren ska välja kontrollvarv vilket
denne också gör. När wizarden återkommer till Figur 5.18 där skru-
varna finns kommer han på att han kunde ha lagt skruvarna på rätt
plats först. (TP8, 15.2)

När TP8 ska placera ut det första objektet trycker han på knappen och
försöker ”dra” in objektet på röntgenbilden. Knappen går inte att dra
och testledaren bestämmer sig för att låta objektet dyka upp på rönt-
genbilden ändå – utan att användaren markerat den på rätt vis – för att
se hur TP8 fortsättningsvis angriper uppgiften. (TP8, 11.2)

Hon lägger ut objektet med två klickningar i röntgenbilden trots att
avsikten är att det ska räcka med en klickning. Testpersonen hinner
klicka två eller tre gånger innan wizarden hinner reagera vilket gör det
svårt för wizarden att vara helt konsekvent vid interaktionen. (TP9,
13.1)

En viktig tanke med Ozlab-prototyping är att wizarden ska kunna laborera
med interaktionsalternativ på ett smidigt sätt utan att vara beroende av insat-
ser från programmerare för varje förändring. Det kan även vara så att wizar-
den direkt under pågående experiment kan pröva idéer som dyker upp. I det
första exemplet ovan upptäckte ortopeden att skruvarna låg felaktigt place-
rade samtidigt som han såg möjligheten att pröva ett alternativ för att kom-
ma till rätta med den felaktiga placeringen. Båda erfarenheterna är värdeful-
la i det fortsatta designarbetet och visar samtidigt att simuleringen bidrar till
ökad kunskap om systemet hos ortopeden som agerade wizard.

I det andra exemplet visas hur wizarden kan frångå tänkta begränsningar för
att göra det möjligt att pröva andra alternativ. Ett sådant agerande bör an-
vändas med försiktighet eftersom det dels kan vara förvirrande för använda-
ren men även leda till att programmet beter sig på ett sätt som kanske inte är
möjligt att implementera.

Det tredje exemplet visar att wizarden ibland har svårt att uppfatta det exak-
ta antalet klickningar vilket gör det svårt att vara helt konsekvent i responsen
till användaren. Även här kan wizarden bestämma sig för att gå vidare som
om användaren endast klickat en gång. Här finns både för- och nackdelar på
samma sätt som i förra exemplet men om wizard och användare analyserar
skeendet efter experimentet bör faran för allvarliga missförstånd minska.
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Hur spontana idéer kan omsättas i direkt handling visas i exemplet med Lin-
dans, se Pettersson (2002a). Lindans är en språkövning som används av
logopeder vid ämnet specialpedagogik vid Karlstads universitet. I Lindans
ska barnet försöka skilja på olika konsonantljud, exempelvis d och t. I en
pilotstudie år 2001 prövade logopeden Karin Bengtsson att omsätta Lindans
till en Ozlab-prototyp som hon sedan experimenterade med i sitt arbete med
barn vars talutveckling är avvikande. Hon beskriver1 följande händelseför-
lopp från ett experiment där barnet arbetar vid datorn ovetande om wizar-
dens roll. Barnet sitter i ett separat rum och all kommunikation är datorme-
dierad:

Jag tror vi gjorde övningen tre gånger. För varje gång tog hon mer och
mer ansvar för det hela själv. Först så sa jag – genom datorn med för-
vrängd röst –: ’Tryck på örat om du vill höra ett ljud’. Så småningom
märkte jag att om jag väntade lite så tryckte hon själv utan att jag sagt
något. Jag ville lägga in funktioner där man kunde välja att någon sa:
’Tryck på örat…’ eller att örat blinkade och då skulle barnet förstå att,
javisst ja, jag skulle trycka på örat. Att man skulle kunna få program
där barnen upplever större och större grad av egenkontroll, att det är
dom som styr. […] Första, andra och tredje gången hon gjorde det här
så betedde hon sig på helt olika sätt, hennes relation till programmet
förändrades och då var det viktigt att programmet kunde förändras
också. Först händer ingenting, och så går det ett antal sekunder, sen
händer ingenting och då börjar örat blinka och sen händer ingenting
och då kommer en talad instruktion. Att hon har chans att fixa det helt
själv men om hon inte gör det så får hon påminnelser.

Genom att vara receptiv och noga ge akt på barnets agerande lyckas logope-
den här göra den intressanta upptäckten att hennes ”svarstid” påverkar hur
barnet agerar och att detta faktum kan användas i pedagogiskt syfte. Hon
använder även barnets agerande som underlag för tankar kring behovet av
flexibilitet i programmet så att det kan anpassas såväl till olika barns relation
till programmet som till ett enskilt barns utveckling när det fortlöpande an-
vänder det. Ozlab-experimentet gör det möjligt för logopeden att i ett skede
av utvecklingsarbetet där programmet endast finns ”på ritbordet” få en upp-
fattning om dess dynamiska gestalt vilket bör vara mycket värdefullt för det
fortsatta arbetet.

1 Intervju med Karin Bengtsson 2003-02-11
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Wizarden gör misstag

Wizarden gör då fel, misslyckas som synes med att vara konsekvent i
sin respons till användaren. (12.1)

Testpersonen valde vid detta tillfälle att avbryta en pågående robotrö-
relse genom att trycka på avbrytknappen på skärmen. Wizarden var
dock så inställd på att fortsätta den ”vanliga” vägen att han inte reage-
rade korrekt och fortsatte därför utan att ta hänsyn till användarens in-
struktion att avbryta. (16.2)

När han ska börja justera skruvarna missförstår wizarden situationen.
(14.1)

Människor begår misstag. Wizarden kan råka ut för att ge användaren re-
spons som inte var avsedd. Användaren kan då uppleva att det finns fel och
brister i programmet. Eftersom prototyping kan syfta till att kartlägga fel och
brister kan wizardens misstag ur användarens synvinkel ses som ett naturligt
fenomen: ett fel i programmet som upptäcks tidigt i utvecklingsarbetet. Men
det är inte givet att användaren märker att wizarden gör fel, det beror på
situationen samt användarens förförståelse och förväntningar. Wizardens
misstag kan då passera obemärkt om det inte fångas vid en efterföljande
diskussion eller analys av exempelvis videoinspelning. Om användaren är
medveten om wizardens och dennes roll och inser att en respons är felaktig
pga. misstag av wizarden så bör det inte få så stora konsekvenser annat än
att det stör det aktuella experimentet kortsiktigt.

Definitionen av fel som ges ovan är att wizarden ger användaren respons
som inte var avsedd. Det är värt att påpeka att även avsedd respons kan vara
fel eftersom man kan ha tänkt fel vid skapandet av prototypen med dess
olika interaktionsalternativ. Att hantera fel är ett viktigt och väl känt arbets-
område vid systemutveckling. Erfarenheten från detta arbete är att fel är ett
mångfacetterat begrepp som på intet sätt enbart handlar om att rätta ”bug-
gar” i ett program. Felhantering är en mer komplex process och de fel som
wizarden gör bör ses som ett naturligt element i denna process. Davis (1993,
s. 25) argumenterar för att fel som upptäcks tidigt (vid krav- och designarbe-
te) är betydligt mindre kostsamma att åtgärda jämfört med om de upptäcks
senare i utvecklingsarbetet. Detta talar för att vara lyhörd för många olika
felkällor varav wizardens agerande är en.

Perceptionsproblem, krävande arbete för wizard

I wizardens uppgift att simulera ett datorprogram ingår att registrera, analy-
sera och reagera på användarens input. Detta sker i huvudsak manuellt men



138

det finns även ett visst maskinellt stöd. En viktig del av den manuella per-
ceptionen består i många applikationer av att iaktta rörelser och klickningar
som användaren utför med muspekaren. I Ozlab ser wizarden användarens
muspekare som en grönfärgad pil, något förstorad jämfört med en traditio-
nell musmarkör. När användaren håller knappen nere växlar pilen temporärt
färg till rött.

För att underlätta registreringen av användarens input finns det en aktivitets-
lista, se avsnitt 2.1.1 ovan. Aktivitetslistan är en textfil som innehåller en
textrad för varje åtgärd som användaren utfört. Alla aktiviteter loggas inte
automatiskt utan endast de som markerats vid skapandet av interaktionsska-
let. Aktivitetslistan kan när som helst under experimentet läsas av wizarden
och den kan också sparas för senare analys.

Undersökningen visar att wizardens arbete är krävande samt att perceptions-
förmågan hos wizarden ställs på prov i många situationer.

När användaren klickar så skiftar markören färg men vid en snabb klickning
kan detta vara svårt att hinna observera. Om wizarden har markören i blick-
punkten går det oftast bra men annars kan det vara svårt att se klickningen. I
den aktuella applikationen används en pekskärm som användaren kan klicka
på med fingrarna. Det finns även en styrkula med musknapp som alternativ.
När användaren väljer att klicka med fingrarna direkt på skärmen kan det
vara svårt för wizarden att observera markören eftersom den inte flyttar sig
mellan två positioner på samma synliga sätt som när man använder
styrkulan. Markören är således svår att följa och kan ”dyka upp” varsom-
helst där användaren klickar.

En annan svårighet för wizarden är skilja mellan enkel- och dubbelklick. I
många applikationer (utanför denna undersökning) där en användare avser
att göra ett dubbelklick så går det något långsamt varvid systemet uppfattar
det som två enkelklick. Användaren märker att systemet inte reagerar och
gör ett nytt, förhoppningsvis snabbare dubbelklick. I Ozlab skulle ett sådant
beteende resultera i fyra klickningar som skulle vara svåra att uppfatta och
tolka för wizarden.

De här svårigheterna kan troligen minskas genom vidareutveckling av Oz-
lab. Flera idéer till bättre stöd för wizarden att uppfatta användarens hand-
lingar genererades under experimenten. En sådan är att låta en klickning
synas i form av en ”kaskad” som visas under några sekunder. Enkel- och
dubbelklick kan skiljas åt genom någon skillnad i form, färg, storlek eller
annat i kaskaden.

En annan svårighet för wizarden är att kunna göra olika saker samtidigt. I
undersökningen blev denna problematik tydlig när ortopeden flyttade på en
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skruv i tvärsnittsbilden, se Figur 5.22. För en helt korrekt simulering ska de
två andra representationerna av skruven i respektive röntgenbild flytta sig
samtidigt.

I detta exempel aktualiseras även en annan problemtyp. Det är inte bara
svårt att utföra rörelserna simultant, det är också svårt för wizarden att veta
vart skruvarna ska flyttas. Skruvarnas nya position i de två röntgenbilderna
är i PinTrace resultat av matematiska beräkningar och således ej kända för
wizarden. Med övning under en ortopeds överinseende kan wizarden säkert
lära sig att placera skruvarna någorlunda korrekt men det är ändå en kompli-
kation som innebär högre krav på wizarden.

Wizardrollen – övning ger färdighet

Ortopeden som agerar wizard undrade om det hade gått långsamt.
(TP8, 15.2)

Som nybörjare i rollen som wizard är det lätt att oroa sig över sin egen pre-
station. När ortopeden i undersökningen agerade wizard frågade han efter
experimentet användaren om det hade gått långsamt. En ovan wizard har
fullt upp med att följa användarens agerande, sköta bildväxlingar och annat
som behöver utföras. Detta kan troligen blockera värdefulla erfarenheter
kopplade till experimentets syfte som wizarden annars skulle kunna göra. Ett
antal pilotexperiment är därför att rekommendera så att wizarden hinner
vänja sig vid rollen (Pettersson, 2002a). Vid pilotexperimenten kan även
annat som organisation och teknik prövas vilket ger bra förutsättningar för
kommande experiment.

6.1.4 Relation wizard – användare

Relation wizard – användare

Den tittade jag inte så mycket på om jag ska vara ärlig. (TP8, 11.2, om
en hjälpfunktion)

Uttalandet ovan fälldes efter ett experiment när testpersonen och wizarden
tillsammans diskuterade förloppet. I den här undersökningen har wizardens
existens och roll varit helt känd av användarna. När wizarden är känd och
har lagt ner arbete på prototypen kan det påverka och färga användarens
reaktioner, kanske mer i en intervjusituation än i det konkreta agerandet i
experimentet. Om användaren står i en beroende- eller lojalitetsställning till
wizarden kan det vara hämmande. Ju tätare och bättre samarbetet mellan
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wizard och användare är desto mindre risk bör det vara att sociala faktorer
får ett negativt inflytande.

Relationen mellan wizard och användare är förstås helt beroende av den
specifika situation där Ozlab-prototyping används men det är viktigt att de
inblandade är medvetna om att sociala faktorer kan påverka arbetet och att
detta bör beaktas vid planeringen av experimenten.

6.1.5 Simulering

Simuleringen engagerar och stimulerar till problemlösning

Ingen av personerna vid roboten har svar på alla funderingar utan de
hjälps åt i resonemangen för att förstå problemen bättre. Under tiden
prövar testpersonen flera olika alternativa val för att utröna vilka kon-
sekvenser de får. (TP10, TP12, 16.2)

När han läser instruktionen om att föra in borrhylsan mot benet före-
slår han att det vore bra med en uppmaning till användaren att inte
trycka så hårt. (TP12, 16.1)

Han resonerar kring möjligheten att ”låsa” den andra ledaren så att
alla lägesförändringar av den görs med bibehållen parallellitet i rela-
tion till den första ledaren. (TP12, 16.1)

Ozlab-prototyping är en verksamhet som tycks engagera både wizard och
testpersoner (Pettersson, 2002a). Som exemplen ovan visar inspirerade ex-
perimenten testpersonerna att fundera över logik och instruktioner till ar-
betsmomentens innehåll samt navigering mellan skärmbilder. Det finns ett
stort antal faktorer som är avgörande för graden av användarengagemang
och många av dem är inte kopplade till Ozlab-metoden som sådan. Därmed
är det vanskligt att isolera vissa metodfaktorer och hävda att de förklarar
användares engagemang. En mer realistisk hållning är att hävda förekomsten
av bidragande faktorer.

Praktisk handling, återkoppling och dialog är tre exempel på sådana faktorer.
Ozlab-prototyping bygger på testpersonernas och wizardens agerande i prak-
tisk handling som ger både användare och wizard erfarenheter vilka kan
användas som underlag vid en analys. Återkoppling ges dels direkt i själva
simuleringen, dels genom möjligheten att på kort tid genomföra förändringar
samt pröva dessa. Dialog kan vara av olika slag, dels dialogen mellan män-
niskan och datorn, dels dialog mellan människor. Det går även att tala om en
inre dialog inom människan som hon för med sig själv. I Ozlab-experiment
kan alla formerna existera mer eller mindre samtidigt. Tack vare möjlighe-
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terna till snabb återkoppling är det tacksamt att göra analyser vilket även det
torde vara en faktor som påverkar engagemanget positivt.

Som avslutning på denna punkt får läsaren ta del av en diskussion efter ett
experiment och som visar på hur tre parter hjälps åt och kommer fram till ett
gott resultat. Diskussionen kommer från experiment 16.2 och rör begreppet
kontrollvarv som används i PinTrace och som utvecklare och användare
aldrig varit riktigt nöjda med. Notera det goda samarbetet mellan de tre per-
sonerna i denna dialog:

TP12: ”I så fall skulle man ju ta bort begreppet kontrollvarv. Det är
mycket av det här arbetet som är gjort, det första är något slags första
inmatning och sedan gör man den definitiva…”

Wizarden: ” …slutjusteringen…”

Utvecklaren: ”Man kanske skulle byta namn, att man inte kontrollerar,
någonting annat, kanske finjustering.”

TP12: ”Finjustering, eller slutjustering.”

Utvecklaren: ”Slutjustering, det är bra.”

Analys av logik och struktur

Testpersonen kommenterar att programmet är mer logiskt nu, från
början var det mer teknikerinspirerat. (TP8, 12.2)

Den fortsatta diskussionen visar att konstruktören av prototypen inte
har förstått behovet av denna kontroll. (13.3)

Både testpersonen och utvecklaren märker att logiken brister men de
har svårt att exakt peka ut vad det är som felar. Testpersonen vill fort-
sätta försöken att reda ut de frågetecken som har uppstått. (TP9, 13.2)

En poäng med prototyping är att den simulerar ett arbetsflöde vilket under-
lättar användarnas bedömning om koherensen mellan programmets olika
delar. Testpersonerna i undersökningen tog denna möjlighet tillvara och var
entusiastiska över att kunna få ett grepp om och kunna bedöma helheten. Det
var påtagligt hur de värderade frågor som rörde helheten högre än frågor
som rörde enskilda detaljer. Att glömma helheten och fastna på ”småsaker”
anges annars ibland som en risk vid datorbaserad prototyping, se Andersen,
(1994, s. 408) samt ovan nämnda Preece (2002) och Snyder (2003). Se även
licentiatstudien avsnitt 6.3.1 s. 150 för en diskussion om helhetstänkande vid
multimediautveckling.
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Möjligt att på kort tid göra förändringar som är stora och betydande för
användaren. Tillfredsställelse över att genast få pröva ändringsförslag.

Andra passet körde vi automatisk utläggning av alla objekt i kontroll-
varvet. Ändringen inför detta test tog ca 10 minuter. (TP8, 14.2)

Testpersonen var intresserad av att få pröva dessa ändringar. Tar det
lång tid att ändra detta? frågade hon mig. Ändringen genomfördes på
15 minuter och vi kunde sedan göra ett lyckat test med testpersonen
där hon bekräftade att det stämde. (TP9, 13.3)

När det gäller Figur 5.18 menar TP8 att det är bra att tvärsnittsbilden
finns i mitten, man tittar gärna på det som är i mitten först, det är det
viktiga. (TP8, 11.2)

Vid flera tillfällen föreslog användarna ändringar som sedan genomfördes på
kort tid. De var ivriga att snabbt få se resultatet av dessa förslag. Det första
exemplet ovan visar skillnaden mellan Ozlab-experiment och användning av
programmerade prototyper. I det senare fallet får övergången från manuell
till automatisk utläggning av objekten betraktas som en icke-trivial föränd-
ring av programkoden. Insatsens storlek beror på många faktorer som exem-
pelvis programspråk, programkodens struktur och programmerarens skick-
lighet så det går inte att uttala sig med någon säkerhet om hur lång tid det
skulle ta. Att det krävs en insats av en programmerare står dock klart, och en
försiktig uppskattning kan vara att det rör sig om allt från några timmar till
ett antal dagars arbete. Då bör det även beaktas att så gott som all ny pro-
gramkod innehåller fel vilket innebär att man beroende på ambitionsnivå
kan vilja utföra ett visst testarbete före en ny omgång prototyping.

Det tredje exemplet ovan handlar om hur skärmbilden disponeras. Det är
mycket enkelt att pröva olika placeringar av element i bilden. Vid skapandet
av interaktionsskalet går det att ge grafiska objekt olika egenskaper, och en
sådan egenskap är ”objekt flyttbart av användaren”. Hon får då möjligheten
att under pågående experiment laborera med dispositionen av skärmbilden,
samtidigt som all funktionalitet bevaras. Här ser vi ett gott exempel på hur
Ozlab-prototyping kombinerar fördelen med pappersprototyper – att enkelt
kunna flytta på objekt, med fördelen av programmerade prototyper – att
prototypen är ”körbar”.

Kan Ozlab-prototyping avslöja ”onödiga” funktioner? Att lära sig av miss-
lyckanden!
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Frågetecknet gissade han var någon slags hjälp men han prövade inte
den funktionen. Han tycker dock att idén är bra. (TP8, 11.2)

Nej, jag använder aldrig sånt, man får aldrig rätt svar. (TP8, 14.2, om
hjälpfunktionen)

PinTrace innehåller ingen skärmbaserad hjälpfunktion. Många av PinTrace
potentiella framtida användare kommer troligen att använda systemet med
oregelbundna uppehåll. Detta kan göra att de vill ha en möjlighet att få hjälp
med olika funktioner som de kanske inte känner sig säkra på. För att ge test-
personerna en sådan möjlighet skapades ett par hjälpfunktioner, dels en
knapp med ett frågetecken på och dels en ”linjal” som avsåg att illustrera
föregående, nuvarande och nästkommande arbetsmoment i processen. Tan-
ken med den senare funktionen var att ge läkarna ett stöd för att hålla reda
på var de befann sig i systemet, se Figur 5.18.

Hur togs då dessa funktioner emot av användarna? Resultatet kan betecknas
som ett lärorikt misslyckande. Det enda försöket som gjordes att använda
funktionerna var när en av testpersonerna genom att klicka på linjalen för-
sökte gå från en skärmbild till en annan. Detta misslyckades, linjalen var
inte tänkt att fungera så. Navigering mellan olika skärmbilder hanteras istäl-
let med olika pilknappar.

Men istället för att avfärda resultatet som ett misslyckande så kan det ses
som en nyttig erfarenhet som väcker en rad lärorika frågor.

Episoden med testpersonen som klickade på linjalen betecknades ovan som
något av en ”felhandling” av användaren. Wizarden tolkade det även så un-
der experimentet, linjalen skulle ju inte vara klickbar utan endast avsedd
som information till användaren. Här sker således olika tolkningar vilket är
en nyttig erfarenhet i sig: användarens tolkning kan ej förutses, den måste
prövas. När användaren sedan prövar att navigera sig i systemet genom att
klicka på linjalen så finns det möjlighet för wizarden att både tänka och
agera på ett annat sätt än som skedde. Istället för att se en ”felhandling”
kunde wizarden se ett försök till en alternativ navigeringsmetod jämfört med
de mera bekanta pilarna. Redan det är en värdefull iakttagelse, en tanke värd
att utforska: Är linjalen kanske ett bra navigeringsverktyg? Med detta i tan-
ken kunde wizarden ha reagerat i enlighet med användarens intention och
”godkänt” handlingen: wizarden kunde helt enkelt ha navigerat till den
skärmbild som användaren avsåg.

Vad var det då som gjorde att wizarden missade denna möjlighet? En viktig
orsak var att wizarden hade en förutbestämd uppfattning om vad linjalen var
till för och hur den skulle användas. Denna uppfattning blev en blockering
som gjorde det svårt för honom att tänka i nya banor, särskilt som han var
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inställd på att ge användaren snabb respons på sina handlingar. Han var även
relativt orutinerad i wizardrollen. Allt detta bidrog troligen till att göra wi-
zarden okänslig för upptäckter som kunde vara mycket värdefulla.

Erfarenheterna från denna lilla episod är viktiga ur metodsynvinkel och väl
värda att beaktas av såväl metodutvecklare som framtida metodbrukare.

När det gäller hjälpfunktionen som kunde nås via en knapp med ett fråge-
tecken på så kunde vi konstatera att ingen av testpersonerna använde den
spontant. En av testpersonerna tolkade som vi ser i exemplet ovan knappen
helt korrekt, han tycker att idén är bra men han har inget behov av den för
egen del.

Vilka slutsatser kan detta resultat leda till? En fråga är om det behövs någon
hjälpfunktion eller inte. Det vore förhastat att påstå att experimenten visar
att det inte behövs någon hjälpfunktion. Därtill är förutsättningarna vid ex-
perimenten alltför skilda från de i en operationsmiljö. Men är kanske mot-
satsen styrkt? En person har ju ändå sagt att hjälpfunktionen är en bra idé?
Men inte heller detta synes vara tillräckligt underlag för att veta något sä-
kert. Nej, experimenten ger inget svar på frågan om det behövs en hjälpfunk-
tion eller inte.

Men då kanske det är dags att fundera över om det är rätt fråga. Hade den
kunnat besvaras bättre om samtliga testpersoner hade använt hjälpfunktio-
nen och prisat den som ovärderlig? Hade vi inte då kunnat argumentera för
att detta endast indikerade en bristfällig design som krävde att användarna
behövde ägna kraft åt att skaffa sig hjälp istället för att utföra arbetsuppgif-
ten? Detta resonemang talar för att frågan om hjälpfunktionens vara eller
icke vara inte kan undersökas på detta sätt.

Om frågan istället var: ”Vi ska ha en hjälpfunktion – hur kan den utformas?”
så hade undersökningen kunnat ge insikter, om användarna hade prövat
funktionen. Experimenten skulle då behöva en annan utformning så att
hjälpfunktionen verkligen kom till användning.

Ozlab-prototyping ger möjligheten att tämligen förutsättningslöst experi-
mentera med interaktiva användargränssnitt men som vi ser kan resultatet bli
magert om det inte finns en genomtänkt koppling mellan specifika frågor
och utformningen av experimenten.

Ozlab-prototyping har flera användningsområden

Det här blir man ju snabb på efter en stund. (TP8, 14.2)
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Testpersonen berättar att arbetet ”flöt på” mycket bättre nu och att det
var väldig skillnad mot första gången. (TP8, 14.2)

Efter borrningen ska ortopeden manuellt dra tillbaka riktverktyget
men testpersonen är här lite osäker på detta och frågar utvecklaren om
råd. (TP8, 14.1)

En attraktiv egenskap hos Ozlab-prototyping är att den kan användas på
flera olika sätt. I avhandlingen undersöks Ozlab som verktyg för prototyping
som en del av analys och designarbetet vid utveckling av grafiska användar-
gränssnitt. Det är denna användning som Ozlab har konstruerats för men
under utvecklingsarbetet har fler möjligheter visat sig. Specialpedagoger
som deltog i de Ozlab-experiment som Pettersson (2002a) beskriver upp-
täckte att Ozlab kan användas som ett läromedel, exempelvis i arbetet med
språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom. De har använt språkut-
vecklingsövningar som en grund för idéer kring att utveckla pedagogiska
datorprogram för barnen. I de Ozlab-experiment som följde upptäckte speci-
alpedagogerna att simuleringen även fungerade som en inlärningssituation.
Ozlab kan ur den synvinkeln ses som ett datorbaserat språklab med en ovan-
ligt flexibel programvara, nämligen wizarden. Användarnas mentala modell
av produkten tas även upp i licentiatstudien, se avsnitt 5.2.2 s. 105.

När det gäller de två exemplen ovan ger testpersonen uttryck för att han lär
sig arbetet bättre efter hand. Ozlab kan användas som en övningssimulator
vilket kan komma väl till pass exempelvis i en situation där ett system ska
införas och det är viktigt att användarna redan från första dagen bemästrar
systemet eller vissa delar av det till fullo; jämför med det tredje exemplet
ovan.

De olika användningsområdena utesluter inte varandra. I specialpedagoger-
nas fall kan Ozlab-experiment vara både prototyping för en kommande pro-
gramvara och språkövning samtidigt. Oavsett om ett datorprogram sedan
skapas eller inte så kan experimenten fungera som språkträning och även
utveckling av det pedagogiska innehållet i träningen. Även när Ozlab an-
vänds som utbildningsverktyg för ett nytt program fyller prototypen två
uppgifter. I första skedet som utvecklingsverktyg och i ett senare skede som
ett utbildnings- och övningsredskap i väntan på det nya datorprogrammet.

Om Ozlab ska användas för flera syften bör det finnas en medveten strategi
bakom så att de olika användningsområdena koordineras med varandra för
bästa möjliga resultat.
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Simulering ger möjlighet att pröva, leva sig in, känna, reflektera och analy-
sera

Vid den efterföljande robotförflyttningen lever sig testpersonen in i
simuleringen genom att härma den ljudsignal som hörs när PinTrace
flyttar på robotarmen. (TP8, 14.1)

Naturligt känns det att ändra samtidigt som man lägger dit dom, och
om man inte lärt sig något annat från början så tror jag att det är så
man vill göra. (TP9, 13.1)

Det är det som känns naturligast, att ändra på en gång, det behöver
man ingen särskild instruktion för. (TP9, 13.2)

Det ger mig en känsla av att jag bestämmer själv, även om jag inte gör
det. (TP9, 13.2)

När hon sedan lägger ut lårbenshalsen så ligger den snett, hon kan inte
vrida den så som i PinTrace. Hon kommenterar: ”Det skär i min själ”
(TP9, 12.2)

Jag tänkte på det i början där, man kan ju välja på att antingen ta ut ett
objekt i taget och finjustera det, eller som jag gjorde första gången att
ta ut alla objekten och sedan finjustera. Det är klart, det är lite smart
att ta ut alla först, för när man ändå är här kan man göra allihopa.
(TP8, 14.2)

Ozlab-prototyping är en utvecklingsmetod som stimulerar utvecklare och
användare att utforska interaktionsmöjligheter genom att kombinera hand-
ling, reflektion och analys. Exemplen ovan illustrerar att praktisk handling
är en god bas och utgångspunkt för reflektion och analys. Begreppet interak-
tivitet rör per definition aktivitet och handling, det är då nära till hands att få
kunskap och erfarenhet om interaktivitet genom just handling. En jämförelse
med bilkörning kan åskådliggöra betydelsen av aktivitet. Hur lär man sig
bäst att köra bil? Frågan är rent av retorisk för vem skulle vilja vara passage-
rare i en bil som körs av en person som endast studerat bilkörning vid skriv-
bordet? Vad händer om personen å andra sidan endast har lärt sig köra bil
genom övningskörning och helt utan teori? Skulle vi våga åka med då? Om
vi jämför dessa båda extremer så skulle nog de flesta välja att åka med den
senare personen. Men helst av allt vill vi nog åka med en person som kom-
binerat en gedigen övningskörning med teoristudier, åtminstone om vi anser
att kunskap om exempelvis högerregeln är ett resultat av teoretiska studier.

I flera av exemplen ovan talar testpersonerna om att känna. Kännandet base-
ras på den egna aktiviteten som de sedan reflekterar över och analyserar
vilket kan ge underlag för nya experiment baserat på den nya kunskapen.
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Denna form av ”övningskörning” är kanske en underutnyttjad resurs i för-
hållande till teoretiska studier av systems interaktiva egenskaper.

Viktiga frågor för testpersonerna vaskas fram och tas upp till diskussion, få
smådetaljer tas upp

Den kritiska frågan om i vilka lägen ortopeden bör ta nya röntgenbil-
der för att kontrollera positionerna tas upp igen, testpersonen och ut-
vecklaren resonerar om motiv och tidpunkt för denna procedur. (TP9,
TP10, 13.1)

Det finns som tidigare nämnts vissa risker med att använda datorbaserade
prototyper av användargränssnitt som i hög grad ser ut och fungerar som
”äkta”, programmerade användargränssnitt. En sådan risk är att de uppfattas
mer som slutgiltiga lösningar än som idéskisser. En annan risk är att använ-
dare fixerar på smådetaljer (märk väl: ur systemutvecklarnas synvinkel) som
exempelvis färgnyansen på en knapp. När det gäller den första risken så har
användarna i denna undersökning haft god insikt i prototypens beskaffenhet
och dess status, och några säkra tecken på att de sett den som en slutgiltig
lösning finns inte. När det gäller den andra risken så var det tydligt att de
kritiska frågorna för användarna inte kretsade kring ”små” problem utan
istället handlade om utläggning och positionering av objekt och andra områ-
den som både användare och utvecklare värderade högt.

Ett sådant här resonemang föder förstås många frågor som handlar om hur
problem kan kategoriseras och värderas. Något som är viktigt för en person
kan vara oviktigt för en annan. Ett systemutvecklingsprojekt har många in-
tressenter och det kan mycket väl finnas problem som användare och utveck-
lare bedömer som viktiga men som en beställare inte fäster något avseende
vid. Undersökningen gav även exempel på att användarnas bedömning av
vad som var centrala frågor skiftade baserat på deras förförståelse vilket för
oss över till nästa punkt.

Simuleringen gör användarnas skiftande förförståelse för olika sorters pro-
blem explicit

En användare upptäckte flera ”svåra navigationsproblem”. Simule-
ringen ställer användaren inför olika beslut och väcker därmed många
frågor. Testpersonen är mycket insatt i problematik av olika slag och
går mer på djupet än de andra testpersonerna. (TP 12, 16.1, 16.2)
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Diskussionen om den tappade kontakten mellan skruvarna är ny för
wizarden och säkert mycket viktig för kvaliteten på systemet. Viktigt
att den har väckts här även om vi inte får något facit vid detta tillfälle.
(TP 12, 16.2)

Vid några tillfällen blev det tydligt hur de väl de problem som olika använ-
dare visade intresse för speglade deras förförståelse för PinTrace och dess
funktion. (Se licentiatstudien avsnitt 7.1 s. 161 där förförståelsens roll vid
informationstolkning diskuteras.) Detta är inte förvånande, värdet ligger
snarare i att det visar att Ozlab-prototyping kan ses som ett medel för delta-
garna att artikulera sin förförståelse och därigenom bidra till kommunikatio-
nen och lärandet mellan användare och utvecklare. Detta är en dubbelriktad
process som måste bygga på någon form av samförstånd för att bli lycko-
sam. Winograd och Flores (1998, s. 165) talar om att användare av exempel-
vis ett e-postsystem verkar inom en viss domän som konstitueras av männi-
skor, meddelanden och handlingar som att skicka och ta emot e-post. En
skicklig utvecklare kan använda Ozlab-prototyping för att lära sig mer om
användarens domän och därigenom skapa interaktion mellan dator och an-
vändare som är anpassade till denna domän och inte tvingar användaren att
anpassa sig till systemutvecklarens domän.

Citaten ovan illustrerar dialogens värde när det gäller att få tillgång till den
domänkunskap som behövs i ett systemutvecklingsarbete. Gulliksen, Lind
och Sandblad (1994, s. 2) argumenterar för ett experimentellt utvecklingsar-
bete med dialog mellan utvecklare och användare i syfte att inkorporera
domänkunskap i utvecklingsprocessen. Målet är att identifiera domänspeci-
fika designelement och genom återanvändning av dessa effektivisera utveck-
ling av applikationer inom samma domän.

Behov av logiska handlingsalternativ konkretiseras

Båda blir lite undrande i detta läge och diskuterar hur man gör för att
ångra sig, de noterar att det inte finns några alternativ till att starta ro-
botförflyttningen. (TP9, TP10, 13.1)

Samtidigt uppstår en diskussion om vilken sorts kontrollfråga eller
kontrollfunktion som de saknar i detta läge. (TP9, TP10, 13.1)

Kontentan blir då att göra ”bekräfta och gå vidare” till ett enda kom-
mando. (TP9, TP10, 13.3)

Här visade det sig således att testpersonens tolkning av användar-
gränssnittet inte alls stämde överens med de intentioner som fanns vid
skapandet av prototypen. (TP8, 11.1)
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Eftersom Ozlab-prototyping är en simulering av ett skeende så krävs det att
användaren tar beslut och agerar i olika situationer. Användaren leds genom
kravet på handling på ett naturligt sätt till att fundera över befintliga hand-
lingsalternativ och logiken i dem. Samtidigt kan en analys komma igång som
utmynnar i nya idéer så som det tredje exemplet ovan visar. Detta exemplifi-
erar skillnaden mellan Ozlab-prototypingen och statiska modellers förmåga
att representera dynamiska förhållanden (jfr licentiatstudien, avsnitt 5.2.2 s.
106).

Även wizarden ställs inför kravet på handling. Interaktionsalternativen bör
vara genomtänkta vid experimentets start men wizarden kan möta helt ovän-
tade handlingar från användarens sida. Det sista exemplet visar hur oväntad
interaktion avslöjar att det inte är lätt att förutsäga en persons tolkning. Sam-
tidigt är ju det oväntade kanske det bästa bidraget eftersom det väntade re-
dan är känt.

Visualisering underlättar identifiering och formulering av implicita krav

När han sedan har laddat in de båda röntgenbilderna berättar han att
ingen av dem egentligen duger vid en riktig operation för man måste
ha med hela huvudet på lårbenshalsen. (TP8, 15.1)

Ett problem vid kravställande är att göra implicita krav explicita. Det är en
sak att ha klart för sig hur man vill att något ska vara, men det är en helt
annan sak att formulera detta så att det kan kommuniceras och förstås av en
annan människa. Att lyfta fram det underförstådda och för en själv givna är
ingen enkel uppgift. En visualisering ger användaren möjlighet att reagera
på egenskaper som annars riskerar att förbises vid formuleringen av krav.
Vid en simulering där användaren koncentrerar sig på att utföra realistiska
arbetsuppgifter synliggörs egenskaper som är nödvändiga för uppgiftens
utförande. En del av dessa kan vara enkla att kartlägga även vid en mer teo-
retisk analys men interaktiva systems dynamiska gestalt (se licentiatstudien
avsnitt 3.7.2) talar för att användning (simulerad eller verklig) där interak-
tionsmöjligheter visualiseras krävs för att få en djupare förståelse för många
egenskaper som kan visa sig centrala.

Tidsfaktorn blir tydlig

Han nämner även att det är bra med kort tid mellan att ledare 1 och
ledare 2 sätts in, då minskar risken att positionerna förändrats. (TP8,
14.1)
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”Det är möjligt att det är… att man vill göra på ett visst sätt. Går det
här fort så spelar det inte så stor roll.” Han lägger ut objekten i rask
takt, vissa med ett klick, andra med två, sedan justerar han dem.
(TP12, 16.2)

En fördel med simulering är att tiden som designfaktor levandegörs (jfr li-
centiatstudien avsnitt 5.2.2 s. 106). I exemplen ovan nämner användaren
tidens betydelse och det är intressant att notera den jämförelse som han gör i
citatet mellan tidsfaktorn och sättet på vilket objekt läggs ut. Tiden är på sätt
och vis överordnad preferenser för det ena eller andra sättet att markera
objekt. I simuleringen har användaren möjlighet att laborera med olika sätt
att markera objekt och han kan även få en realistisk bild av den totala tiden
för momentet.

Hur väl tidsfaktorn simuleras beror på vilken typ av interaktion som är aktu-
ell. Viss respons från wizarden kanske är betydligt långsammare än den si-
mulerade datorstyrda responsen och då kan simuleringen ge viktiga besked
om tidsfaktorns betydelse. Det kan å andra sidan vara så att det av olika skäl
är kritiskt med realistiska (korta) svarstider redan vid simuleringen och om
wizarden inte kan uppfylla dessa krav kan det vara bra att se över experi-
mentets upplägg och fundera över andra alternativ.

6.1.6 Datainsamling

Ozlab-prototyping ger utrymme för många olika typer av datainsamling. I
avsnitt 5.3.3 redovisas ett antal problem med de datainsamlingsmetoder som
prövades i undersökningen. För att lyckas med datainsamlingen är det nöd-
vändigt att genomföra pilotexperiment som förberedelse, inte minst ur tek-
nisk synvinkel. Men även ur icke-teknisk synvinkel finns det stora utma-
ningar vid Ozlab-prototyping. Det är förledande lätt att använda många olika
datainsamlingskällor vid dessa experiment, exempelvis: skärmbilder från
interaktionsskal, videofilmning med ljud av användare och dennes skärm,
videofilmning med ljud av wizard och dennes skärm, videoinspelning som
fångar nämnda personers hela kropp och ansiktsuttryck, videoinspelning av
wizard och/eller användarens skärm direkt till hårddisk, intervju med använ-
dare och wizard före och/eller efter experiment, ljudupptagning av eventu-
ellt samtal mellan användare och wizard under pågående experiment samt
deltagande observation av användare och wizard.

Alla dessa datainsamlingsmöjligheter bör vägas mot frågan om vilken typ av
data som behövs samt de resurser till analys av data som finns tillgängliga.
Ozlab-prototyping bygger på kort utvecklingstid och snabba iterationer men
ger samtidigt möjlighet till en omfattande datainsamling, analys och doku-
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mentation. När Ozlab-prototyping används i ett iterativt experimenterande
med olika gränssnittsidéer är det de direkta erfarenheterna som wizard och
användare gör under experimenten som är viktiga att snabbt fånga och an-
vända som underlag för nästa iteration. Ett sådant arbete baseras på samar-
bete och diskussion mellan wizard och användare, videoinspelningar kan i
det läget användas för att efter en simulering snabbt gå tillbaka och se hur
användaren agerade i en viss situation. Stillbilder samt videoupptagningar av
användaren och dennes skärm kan även användas som åskådningsmaterial i
kravspecifikationen och som en hjälp för programmerare som får en demon-
stration till hur programmet ska fungera.

Vid planering av Ozlab-experiment bör tid för analys och dokumentation
avsättas i direkt anslutning till experimenten. De inblandade personernas
intryck är färskvara och om det går lång tid mellan experiment och analys
minskar värdet av insamlade data i takt med att minnena bleknar vilket leder
till att tolkning försvåras.

6.1.7 Versionshantering

Versionshantering bör användas från första början för att hålla reda på olika
versioner av interaktionsskal, navigationsscheman, interaktionsscheman
samt övriga dokument som kan förändras under arbetet. Behovet av ver-
sionshantering vid systemutveckling är väl känt och argumenten för detta
gäller även vid Ozlab-prototyping. Eftersom allt material till skillnad från
pappersprototyper ligger lagrad i digital form är det lätt att spara versioner
av interaktionsskalet för att kunna gå tillbaka till en tidigare version om så
behövs. Verktyg för versionshantering finns lätt tillgängliga om man inte
väljer att skapa ett eget system.

6.2 Ozlab-prototyping i jämförelse med
Szekelys kriterier

Som nämnts i avsnitt 2.1.3 har Szekely (1994, s. 3-4) definierat åtta krav på
verktyg för prototyping. I detta avsnitt diskuteras Ozlab utifrån dessa. Föl-
jande krav ställs på prototypingverktygen:

• lätta att använda

• möjligt att göra och pröva ändringar på kort tid

• ge utvecklare stor kontroll över detaljer i designen
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• möjligt att samla in många olika typer av data under testerna

• exekverbara prototyper

• ge stöd i hela livscykeln

• ge stöd för lagarbete

• kunna hantera olika versioner av prototyper

Under respektive rubrik ges en kort förklaring som kommer från Szekely
(1994). Diskussionen kring kriteriet inleds med rubriken Kommentar.

Lätta att använda. Många olika personer bidrar till gränssnittsutvecklingen
och då är höga inlärningströsklar inte acceptabelt. Ett lättanvänt verktyg
minskar även tiden för iterationscykler i prototypingen.

Kommentar: Hur lätt Ozlab är att använda beror på vem som gör bedöm-
ningen och ur vilken synvinkel man betraktar Ozlab. Vissa inlärningströsklar
finns. Ozlab är ett programpaket som ska installeras på de datorer som ska
användas. Datorerna ska kopplas ihop och kommunicera med varandra vil-
ket aktualiserar tekniska frågor.

När interaktionsskal konstrueras används Macromedia Director vilket kräver
grundläggande kunskaper i detta program. Någon djupare kunskap är det
inte fråga om, någon dags introduktion torde räcka för en person med grund-
läggande datakunskaper. Det krävs även grundläggande kunskaper i digital
bildbehandling, antingen i Directors eget verktyg för detta eller i något ex-
ternt program som exempelvis Adobe Photoshop Elements.

När experimenten utförs används Ozlabs eget användargränssnitt vilket även
det kräver en kort introduktion på någon timme.

Sammantaget medför detta att en person som varken känner till Macromedia
Director eller digitala bildbehandlingsprogram behöver några dagars intro-
duktion. En person som är välbekant med dessa program bör kunna använda
Ozlab efter några timmars introduktion.

Att använda Ozlab kräver inga kunskaper i något traditionellt programme-
ringsspråk.

I beskrivningen av kriteriet talar Szekely om tiden för interaktionscykler
vilket för oss över till nästa punkt.

Möjligt att göra och pröva ändringar på kort tid. Gränssnittsprototyping
innebär att göra ett flertal ändringar som sedan prövas på nytt. Verktyget ska
tillåta att detta kan ske snabbt.
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Kommentar: Det framgår tydligt av undersökningen att många förslag från
användare kan prövas med kort tid för ändring. Vissa idéer kanske inte ens
kräver någon förändring i interaktionsskalet utan endast en förändring av
wizardens beteende. Sådana ändringar kan testas omgående under pågående
experiment.

Tiden för ändringar är dock mycket situationsberoende. Ändringar som krä-
ver omarbetning av grafiken ställer krav på färdigheterna i bildbehandling
och för en person med liten erfarenhet inom det området kan även ”enkla”
ändringar ta tid. Vidare har Ozlab som alla verktyg sina svaga och starka
sidor. Vissa typer av interaktion är svåra att simulera i Ozlab vilket innebär
att det inte finns någon garanti för att alla ändringar kan införas på kort tid.

Ge utvecklare stor kontroll över detaljer i designen. Eftersom avsikten med
prototyping är att pröva olika idéer bör ett prototypingverktyg vara flexibelt
så att den person som genomför ändringarna i prototypen kan skapa olika
typer av grafiska användargränssnitt.

Kommentar: Ozlab medger stor kontroll över användargränssnittet och dess
detaljer. Användargränssnittet byggs upp med hjälp av digitala bildbehand-
lingsprogram, utvecklaren är inte låst av några förpreparerade mallar eller
liknande. Det går även bra att använda handritade bilder på papper och
andra dokument som scannas eller fotograferas av och i digital form förs in i
användargränssnittet.

En fråga som Szekely inte explicit tar upp men som ändå passar under denna
rubrik är vilka interaktionsmöjligheter användaren har. Undersökningen
visar att det finns vissa begränsningar i Ozlab som kan påverka simulering-
en. Ett tydligt exempel är att grafiska objekt inte kan roteras. Denna nackdel
kan vara besvärande i många situationer där exempelvis vridningar på kranar
eller andra instrument ska simuleras. En annan funktion som saknas är möj-
ligheten att ändra storlek på objekt genom att dra i dem med musmarkören.

Möjligt att samla in många olika typer av data under testerna. Avsikten
med prototyping är att samla in information av många olika slag som behövs
för att framgångsrikt skapa ett system. Verktyget bör därför kunna fånga in
sådan information.

Kommentar: Ozlab-prototyping ger möjlighet till insamling av många olika
sorters data. Detta har beskrivits i avsnitt 5.3.3 och 6.1.6. Flera av dem är
inbyggda i Ozlab och beroende på den aktuella situationen kan de komplet-
teras med externa datainsamlingsmetoder som används parallellt. Eftersom
konstruktörerna av Ozlab har tillgång till all data som skickas mellan använ-
daren och wizarden finns det stora möjligheter att använda detta flöde för att
utvinna information som kan bli efterfrågad i framtiden.
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Exekverbara prototyper. Prototyper ska kunna göras så lika de tänkta riktiga
systemen som utvecklarna behöver för att samla in pålitlig information. Ett
exempel är att de ska kunna interagera med användaren och ge korrekta svar,
även om det sker med hjälp av simulering av data och beräkningar.

Kommentar: Ozlab gör det möjligt att simulera exekvering av programkod
så att användaren upplever det som ett datasystem och kanske inte är medve-
ten om wizarden alls. Beroende på situationen kan Ozlab användas på olika
sätt för att svara mot olika behov. I ett mini-Ozlab (se avsnitt 2.1.1) kan ut-
vecklare och användare sitta sida vid sida och arbeta. De kan skapa och prö-
va interaktionsskalet tillsammans eller så kan de vrida skärmarna från var-
andra och låta användaren arbeta vid sin egen skärm på normalt sätt. Det går
att variera experimentuppsättningen på många olika sätt efter olika behov.

Ge stöd i hela livscykeln. Prototypingverktyg bör ge stöd i alla utvecklings-
faser, inte bara tidig design. Prototyping kan även användas vid vidareut-
veckling av befintliga system.

Kommentar: När befintliga system ska vidareutvecklas går det att skapa
interaktionsskal med skärmdumpar från de existerande användargränssnitten
som förlaga. Skärmdumparna läses in i ett bildbehandlingsprogram och om-
vandlas där till grafiska objekt som placeras i interaktionsskalet. Ozlab-
experiment kan sedan genomföras med de delar som är föremål för föränd-
ringar. Dessa delar kan tack vare den ovan beskrivna tekniken med skärm-
dumpar placeras i rätt omgivning redan från början.

Ge stöd för lagarbete. Programvaruutveckling är ett lagarbete och verktyget
bör ge stöd för detta även om arbetslaget är utspritt i tid och/eller rum.

Kommentar: Till skillnad från pappersprototyper är Ozlab-prototyper digita-
la. Detta påverkar möjligheterna till lagarbete på flera sätt. En Ozlab-
prototyp kan kopieras och distribueras över nätverk vilket gör det lätt att
modifiera och experimentera med den på flera platser (där Ozlab finns till-
gängligt) om så önskas. En annan i dagsläget ännu oprövad möjlighet är att
använda Internet för att utföra experiment där wizarden och användaren
befinner sig på olika platser. Wizarden som kanske är professionell utveckla-
re kan sitta på sitt kontor i en stad samtidigt som användaren sitter på sin
arbetsplats i en annan stad.

Förutom rent tekniska förutsättningar för lagarbete tack vare den digitala
miljön ger Ozlab-prototyping möjligheter till samarbete där deltagarna skif-
tar mellan de olika roller som beskrivs i kapitel 3. Beroende på det enskilda
projektets art kan deltagarna komma överens om vilket konstellation som
bäst passar för att få till stånd ett samarbete mellan utvecklare och använda-
re.
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Kunna hantera olika versioner av prototyper. Eftersom prototyping avser
att pröva olika alternativ behöver man ha ordning på de olika versioner av
användargränssnitt som produceras. Detta ger möjlighet att gå tillbaka till en
tidigare version vid behov. Testdata bör även relateras till den aktuella ver-
sionen som användes.

Kommentar: Ozlab har inget inbyggt stöd för versionshantering men som
beskrivits i avsnitt 6.1.7 ovan kan versioner av digitala dokument hanteras
med manuella rutiner eller med särskilda program för versionshantering.

Sammanfattning

Ozlab synes uppfylla Szekelys kriterier tämligen väl. Hur verktyget även i
praktisk användning i enskilda fall uppfyller kriterierna torde vara mycket
situationsberoende men undersökningen visar att förutsättningarna för hög
uppfyllelsegrad finns.

Notabelt är att Ozlab får ”godkänt” för samtliga kriterier förutom versions-
hantering vilket kan ses som ett stöd för uppfattningen att Ozlab kombinerar
fördelarna med pappersprototyper och programmerade prototyper.

6.3 Begränsningar och förutsättningar för
Ozlab-prototyping

För att kunna använda en metod framgångsrikt är det viktigt att känna till
dess begränsningar. Ozlab-prototyping är genom den mänskliga wizardens
roll en metod med stora möjligheter. Om möjligheterna inte tas tillvara på
rätt sätt finns det dock risk för att metodanvändarna går vilse och att det
arbete som läggs ner inte leder till användbara resultat. Ozlab har i likhet
med alla metoder sina begränsningar, några sådana av teknisk karaktär har
berörts i avsnitt 6.1. I avsnitt 6.1.3 beskrevs olika svårigheter i wizardens
arbete som har med perception och simultankapacitet att göra. I det här av-
snittet sammanfattas erfarenheterna av de begränsningar som främst rör
mänskliga egenskaper vilka torde ha ett större principiellt värde jämfört med
tekniska begränsningar hos den aktuella Ozlabversionen.

Ozlab är avsett att vara ett prototypingverktyg som är lätt att lära sig och lätt
att använda. Det kräver dock vissa basfärdigheter, dels i Macromedia Direc-
tor och dels i något bildbehandlingsprogram vilket nämndes i avsnitt 6.2.
För installation och underhåll av Ozlabsystemet krävs även grundläggande
datorkunskaper.



156

Förutom dessa färdigheter så ställer Ozlab-prototyping krav på wizarden,
dels på wizardens agerande under själva experimentet och dels på wizardens
förståelse för metodiken. Under experimenten sätter wizardens perceptions-
förmåga sina begränsningar. Wizarden har svårt att iaktta och reagera på
olika intryck simultant vilket medför att Ozlab-prototyping inte passar för
interaktion där flera objekt måste hanteras samtidigt. Att agera wizard är en
krävande uppgift och wizarden kan göra fel som påverkar experimentet.

En kritisk begränsning ligger i wizardens förståelse för metodiken som så-
dan. Undersökningen visar att wizardens roll kan uppfattas på många olika
sätt och eftersom denna form av prototyping är en relativt ny och oprövad
företeelse så finns det ingen vedertagen branschkunskap att luta sig emot.
Den som ska agera wizard bör ställa sig ett antal frågor vid planeringen av
experimenten, exempelvis: Vilken roll har wizarden? Vad är det som ska
”testas” eller experimenteras med? Vilka frågor ska besvaras? Om wizarden
inte har sådant klart för sig är risken stor att experimenten inte resulterar i
användbar information.

Att agera wizard har något av skådespeleri över sig. Wizarden agerar i en
roll som är mycket annorlunda jämfört med sedvanliga uppgifter i ett sy-
stemutvecklingsarbete. Wizardens personliga egenskaper och förmågor sätts
på prov på ett sätt som hon kanske inte är van vid och som kan göra att hon
känner sig obekväm.

För att visa betydelsen av wizardens egen uppfattning om sin roll kan föl-
jande erfarenhet som flera personer gjort vara belysande. Wizarden simule-
rar en dator och som alla vet så får en användare ofta omedelbar respons vid
interaktion med datorer. Det kan gälla respons på knapptryckningar, växling
mellan olika fönster på skärmen osv. Wizarden har vid några tillfällen utan
närmare reflektion tagit för givet att en ”datorlik” snabb respons är viktig i
alla lägen. Detta ledde till en stor anspänning hos wizarden, ungefär som om
det gällde ett test på wizardens reaktionstider. Förutom att wizarden snabbt
blir trött så blockeras ju också uppmärksamheten vilket försvårar andra iakt-
tagelser som kan vara värdefulla. Ozlab-prototyping passar bättre för en
lugnare takt vilket är en begränsning som användaren av metoden bör vara
medveten om och förstå konsekvenserna av.

Vid Ozlab-prototyping kan wizarden ha stor frihet i interaktionen med an-
vändaren. Detta är en styrka med metoden men om friheten används oplane-
rat och ogenomtänkt kan det innebära en risk. Ett exempel är om wizarden
interagerar med användaren med hjälp av rösten via mikrofon och datorhög-
talare, eller med kommandon som skrivs i realtid på tangentbordet. I detta
läge kan wizarden antingen hålla sig till ett visst antal i förväg bestämda
kommandon, eller så kan hon tillåta sig att improvisera vilket riskerar att
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resultera i en alltför mänsklig respons (Pettersson, 2002a, s. 153). Ett sådant
“samtal” kan ge användaren en felaktig uppfattning om datorers förmåga att
förstå människor samtidigt som den “funktionalitet” som demonstreras inte
går att implementera i produkten.

Ozlab-prototyping kräver etiska ställningstaganden vid förberedelserna för
experimenten. I undersökningen har försökspersonerna varit medvetna om
wizardens roll och varit införstådda med att denne simulerade datorns re-
spons. De etiska ställningstaganden som i ett sådant fall behöver göras hand-
lar om traditionella frågor som exempelvis anonymitet samt hur videoin-
spelning av användaren får användas. Om användaren däremot deltar utan
att var medveten om wizardens roll blir de etiska frågorna tyngre vilket ökar
kraven på dem som ansvarar för metodanvändningen att göra noggranna
förberedelser med väl igenomtänkta svar på de etiska problemen. Är det rätt
att genomföra experiment där användarna inte känner till de faktiska om-
ständigheterna fullt ut? Ska de informeras om dessa omständigheter i efter-
hand? Ska de ha möjlighet att kräva att allt insamlat material förstörs? Vad
händer om de känner sig kränkta över att ha blivit lurade? Om det är barn
som deltar, hur förklarar man omständigheterna för dem? Är det etiskt för-
svarbart att genomföra experimenten om man anar att barnen är för små för
att förstå wizardens roll? Frågorna är exempel på överväganden som behö-
ver göras och en fingervisning om att ta upp dem tidigt i planeringen.

Metoder för systemutveckling existerar inte i ett ideologiskt tomrum utan
präglas av ett perspektiv eller synsätt på hur utvecklingsarbetet bör bedrivas,
se Goldkuhl (1993), Avison och Fitzgerald (1995) samt Nilsson (1995). Det-
ta synsätt bör inkluderas i definitionen av en metod eftersom det är viktigt
för att kunna förstå den (Avison & Fitzgerald, 1995, s. 419). Prototyping är
inget undantag därvidlag, snarare tvärtom. En person som inte förstår Ozlab-
metodikens essens riskerar att få dåligt betalt för insatserna. Wizarden behö-
ver en djup förståelse för metodikens möjligheter och relationen till använ-
darna. Under experimenten är kraven höga på wizardens perceptionsförmå-
ga, kreativitet och upptäckarförmåga.
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7 Kunskapsbidrag
I detta kapitel sammanfattas analysen, slutsatserna presenteras och diskute-
ras. Forskningsfrågorna behandlas i tur och ordning; vissa slutsatser har
dock betydelse för flera av dem vilket medför att de kan förekomma flera
gånger. Därefter följer en filosofisk utblick över Ozlab-prototyping som en
arena där användare och utvecklare möts. Kapitlet avrundas med en sam-
manfattning av slutsatserna samt en diskussion kring implikationer för
framtiden och fortsatt forskning. Några korta slutord om ’det oförutsedda’
får sedan bli avhandlingens slutpunkt.

7.1 Hur kan Ozlab-prototyping bidra till att
användarens roll i kravarbetet stärks?

En grundbult för Wizard of Oz-prototyping är att engagera användaren i
utvecklingsarbetet (Kelley, 1984; Dahlbäck, Jönsson & Ahrenberg, 1993).
Att stärka användarens roll kan därför ses som implicit och en del av själva
förutsättningarna för användning av metoden. Samarbete mellan utvecklare
och användare kan i Ozlab-prototyping utövas på många olika sätt vilket gör
det möjligt att anpassa det efter rådande omständigheter och olika förutsätt-
ningar för användares deltagande. Samarbete kan äga rum under hela ut-
vecklingsarbetet i form av förberedande seminarier, planering, preparering
av prototyp, experiment med och vidareutveckling av prototyp samt avstäm-
ningar och uppföljningar vid alfa- och betatester. Ozlab-prototyping kan
fungera som ett nav kring vilket samarbete mellan utvecklare och användare
kretsar. Gulliksen och Göransson (2002, s. 301) anser att prototypingaktivi-
teter fyller sin funktion hela vägen genom utvecklingsarbetet, såväl under
verksamhetsutveckling som under systemutveckling. Enligt dem underlättas
användardeltagande genom att terminologin från verksamhetsutvecklingsar-
betet är konkret och bekant för användarna. Vidare underlättas verkligt itera-
tiv design om man förenar prototypingaktiviteterna med evolutionär och
inkrementell utveckling eftersom det inte finns någon ”fryst” kravspecifika-
tion.

Ozlab-prototyping är en metod som gör det möjligt att studera användning
på ett tidigt stadium. Om utvecklarna anser att den information som slutan-
vändarnas användning kan ge, exempelvis om hur de tolkar användargräns-
snittet, är svår eller rent av omöjlig att få på annat sätt så bör detta påverka
deras syn på användarens roll i arbetet. Undersökningen visar att experimen-
ten ger många tillfällen till dialog mellan utvecklare och användare, samt att
denna dialog ger upphov till ökad kunskap för bägge parter. En dialog som
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har en prototyp som utgångspunkt har goda möjligheter att hålla sig till en
terminologi som hör hemma i användarens domän. Är prototypen mot för-
modan skapad enbart utifrån utvecklarens terminologi blir Ozlab-
experimenten en god värdemätare på hur denna stämmer överens med an-
vändarens. Medvetenhet hos alla parter om terminologins betydelse bör
stärka användarens roll.

Undersökningen ger flera exempel på användarnas förmåga att utifrån simu-
leringen reflektera kring designprinciper. Detta kan ses som en möjlighet till
ny kunskap för båda parter eftersom det ger utvecklaren en bild av använda-
rens insikter i ämnet samtidigt som användaren kan lära sig mer om dessa
principer av utvecklaren. Att användaren visar intresse för utvecklarens do-
män bör vara positivt för relationen dem emellan.

Användare kan agera i wizardrollen vilket även det kan ses som ett insteg i
utvecklarens domän. Som wizard kan användaren upptäcka och experimen-
tera med interaktionsalternativ på ett sätt som en användare sällan gör.

När användaren deltar i ett antal simuleringar kan hon få en bild av pro-
grammets dynamiska gestalt. Ett fåtal experiment kanske inte ger någon
tydlig bild men användarna i undersökningen beskrev redan vid de första
simuleringarna hur olika funktioner ”kändes”. Utvecklare bör ta tillvara
denna bild, själva har de med sin egen referensram inte möjlighet att skapa
samma bild genom egen användning av programmet.

Användarna i undersökningen visar mer intresse för helhetsintrycket de får
av programmet jämfört med enskilda detaljer. För utvecklare bör möjlighe-
ten att få en uppfattning om detta intryck tidigt ha ett högt värde.

Undersökningen visar att simuleringen engagerar och stimulerar användarna
till problemlösning. Många av de problem som upptäcks vid experimenten
kan lösas endast av användare med den goda kännedom om den egna verk-
samheten som de har. Om utvecklare och användare delar denna uppfattning
borde det bidra till att stärka användarens roll.

Möjligheten att på kort tid pröva förändringar främjar användarens ställning
genom att de får en viss kontroll över arbetet i och med att det är deras idéer
och förslag som driver utvecklingen i detta skede. Utvecklarna har förhopp-
ningsvis också förslag vilket gör att ett bra samarbete med användarna be-
hövs för att båda parternas idéer ska tas tillvara på bästa sätt.

Undersökningen visar att utvecklaren – som wizard – kan råka ut för att
förutbestämda uppfattningar om användarens tolkningar helt kullkastas.
Denna läxa visar värdet av tidiga simuleringar och nödvändigheten av att
samarbeta med användare.
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7.2 Hur kan Ozlab-prototyping gynna
kravarbetet?

I doktorsstudien avsnitt 2.1.1 samt licentiatstudien avsnitt 5.2 beskrivs olika
svårigheter i kravarbete vid multimediautveckling. Några punkter som tas
upp där är att många multimediautvecklare har en svag tradition när det
gäller att specificera krav, det är svårt att ställa krav på interaktiva och mul-
timediala egenskaper, statiska modeller är svåra att använda för dynamiskt
innehåll samt att kunderna vid arbetets början ofta har vaga uppfattningar
om vilka krav de har på en kommande produkt men att förståelsen fördjupas
efterhand.

Ozlab-prototyping är ett sätt att konkretisera interaktiva egenskaper genom
att de visualiseras och kan prövas i simulerad användning. Detta underlättar
för både wizard och användare att upptäcka implicita krav och formulera
dem explicit. Ett exempel från undersökningen är utläggning av objekt. Oli-
ka metoder för detta prövades och en användare konstaterade att det inte
spelade så stor roll vilken metod som användes så länge det gick snabbt att
lägga ut objekten. Denna tidsaspekt och dess förhållande till de olika meto-
derna för utläggning av objekt kunde upptäckas och upplevas av användaren
tack vare simuleringen. Det är också ett exempel på att användarna under
experimenten överlag tog upp övergripande frågor av principiell tyngd i
högre grad än mindre övergripande detaljfrågor. Kravarbetet kan då på ett
naturligt sätt inkorporera experimenten och analysera viktiga övergripande
krav före krav som är underordnade dessa.

Simuleringen kan även användas för att validera formulerade krav. När an-
vändaren råkar ut för problem av olika slag kan de bero på att krav inte är
uppfyllda vilket undersökningen gav flera exempel på.

Även om krav finns explicit formulerade är det inte säkert att varken wizard
eller användare förstår dem fullt ut. I det fallet kan Ozlab-prototyping funge-
ra som ett läromedel för mer kunskap om kraven. Ett exempel på detta är
röntgenbildernas kvalitet, se experiment 15.1 i avsnitt 5.3.7. Under Ozlab-
experimenten upptäckte användarna brister i röntgenbilderna vilket ledde
dels till mer detaljerade krav på röntgenbilderna och ökad förståelse hos
wizarden om bildernas funktion och kraven på dem. Ozlab-experiment är ett
forum för samarbete mellan utvecklare och användare där båda parter kan
förbättra sin förståelse för de krav som diskuteras. Diskussionen främjas av
att parterna kan växla mellan användning och analys. Simuleringen kan göra
olika tolkningar kring gränssnittsfrågor tydliga vilket är värdefullt när det
gäller analys av användbarhetskrav. Eftersom wizard och användare ser sy-
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stemet ur olika perspektiv kan kraven analyseras ur båda parters synvinkel
utifrån de erfarenheter som kommer ur experimentet.

Exemplet med röntgenbilderna visar även på möjligheten att kunna använda
originalmediet från simuleringen i kravspecifikationen. Skriftliga specifika-
tioner kan användas i vanlig ordning, bilder och skrift kan komplettera var-
andra för bästa resultat.

En kravspecifikation ska kunna förstås både av användare och av utvecklare.
Den gemensamma förståelsen gynnas av att Ozlab-experimenten gör använ-
darnas förförståelse tydlig vilket i sin tur underlättar för utvecklare att förstå
användarens tankegång. Ju bättre utvecklaren förstår användaren desto lätta-
re är det att skapa väl fungerande krav. De användare som deltar i Ozlab-
experimenten löper dock en ”risk” att bli så insatta i olika utvecklingsfrågor
att de därmed inte är representativa för den bredare användargruppen i sam-
ma grad som de var från början. Ett sätt att möta detta är att pröva prototy-
pen fortlöpande även på användare som i övrigt inte deltar i utvecklingsarbe-
tet.

7.3 Hur kan utvecklare och användare
diskutera multimediaprodukters centrala
egenskaper: multimedia och
interaktivitet?

Under ett Ozlab-experiment agerar wizard och användare med utgångspunkt
från två olika perspektiv på systemet. Användaren arbetar i kontakt med
systemets externa egenskaper medan wizarden hanterar såväl systemets in-
terna egenskaper som vissa av de externa egenskaperna. En del av de exter-
na egenskaperna är låsta och påverkas inte under experimentets gång, om
man inte redan före experimentet bestämt sig för att det är viktigt att wizar-
den har möjlighet att förändra egenskapen under pågående experiment. För
att ta ett exempel så är färgen på en knapp ej möjlig att ändra på om inga
förberedelser för detta görs. Om behovet av att kunna laborera med olika
färger på en knapp är identifierat när interaktionsskalet skapas så går det att
införa den möjligheten, och det går förstås att göra det även senare mellan
två experiment. Även när det gäller systemets interaktiva egenskaper så är
vissa låsta under experimentet medan andra sköts av wizarden.

Möjligheten att låta utvecklare och användare diskutera systemets egenska-
per utifrån båda dessa perspektiv är en av fördelarna med Ozlab-
prototyping. Båda perspektiven är även omedelbara i den mening att de exi-
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sterar i direkt handling under experimenten. Det kan vara svårt att i en situa-
tion som kräver uppmärksamhet och handling samtidigt ta ett steg bakåt och
ägna sig åt reflektion och analys av skeendet. Förmågan till detta går för-
modligen att öva upp och den påverkas troligen mycket av förberedelserna
inför experimentet.

Användarens primära uppgift är att utföra en arbetsuppgift och hon koncen-
trerar sig då på frågor som exempelvis hur en skruv ska placeras för att
komma i rätt position i förhållande till lårbenshalsens utsida. Går det att i
denna situation tala om en diskussion mellan användare och utvecklare? Ja,
en möjlighet är ju att som i undersökningen låta användaren och utvecklaren
stå sida vid sida och samtala under arbetet. Men det är även rimligt att se
den datormedierade kommunikationen mellan användare och wizard som en
diskussion om än med lite speciella förutsättningar. Språket är begränsat till
de uttrycksmöjligheter som ges i det aktuella användargränssnittet. En sådan
faktor är tiden och vi har tidigare sett i exemplet med specialpedagogen hur
hon som wizard genom att laborera med tidsfaktorn kunnat ”ställa frågor”
till användaren. Svaret på frågan ges i form av användarens agerande och
kräver tolkning av wizarden. Denne kan således upptäcka och experimentera
med olika interaktionsmöjligheter och pröva användarens reaktion på dessa.

En annan diskussionsmöjlighet inträder när användaren råkar ut för problem
vid simuleringen. Vid ett sådant tillfälle avslöjas designbrister som använda-
re och utvecklare kan diskutera och lära sig av. En fundamental designfråga
väcks samtidigt: Kan användaren lösa problemet och arbeta vidare, eller
måste experimentet avbrytas? Wizarden har här chansen att låta användaren
lösa problemet genom att direkt förändra sitt beteende eller någon annan
systemegenskap i något avseende. Om detta är möjligt går inte att säga på
förhand om det inte är så att man i förberedelserna för experimentet prepare-
rat sig för problemet som användaren stötte på. Den förändring i beteende
som wizarden i så fall visar upp kan ses som ett argument i en diskussion
mellan wizarden och användaren. Om användaren har en utvecklare vid sin
sida kan en muntlig diskussion äga rum både omedelbart i situationen och
efter att experimentet är avslutat.

Undersökningen visar att Ozlab-experiment gör användarnas tolkningar av
användargränssnittet tydliga, samt att dessa kan skilja sig radikalt från vad
utvecklaren förväntade sig. I en sådan situation är det inte användaren som
stöter på ”problem”, det är snarast wizarden som upplever problemet att
användaren inte tänker i de förutsatta banorna. Detta är således ett problem
ur wizardens perspektiv och kan som ovan beskrivits leda till en omedelbar
”diskussion” under experimentet genom wizardens reaktioner på använda-
rens tolkning och/eller en diskussion och analys efter experimentet.
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Som experimenten visade finns det interaktionsproblem som är lättast att
upptäcka för wizarden och om användaren har möjlighet att agera även i
wizardrollen kan hon få en djupare förståelse för interaktionsfrågorna i dis-
kussionen med utvecklarna.

Ozlab-experiment gör det möjligt för användaren att få en viss uppfattning
om systemets dynamiska gestalt. Det är ett argument för att bedriva prototy-
pingaktiviteter genom hela utvecklingsarbetet så att diskussionen mellan
användare och utvecklare kan fördjupas och den ökande kännedomen om de
interaktiva egenskaperna kan tas tillvara.

Användarna i undersökningen syntes mer inriktade på helhetsfrågor än på
frågor som rörde enskilda detaljer vilket torde vara intressant för diskussio-
nen mellan användare och utvecklare. Det går dock inte att hävda att under-
sökningen visar att användarna vid Ozlab-prototyping alltid anlägger ett
helhetsperspektiv. En möjlig faktor som främjar helhetstänkandet kan vara
att Ozlab-prototyper är ”körbara”. Jämförelsen med att köra bil kanske pas-
sar här. En provkörning är viktig om man är intresserad av att köpa en bil.
Provkörningen ger ett besked om hur bilen fungerar i användning och hel-
hetsintrycket baseras på en stor mängd intryck av skilda slag. Många egen-
skaper som väghållning, hur bromsarna tar, styrning och acceleration prövas
bäst i en provkörning. Ozlab-prototyping är en form av ”provkörning” av
systemet och dess interaktiva egenskaper. Det blir möjligt för användare och
utvecklare att diskutera dessa egenskaper i det helhetsperspektiv som ”prov-
körningen” utgör.

När experimenten utmynnar i förslag till förändringar så kan det beroende
på förändringens art vara möjligt att införa och pröva dessa genast. Förutom
att användaren får chans att snabbt se resultat av sina idéer så främjar en
kort ”omloppstid” diskussionen mellan utvecklare och användare genom att
fler förslag kan prövas utan att investeringen i tid och pengar behöver bli så
stor. Det bör dock återigen påpekas att användare som deltar i arbetet med
tiden kan riskera att fjärma sig från systemets ”naturliga” miljö och därmed
förlora sin förmåga att se systemet ur ett rent och opåverkat användarper-
spektiv. För att parera denna risk bör prototypen prövas även på nya använ-
dare som är opåverkade av utvecklingsmiljön, både socialt och tekniskt.

Ozlab-prototyping är ett sätt att dynamiskt visualisera egenskaper i ett sy-
stem på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet och därmed fungera som en
kanal för diskussion mellan utvecklare och användare. Ozlab-prototyping
kan fungera som en arena där utvecklare och användare med utgångspunkt
från sina olika domäner kan finna ett gemensamt språk för att diskutera sy-
stemets interaktiva egenskaper. Det gemensamma språket bör främst formas
utifrån användarens domän men genom att användaren även kan agera som
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wizard så finns möjligheten att också utvecklarens domän i någon omfatt-
ning kan vara grund för det gemensamma språket.

7.4 Hur kan kravspecifikationen utformas
som ett resultat av diskussionen mellan
utvecklare och användare?

En kravspecifikation över delar av användargränssnittet skapades och pre-
senterades för Medical Robotics men någon implementering av en pro-
grammerare hann inte genomföras inom undersökningens ram. Fortsatt
forskning är därför nödvändig för att slutsatserna nedan ska kunna grundas i
praktisk erfarenhet.

Ozlab-prototyping avser att vara ett verktyg för användare och utvecklare i
arbetet med att skapa en djup gemensam förståelse för krav på multimedia-
produkter. Kravspecifikationens roll är bl.a. att dokumentera denna förståel-
se så att produkten kan utformas i enlighet med kraven. Det kan finnas ut-
vecklare som inte deltagit i prototypingen och om användarkrav ska vara
grund för utformningen av produkten är en väl utformad kravspecifikation
helt nödvändig för dem.

Traditionellt sett är kravspecifikationer skriftliga dokument. Bilder, ritningar
och skisser kan bifogas som förklaring till texten. Med användning av Oz-
lab-prototyping följer en möjlighet att även bifoga multimedialt material
som illustration till textbeskrivningar av multimediala funktioner. Materialet
tas från Ozlab-experiment som kan dokumenteras på många olika sätt vilket
beskrevs i kapitel 3. Ljud, bilder eller videosekvenser från experimenten kan
nås via länkar i kravspecifikationen och ge exempelvis programmerare en
bättre förståelse för kraven.

Förutom att illustrera redan identifierade frågor kan materialet även använ-
das för att underlätta förståelse kring frågor som upptäcks senare vid design
eller programmering. I detta läge finns ingen garanti för att kravspecifikatio-
nen innehåller lämpligt material som direkt svarar på frågan men det funge-
rar som stöd för minnet i diskussion med de som deltagit i kravställandet.

Undersökningen har visat att Ozlab-experiment kan belysa vissa gränssnitts-
frågor som hur användare tolkar olika objekt i ett användargränssnitt. Om
krav på sådana objekt ska formuleras kan material från experimenten bifo-
gas för att illustrera hur objekt kan tolkas helt olika, även i situationer där
tolkningen tycks helt given på förhand. Material av detta slag kan ge den
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som gör den detaljerade gränssnittsdesignen bättre underlag för att parera
framtida tolkningssvårigheter.

7.5 Ozlab-prototyping – en arena där
användare och utvecklare möts

Ett stort problem vid systemutveckling är att användare och utvecklare har
svårt att förstå varandra. Ozlab-prototyping är ett verktyg som kan underlätta
diskussionen mellan användare och utvecklare, se Figur 7.1.
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Figur 7.1 Ozlab-prototyping som en arena för diskussion mellan användare och
utvecklare

Figur 7.1 avser att beskriva hur användare, som exempelvis ortopederna i
denna undersökning, och utvecklare uppfattar ett system vid Ozlab-
prototyping enligt rad 1 i Tabell 4.2. Modellen är inspirerad av de resone-
mang kring design av datorsystem som Winograd och Flores (1986) för där
de använder filosofen Martin Heideggers tankar (Heidegger, 1927/1981) om
hur människan uppfattar tillvaron.

Modellen innehåller tre kolumner. Den vänstra kolumnen, Användare, hand-
lar om hur användaren agerar och uppfattar datorsystemet vid Ozlab-
prototyping. Den högra kolumnen har samma funktion men ser systemet ur
wizardens synvinkel. Kolumnen i mitten representerar med ovaler datorsy-
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stemet som i detta fall utgörs av Ozlab-prototypen. Kolumnen visar även
vilken domän parterna agerar i vad gäller deras förståelse för systemet,
(”domain of understanding”). En domän konstitueras av människor och
meddelanden som sänds mellan dem. Winograd och Flores (1986, s. 165)
menar att användares och utvecklares förståelse för ett system kommer ur
olika domäner. Om utvecklare inte tar hänsyn till användarens domän kom-
mer de exempelvis vid utveckling av datorsystem att formulera felmedde-
landen som är kryptiska för användaren eftersom de härstammar från ut-
vecklarens domän och inte från användarens domän.

Modellen har tre nivåer som representerar olika sätt att uppfatta Ozlab-
prototypen på. Den översta nivån befinner sig användaren på när hon använ-
der prototypen för att utföra (den simulerade) arbetsuppgiften. Winograd
och Flores (1986, s. 164-165) talar om ”transparency of interaction”: när
människan sysslar med något så koncentrerar vi oss på och är medvetna om
själva uppgiften och inte på verktygen som vi använder för uppgiften. De tar
exemplet med bilkörning och konstaterar att när vi kommer till en kurva så
funderar vi inte på hur mycket vi ska svänga på ratten för att ta oss genom
kurvan. Vi är istället koncentrerade på att köra bilen, inte på att hantera de
enskilda instrumenten. Winograd och Flores (1986) beskriver Heideggers
(1981, s. 103) två sätt att tänka på objekt. Han skiljer mellan ”tillhandsva-
rande” (när vi kan koncentrera oss på bilkörningen) och ”förhandenvarande”
(om vi börjar fundera på hur mycket vi ska svänga på ratten). Winograd och
Flores (1986, s. 164) menar att tillhandsvarande vad gäller bilkörning har
gjorts möjligt genom en lång evolution av bilars design där man strävat efter
att hitta en korrekt matchning mellan föraren och agerande i den aktuella
domänen (förflyttning längs vägen). På denna nivå är det användarens hand-
lingar och meddelanden som utgör den centrala domänen för förståelse,
(”domain of understanding”).

Nästa nivå i Figur 7.1 handlar ur användarens synvinkel om vad som händer
när störningar bryter tillhandsvarandesituationen. Vid bilkörning skulle det
kunna handla om att bromsarna plötsligt slutar att fungera men låt oss lämna
exemplet med bilkörning och istället gå tillbaka till ämnet för avhandlingen.
Vid design av datorverktyg bör utformningen ske så att användaren kan kon-
centrera sig på själva uppgiften utan att tänka på vilka kommandon hon ska
formulera för att få uppgiften utförd. Om hennes koncentration på uppgiften
bryts och hon blir börjar fundera över ett visst kommando har hon råkat ut
för en objektivering (”breakdown”). I denna situation blir användaren med-
veten om gränssnittets detaljer vilka då blir förhandenvarande enligt Hei-
degger. En objektivering avslöjar designbrister och ger användaren möjlig-
het att analysera problemet för att förstå vad som fattas. Winograd och Flo-
res (1986, s. 165) menar att det inte med design går att undvika detta helt
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och hållet, men de anser att det går att skapa handlingsberedskap för de situ-
ationer när detta kan förväntas inträffa så att användaren kan klara av situa-
tionen på något sätt.

Låt oss nu gå över till modellens högra sida och se hur wizarden uppfattar
prototypen. Till en början kan vi konstatera att wizarden inte delar använda-
rens tillhandsvarandeuppfattning på den översta nivån. Wizardens uppgift är
ju inte identisk med användarens, tvärtom, den skiljer sig radikalt från an-
vändarens uppgift. Wizardens uppgift är att svara för ”datorns” interaktion
med användaren genom lämpliga åtgärder som manifesteras via interak-
tionselement i gränssnittet. På denna nivå är prototypen tillhandsvarande för
wizarden, hon har (om hon är väl förberedd) en god uppfattning om de be-
gränsningar som gäller för gränssnittets olika element och hon använder
dessa kunskaper i interaktionen med användaren.

Men även wizarden kan råka ut för störningar som orsakar objektivering.
Exempelvis kan hon råka ut för att ett visst objekt inte går att manipulera på
det sätt som hon trodde, eller så kanske hon plötsligt upptäcker att hon på
grund av prototypens konstruktion helt saknar möjlighet att ge korrekt re-
spons till användaren i något läge. Prototypen framstår då för henne som
förhandenvarande och en analys krävs för att komma till rätta med de pro-
blem som uppstått. Den nedersta nivån i modellen är en nivå som normalt
sett inte existerar för användaren under experimentet. Dock kan det tänkas
att användaren själv varit så delaktig i framställandet av prototypen att hon
inte bara känner till prototypens begränsningar men även Ozlabs begräns-
ningar vilket kan ge henne en viss tillgång även till denna nivå. På denna
nivå är det wizardens och utvecklarnas handlingar och meddelanden som
utgör den centrala domänen för förståelse.

Användaren och wizarden kan under experimentet uppfatta prototypen som
tillhandsvarande eller förhandenvarande oberoende av hur den andre perso-
nen uppfattar den. Användaren kan arbeta med prototypen tillhandsvarande
utan några störningar samtidigt som wizarden råkar ut för objektivering så
som beskrivits ovan. Det är inte alls säkert att detta får ögonblickliga konse-
kvenser som uppfattas av användaren. Störningen för wizarden kanske rörde
något element som användaren inte kom i kontakt med vid just detta tillfälle.
Även det omvända förhållandet råder. Användaren kan råka ut för en stör-
ning utan att wizarden påverkas eller ens blir uppmärksammad på det under
det pågående experimentet.

Låt oss nu gå till mellannivån i modellen och fundera över domäner för för-
ståelse på denna nivå. I beskrivningen ovan angavs att användaren här blir
medveten om gränssnittets olika detaljer och deras funktion. Detta ligger
mycket nära wizardens upplevelse av prototypen såsom tillhandsvarande



168

enligt beskrivningen ovan. Här finns således möjlighet till överlappning
mellan användarens och wizardens respektive domäner för förståelse vilket
kan utnyttjas i utvecklingsarbetet. De erfarenheter användaren gör i samband
med objektivering utgör ett underlag för analys, i viss mån under pågående
experiment men framförallt efteråt. Wizarden (och övriga utvecklare) har
här ett stort ansvar för att förstå användaren och dennes domän för att kunna
förutse framtida problem och skapa ett användbart system.

7.6 Kunskapsbidragen i sammanfattning

Ozlab-prototyping är ett sätt att dynamiskt visualisera egenskaper i ett sy-
stem på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet. Prototypingen kan fungera
som en arena där utvecklare och användare med utgångspunkt från sina oli-
ka domäner kan finna ett gemensamt språk för att diskutera systems interak-
tiva och multimediala egenskaper. Den gemensamma förståelsen gynnas av
att Ozlab-experimenten gör användarnas förförståelse tydlig vilket i sin tur
underlättar för utvecklare att förstå användarens tankegång.

Undersökningen visar att Ozlab-prototyping ger många tillfällen till dialog
mellan utvecklare och användare, samt att denna dialog ger upphov till ökad
kunskap för bägge parter. En dialog som har en prototyp som utgångspunkt
bör även ha goda möjligheter att hålla sig till en terminologi som hör hemma
i användarens domän.

Ozlab-experiment gör användarnas tolkningar av användargränssnittet tydli-
ga, och visar att tolkningarna kan skilja sig radikalt från vad utvecklaren
förväntade sig.

Ozlab-prototyping är en metod som gör det möjligt att studera användning
på ett tidigt stadium. Användning av datorsystem ger ofta upphov till idéer
om förbättringar. Möjligheten att genom Ozlab-prototyping på kort tid pröva
förändringar främjar användarens ställning genom att de får en viss kontroll
över arbetet i och med att det är deras idéer och förslag som driver utveck-
lingen i prototypskedet. De medier som används i prototypen kan användas i
kravspecifikationen för att demonstrera interaktiva och multimediala egen-
skaper som ersättning eller komplement till skriftliga specifikationer.

Ozlab-prototyping kan öka användarnas förmåga att utifrån simuleringen
reflektera kring och lära sig mer om designprinciper.

Simuleringen engagerar och stimulerar användarna till engagemang och
problemlösning vilket förutom att det gynnar utvecklingen av den aktuella
applikationen även kan ses som en del i en kompetensutveckling i yrket.
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7.7 Implikationer för framtiden och fortsatt
forskning

Avhandlingsarbetet har väckt många frågor som vore intressanta att arbeta
vidare med i fortsatt forskning. Tack vare de tämligen vida frågor som ställ-
des inför arbetet så har nya frågor av mycket olika karaktär vuxit fram. Des-
sa rör alltifrån detaljfrågor kring enskilda funktioner i Ozlab till frågor om
möjligheterna att stärka användarnas roll och förutsättningar för användares
deltagande i den här typen av utvecklingsarbete.

För att börja med Ozlab så finns det i dagsläget ett utvecklingsbehov som
vuxit fram i undersökningen. Vissa detaljer kring detta har nämnts tidigare,
ett exempel är tydligare markering av användarens klickningar för att under-
lätta för wizarden att hinna se och tolka användarens intentioner. Ett annat är
möjligheterna att fånga bild och ljud under experimenten och sedan enkelt
kunna navigera i videomaterialet och spela upp valda sekvenser. Detta är
bara några exempel från en mängd idéer som finns kring Ozlab-systemet och
dess egenskaper.

Även när det gäller Ozlab-prototyping som metod så finns det en rad intres-
santa frågeställningar att arbeta med. Vilka typer av applikationer passar
Ozlab-prototyping för? Undersökningen visade att begränsningar i Ozlab
gjorde att vissa funktioner inte kunde simuleras korrekt. Hur ska en sådan
situation hanteras? Kan det vara lämpligt att kombinera Ozlab-prototyping
med andra metoder i sådana lägen för att bäst utnyttja styrkor hos olika me-
toder i olika sammanhang? Det vore intressant att pröva olika typer av till-
lämpningar för att utforska denna frågeställning.

Frågan om kravspecifikationen lämnades delvis obesvarad i denna under-
sökning. Det vore intressant att göra en undersökning där kravspecifikatio-
nen baserad på Ozlab-prototyping färdigställdes och kunde prövas i en im-
plementation. Detta kunde ske i en jämförande studie där en annan grupp
arbetade med samma utvecklingsuppgift utan att använda Ozlab-
prototyping.

Användarnas roll i utvecklingsarbetet är ett annat område som vore
spännande att arbeta vidare med. Utveckling och användning av multimedia-
la system sker i många olika typer av situationer och verksamheter. Hur på-
verkas en verksamhet och dess anställda av en metodik som Ozlab-
prototyping? Undersökningen visade på stort engagemang och intresse från
användarna i samband med Ozlab-experimenten, men vad händer sedan?
Frågeställningen är ämnesövergripande och här ser jag stora möjligheter till
samarbeten med andra ämnen som arbetsvetenskap, företagsekonomi, me-
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die- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, psykologi, sociologi samt
specialpedagogik för att nämna några.

En fråga som är nära knuten till diskussionen ovan är den om Ozlab-
metodikens mångsidighet. Några exempel: Den kan användas med hemlig
eller icke-hemlig wizard, den kan användas i anpassade laboratorielokaler
eller som mini-Ozlab i befintlig miljö på en arbetsplats, simuleringen kan
användas som ett läromedel i sig i form av övningar där lärare agerar wizard,
Ozlab kan användas som presentations- och demonstrationsverktyg. Nackde-
len med denna mångsidighet är att olika personer som är involverade i ett
visst utvecklingsarbete kan ha olika uppfattningar om metodikens roll. Detta
behöver inte nödvändigtvis vara ett problem men det kan vara det. Vidare
forskning i detta ämne skulle kunna ge mer kunskap dels om mångsidigheten
i metodiken men också om hur dess olika användningsområden kan uppfat-
tas och beskrivas.

Mycket av det ovan sagda kan förutom att vara idéer till vidare forskning
även tas tillvara i undervisning om systemutveckling generellt och multime-
diautveckling specifikt. Prototypingens idé är kombinera tanke, handling
och reflektion i ett successivt utforskande av objektet för uppmärksamheten.
Den pedagogiska parallellen är tydlig och lättillgängliga verktyg för proto-
typing lämpar sig mycket väl för undervisning om systemutveckling och
prototyping.

Om vi nu godtar att Ozlab-prototyping är en metodik värd att använda i kon-
kreta utvecklingsprojekt i olika verksamheter, hur ska då metodiken ”för-
packas” och spridas från universitetet till metodanvändarna? Jag tänker då
inte så mycket på den fysiska förpackningen utan mer på de mjukare delarna
som rör metodikens idé, förståelsen för olika möjligheter till användning och
andra beståndsdelar som inte låter sig förpackas på en CD i första taget.
Man kan också fråga sig vem som rent konkret initierar användandet av en
ny metodik på ett företag? Är det forskare från universitetet? Är det den
inhyrda multimediautvecklarkonsulten, i den mån någon sådan finns? Är det
utvecklare på den interna IT-avdelningen? Kan det vara en användare?

Alla dessa frågor får representera steget mellan forskning och tillämpning av
forskningsresultaten som i det här fallet rör mycket konkreta frågor väl vär-
da att arbeta vidare med.
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7.8 Slutord

När jag nu lägger sista handen vid avhandlingen läser jag i dagstidningen1

om en vårdare vid ett häkte som fått stark kritik från kriminalvårdschefen för
att han gått hem från sitt arbete 1,5 timme för tidigt. Kriminalvårdschefen
skriver i ett brev till ansvarsnämnden att det vore en allvarlig risk för resten
av personalen om något skulle hända eftersom bemanningen på häktet är
hårt slimmad på nätterna. Enligt artikelförfattaren säger sedan kriminal-
vårdschefen följande:

”Man kan aldrig förutsätta att något oförutsett inte kommer att in-
träffa”

Citatet fick mig att haja till, dels för de intressanta ordvändningarna och dels
för att jag anade en koppling till avhandlingsarbetet. För att anamma logiken
i resonemanget så skulle jag vilja hävda att när det gäller den typ av verk-
samhet som är föremål för den här avhandlingen så gäller följande:

”Man kan alltid förutsätta att något oförutsett kommer att inträffa”

Det oförutsedda är en faktor som gör kravarbetet vid multimediautveckling
till en utmaning – hur ska man förhålla sig till det? Många oförutsedda (ne-
gativa) händelser lär man sig säkert hantera genom god planering och be-
dömningar av risker. Men när det gäller simulering av interaktivitet finns det
en annan dimension vad gäller det oförutsedda: det oförutsedda som vi söker
efter och som kan bidra till bättre produkter. Det oförutsedda kan dyka upp i
dialog mellan människor, i handling vid simuleringen eller som en ny tanke.
Det oförutsedda är ofta ingen blixt från klar himmel utan ett resultat av tidi-
gare arbete, de förutsättningar som råder vid tillfället och inblandade perso-
ners handling och reflektion. Ozlab-prototyping är en metod som kan bidra
till en utvecklingsmiljö som gynnar det oförutsedda och låter det komma till
uttryck så att det kan tas tillvara och gagna produkterna och de människor
som använder dem.

1 Nya Wermlands-Tidningen, Vårdare gick hem för tidigt – kan varnas, 2005-04-01.
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Abstract

Multimedia involves using a combination of text, sound, still graphic im-
ages, motion graphics, and animation in the user interface of computer based
products. The general aim of the study has been to explore, describe and
analyse the concept of multimedia in relation to the concept of information
systems and thereby contribute with knowledge that could be used to im-
prove the methods for multimedia development. The main research question
has been: What are the distinguishing features of multimedia and how can
multimedia be characterised from an information systems perspective? The
thesis consists of four investigation areas: product, process, requirements
work and knowledge exchange between developers of multimedia systems
and developers of information systems. The work has been carried out with
a qualitative and explorative approach where literature study and an inter-
view survey have been the primary data collection methods. The investiga-
tion has shown that multimedia development demands co-operation between
people from many different expertise areas who respect each other’s know-
ledge and share a holistic view. The development work requires creativity,
rationality and a systematic approach. One difference between multimedia
development and information systems development is that information sys-
tem developers often clearly separate the problem-oriented analysis phase
from the solution oriented design phase. This separation was not common
among the studied multimedia developers. Another result was that quality in
multimedia products is hard to describe and measure. The developers claim
to have higher demands on quality than their clients have. The investigation
further showed that detailed explicit requirements specifications seldom are
produced in the studied companies. When they occur, it is often the vendor,
not the client who produces the requirement specification. To specify re-
quirements for multimedia products is complicated which seems to stem
from the nature of multimedia which makes the products hard to describe
using traditional means as text. Finally, the investigation showed a know-
ledge gap between vendor and client concerning the use of multimedia.

Keywords: multimedia development (“multimediautveckling”), multimedia
product (“multimediaprodukt”), requirements work (“kravarbete”), business
modelling (“verksamhetsmodellering”), knowledge exchange (“kunskaps-
utbyte”)
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1 Introduktion till
forskningsproblemet

I det här kapitlet introduceras forskningsarbetet. En redogörelse görs för
bakgrund, forskningsfrågor, syfte, mål och målgrupp. Forskningsstudien är
uppdelad efter fyra kunskapsområden för multimediautveckling som be-
nämns produkt, process, kravarbete och kunskapsutbyte.

1.1 Bakgrund
Idén till den här avhandlingen fick jag vid ett specifikt tillfälle i mars 1998.
Jag deltog då i en kurs som handlade om att skriva manus för multime-
dia/interaktiva medier. En av föredragshållarna arbetade som manusförfatta-
re och hade fått uppdraget att skriva manus för ett kemiundervisningspro-
gram. Målgruppen var mellanstadieelever. Manusförfattaren tänkte sig att
programmet skulle ha formen av en spelliknande miljö där spelaren (eleven)
skulle styra en ”huvudperson” som är strandsatt på en ö där han eller hon
möter olika utmaningar som på olika sätt har med kemi att göra. Manusför-
fattaren beskrev för oss hur han tänkte sig att den här huvudpersonen skulle
kunna röra sig fritt i alla riktningar på ön. Han skrev manuset med detta som
utgångspunkt. När arbetet var klart blev han kontaktad av programmerarna
som skulle realisera hans idéer. De meddelade honom att de inte skulle klara
av att låta huvudpersonen vandra fritt i alla riktningar, det som var realiser-
bart var att tillåta rörelse åt fyra olika håll mellan bestämda punkter som om
man rör sig på linjerna i ett rutnät. Den här förändringen av förutsättningar-
na innebar att två av tre månaders arbete med manuset var förgäves.

När jag hörde detta hajade jag till och tankarna började kretsa kring mitt
eget område som är informatik, och för mig välbekanta frågor om kartlägg-
ning av krav, specifikation av teknisk miljö och informationssystems yttre
och inre egenskaper. Väl hemma efter kursen fortsatte funderingarna kring
multimedia och de människor som arbetar i denna relativt nya bransch. Jag
funderade på relationen till ämnet informatik där informationssystem är en
av huvudingredienserna. Områdena förefaller att ha uppenbara likheter, ex-
empelvis användning av datorer, programmering, databaser och datakom-
munikation. Samtidigt som jag kunde se uppenbara likheter märkte jag att
deltagarna på kursen hade mycket olika bakgrund.

Majoriteten av deltagarna på kursen hade inte den traditionella dataingen-
jörs- eller systemvetarbakgrunden utan kom från områden som film, TV,
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musik och litteratur. Denna blandning var spännande och jag började funde-
ra över hur dessa människor arbetade och tänkte, särskilt när det gäller så-
dant som kan vara gemensamt för informationssystem och multimediapro-
dukter. Ett antal forskningsfrågor kring multimedia och dess relation till
informationssystem började växa fram.

Avhandlingens titel ställer frågan: Multimediautveckling – konst eller tek-
nik? Frågan har sitt ursprung i den situation jag beskriver ovan där jag insåg
att jag var involverad i ett möte mellan konst och teknik som var nytt för
mig. Även om mötet mellan konst och teknik har funnits framför mina ögon
tidigare så var min medvetenhet en nyhet. Om multimedia är en mötesplats,
vilka aktörer är det då som möts? Som karikatyrer får ’konst’ representera de
estetiska, skönhetsmässiga aspekterna på multimedia. ’Teknik’ får stå som
representant för de funktionella och ingenjörsmässiga aspekterna. Mötet
mellan konst och teknik var ämnet för ett samtal under rubriken ”IT-
samhällets estetiska praktik” (Milleniekommittén, 2000, sid. 50-67). Där gör
Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Uni-
versitet, en liknelse med en typ av formation i naturen som kallas för bifur-
kation. Det innebär att exempelvis en älv delar sig i sitt lopp åt olika håll.
Eventuellt möts de bägge delarna igen så småningom. Liedman påpekar att
orden konst och teknik från början var samma ord i vår kultur och att det går
tillbaka till grekiskans techne. De gamla grekerna talade om ett antal tekni-
ker eller färdigheter. Alla som ville framställa något var i behov av techne.
Aristoteles (1993, sid. 163) säger att techne (kunnigheten) ”är en produk-
tionsberedskap i förening med en riktig tankeplan”. Liedman säger vidare att
man under renässansen börjar skilja på de sköna konsterna och de mekanis-
ka konsterna. Vid romantikens tidiga 1800-tal står dessa mycket långt ifrån
varandra i människors föreställningsvärld och de representeras av konstnä-
ren och ingenjören. Under 1900-talet inträder enligt Liedman en ny process
där de båda flodarmarna konst och teknik glider närmare varandra igen och
man kan tänka sig att vi lever i det verkliga samflödet.

Den här avhandlingen har som utgångspunkt att multimedia är en arena där
konst och teknik möts och att ökad kunskap om detta möte i förlängningen
kan bidra till högre utnyttjande av den potential som multimedia har.

1.2 Kunskapsområden – syfte och
forskningsfrågor

Studiens övergripande syfte är att kartlägga, beskriva och analysera multi-
mediaprodukter i relation till informationssystem och därigenom bidra med
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ökad kunskap som kan vara användbar vid förbättring av arbetssätt och me-
toder för multimediautveckling. Den övergripande forskningsfrågan är:

Vad kännetecknar multimedia och hur kan multimedia karaktäriseras utifrån
ett informatikperspektiv?

Det övergripande syftet med tillhörande forskningsfråga är fördelat på fyra
kunskapsområden som behandlas i var sitt kapitel; se Figur 1.1.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
KUNSKAPS-

UTBYTE

Område 2
PROCESS

Område 3
KRAV-

ARBETE

Område 1
PRODUKT

utvecklingsprocess

MULTIMEDIAUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

informations-
system

Figur 1.1 Avhandlingens fyra kunskapsområden

Figur 1.1 illustrerar två typer av utvecklingsarbete: multimediautveckling
och systemutveckling. Avhandlingens fokus ligger på det första av dessa två,
multimediautveckling, som studeras utifrån den bas jag har i ämnet infor-
matik. Multimediautveckling studeras uppdelat på tre delar: utvecklare, ut-
vecklingsprocess och produkt1. Dessa ställs emot systemutveckling i syfte
att öka kunskapen om relationen mellan multimediautveckling och syste-
mutveckling. Behovet av sådan kunskap motiveras med följande antagan-
den:

Multimediaprodukter och informationssystem(produkter) är inte två helt
skilda fenomen utan det finns likheter mellan dem.

Det pågår en integrering mellan multimediaprodukter och informationssys-
tem.

1 Jag har valt att i kunskapsområde 1 studera fenomenen multimedia och informa-
tionssystem ur ett produktpersektiv.
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De som arbetar med utveckling inom dessa områden har tidigare i huvudsak
varit uppdelade i två skilda grupper men att den nämnda integreringen gör
att de kommer att samarbeta i högre grad framöver.

I ljuset av dessa antaganden anser jag att forskningen är relevant för ämnet
informatik. Den ökade kunskapen om multimedia och relationen mellan
multimediaprodukter och informationssystem kan användas för att förbättra
arbetssätt och metoder vid utveckling av framtida interaktiva system och
produkter. Forskningen kan även bidra till att integreringen och det ökade
samarbetet mellan multimediautvecklare och systemutvecklare underlättas.

Avhandlingen innehåller fyra kunskapsområden som är markerade som Om-
råde 1-4 i Figur 1.1. Kunskapsområdena är placerade i tre dubbelriktade
pilar som avser att illustrera de jämförelser mellan multimediautveckling
och systemutveckling som görs i avhandlingen.

Följande fyra kunskapsområden och forskningsfrågor behandlas1:

1. Multimedia som produkt. Syfte i detta område är att beskriva multi-
mediaprodukter och karaktärsdrag hos dem samt att jämföra multimedia-
produkter och informationssystem(produkter). Forskningsfråga i detta
område är: Vad är multimedia och hur kan multimedia definieras i rela-
tion till informationssystem? Den här frågan är grunden för kapitel 3
som behandlar multimedia ur ett produktperspektiv där såväl estetiska
som tekniska faktorer berörs. Här görs en definition och karaktärisering
av multimedia samt en jämförelse med informationssystem.

2. Multimedia som process. Efter den inledande produktorienterade be-
skrivningen av multimedia flyttas i kapitel 4 fokus över till utvecklings-
arbetet. Forskningsfrågan här är: Vad karaktäriserar multimediautveck-
ling och hur förhåller sig multimediautveckling till systemutveckling?
Multimedia studeras här ur ett processperspektiv med avseende på bl. a.
kvalitet och kommunikation.

3. Kravarbete – från oklart till klart. Syftet med detta område är att belysa
förutsättningar och svårigheter som finns när det gäller kravarbete vid
multimediautveckling. Följande forskningsfrågor är utgångspunkt: Hur
arbetar man med krav vid multimediautveckling? Vilka är de eventuella
svårigheterna med kravarbete vid multimediautveckling? Kan mjukva-

1 Två av kunskapsområdena behandlar begreppsparet ”produkt” och ”process”. Des-
sa kan betraktas som två dimensioner av det fenomen som studeras, i detta fall mul-
timediautveckling. En liknande studie har genomförts av Avdic (1995) för arbetsin-
tegrerad systemutveckling med kalkylprogram.
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ruindustrins kunskaper om kravarbete appliceras, och i så fall hur? I
detta område, som behandlas i kapitel 5, sker en fördjupning kring den
del av utvecklingsarbetet som kretsar kring kraven på en framtida mul-
timediaprodukt. Förutsättningar för detta arbete granskas och ställs i re-
lation till kravarbete vid systemutveckling.

4. Kunskapsutbyte mellan multimediautvecklare och systemutvecklare.
Kapitel 6 behandlar frågan om huruvida multimediautvecklare och sys-
temutvecklare kan ha nytta av att ta del av varandras kunskaper. Syftet
är att identifiera motiv för och innehåll i arbetssätt och metoder som kan
vara intressanta för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan utvecklare av
multimediaprodukter och informationssystem. Forskningsfrågan i detta
område är: Vad kan multimediautvecklare lära av systemutvecklare –
och vice versa? Argument för och emot ett sådant kunskapsutbyte pene-
treras och slutligen presenteras ett förslag till innehåll och arbetssätt i ett
sådant arbete.

1.3 Målgrupp
Avhandlingen riktar sig till forskare, studenter, praktiker och andra som har
ett professionellt intresse av multimedia. Tanken är att den ska kunna intres-
sera läsare från olika discipliner och förhoppningsvis kunna fungera som
inspirationskälla till praktiskt orienterade diskussioner kring de frågor som
behandlas. Min ambition är att avhandlingen ska vara lättillgänglig och an-
vändbar för en bred läsekrets, men det bör också påpekas att avhandlingen är
skriven ur ett informatikperspektiv1 och att den i första hand riktar sig till
läsare som är nyfikna på multimedia i relation till informationssystem.

1 Informatik är det vetenskapliga ämne som studerar människors interaktion med
informationssystem (IS) inom olika verksamheter i företag, organisationer och sam-
hälle. Systemutveckling är ett av de viktigaste kunskapsområdena inom ämnet infor-
matik (jfr Håkangård och Nilsson, 2000).
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2 Metod för forskningsarbetet
I det här kapitlet beskrivs och diskuteras den använda forskningsansatsen
samt forskningens genomförande och presentation. Jag redogör även för det
perspektiv som är min utgångspunkt för arbetet. Sammantaget bildar detta
min metod för forskningsarbetet.

2.1 Forskningsansats
Arbetet utförs med en kvalitativ och explorativ ansats med inspiration från
Grounded Theory och fenomenografi. Multimedia är en mångdisciplinär
företeelse och ett ungt fält för forskningen. Avhandlingens forskningsfrågor
är breda och syftar till karaktärisering av och ökad förståelse inom fyra rela-
tivt nya kunskapsområden vilka ligger till grund för den valda forskningsan-
satsen.

Enligt Starrin och Svensson (1994, sid. 23) har en kvalitativ analys som
målsättning att:

Identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande
kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på a) va-
riationer b) strukturer och c) processer.

De framhåller att en kvalitativ ansats är lämplig när forskningsfrågorna är av
typen: Vad innebär det? Vad handlar det om? Vad kännetecknar denna hän-
delse eller detta fenomen? Det finns en god samstämmighet mellan denna
beskrivning av målsättningen med en kvalitativ analys och de forskningsfrå-
gor som avhandlingen omfattar. Forskningsfrågorna berör till stor del män-
niskors uppfattningar av och förståelse för olika aspekter av multimedia.
Som alternativ till kvalitativ metod ställs oftast kvantitativa metoder.
Danermark et al. (1997) anger att kvantitativ forskning har fokus på frågor
som hur många och hur mycket. Ofta används olika experiment som följs
upp med statistiska beräkningar med målet att kunna göra förutsägelser,
kontroller eller skapa olika bevis. Uppenbarligen är en kvalitativ ansats mest
lämplig i mitt fall.

Forskningen kan även karakteriseras som explorativ; Törnebohm (1973,
sid. 1) ger följande beskrivning:

Vi tänker på en upptäcktsresande som besöker ett okänt land. Han un-
dersöker dess flora och fauna, olika landskapstyper, människorna som
lever där och deras samhällsförhållanden o.s.v. Här har vi ett exempel
på ett explorativt studium.
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Goldkuhl (1998, sid. 24) tar upp hypoteser i sin beskrivning av explorativ
ansats:

Man medvetet inriktar sig på att undersöka ett område för att förbättra
sin kunskap om det, utan att man testar hypoteser. En explorativ stra-
tegi är snarare hypotesgenererande.

Alvesson och Sköldberg (1994, sid. 67) framhåller att den explorativa funk-
tionen i samhällsvetenskapen blir central vid en kvalitativ metod genom att
det är möjligt att uppnå en mer fullödig förståelse för den aktuella empirin,
dess interna egenskaper och relationer. De hypoteser som avhandlingen har
genererat beskrivs i avsnitt 7.2.

Arbetet är även inspirerat av Grounded Theory och fenomenografi. Groun-
ded Theory (Glaser & Strauss, 1967) är en metod för att skapa teori som
bygger på en empirisk grund. Gustavsson (1998, sid. 11) beskriver de gene-
rella grundprinciperna för en Grounded Theory-studie: teoretisk öppenhet
inklusive förmågan att konceptualisera, formulering av kategorier, konstant
jämförande analys, teoretiskt urval, teoretisk mättnad, att formulera teoretis-
ka samband mellan kategorierna och att skriva en rapport. Fenomenografi
kännetecknas enligt Larsson (1984, sid. 8) av att vi är intresserade av männi-
skors sätt att uppfatta sin omvärld, vi beskriver uppfattningar. I mina inter-
vjuer har jag frågat respondenterna om deras uppfattningar av multimedia.
Att beskriva uppfattningar kallas andra ordningens perspektiv och skiljer sig
från första ordningens perspektiv som handlar om fakta vilka kan observeras
utifrån. I rapporten finns en empiriskt grundad beskrivning av respondenter-
nas uppfattningar av multimedia. Genom att redovisa valda intervjucitat vill
jag för läsaren åskådliggöra dessa uppfattningar samt min tolkning av dem.

Vilken sorts kunskap resulterar avhandlingen i? Goldkuhl (1998, sid. 19ff)
gör en karaktärisering av kunskaper i olika kunskapsformer. De kunskaps-
former som är aktuella i denna avhandling är:

Karaktäriserande (förståelseinriktad) kunskap. Vi bestämmer vad något är
och därmed innebörder av ett fenomen. Fenomenet ges ett antal egenskaper.
Denna typ av kunskap finns huvudsakligen i kunskapsområde 1, 2 och 3 som
behandlar produkt, process och krav. För att ge några exempel så beskrivs
multimediaprodukter i avsnitt 3.5 med avseende på interaktivitet och bland-
ning av flera medier. Utvecklingsprocessen beskrivs i avsnitt 4.4 med tanke
på kundens roll och kommunikationens betydelse. Kravarbetet avhandlas i
avsnitt 5.2 avseende en svag tradition och dess komplexitet.

Framtidsinriktad kunskap av nyskapande, innovativ karaktär där möjliga
framtida situationer skisseras. Sådan kunskap finns i kunskapsområde 4 där
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ett kunskapsutbyte mellan multimediautvecklare och systemutvecklare be-
skrivs.

Normativ kunskap. Vägledande kunskap, regler riktlinjer, råd, föreskrifter,
för handlande i olika situationer, dvs. metodkunskap. Avhandlingen är nor-
mativ i en låg grad. Kunskapsområde 4 innehåller ett förslag till arbetssätt
för det kunskapsutbyte som nämndes ovan.

Förklarande kunskap. Man talar om varför något är på ett visst sätt. Sådan
kunskap finns exempelvis i kapitel 5 där orsaker till kravarbetets speciella
förutsättningar analyseras.

Forskningsperspektiv

Forskningen kan i enlighet med Törnebohms liknelse ovan ses som en upp-
täcktsresa i ’multimedialandet’. Multimedia var ett tämligen nytt område för
mig när arbetet inleddes. Jag försökte närma mig det med öppet sinne och
utan förutfattade meningar. Det är dock omöjligt att vara helt ’nollställd’,
alla intryck tolkas i förhållande till den referensram som människans samla-
de kunskaper och erfarenheter utgör. I detta sammanhang utgörs min refe-
rensram till stor del av mina kunskaper om och erfarenheter av informa-
tionssystem och systemutveckling. Denna referensram är ofrånkomlig och
jag har valt att medvetet och explicit utnyttja den som en styrka i olika ana-
lyser där jag bedömt det som lämpligt. Jag har även försökt att vidga min
referensram genom att vara öppen och lyhörd för intryck och fenomen som
varit nya och okända för mig.

2.2 Undersökningens genomförande

2.2.1 Undersökningsmodell

Idén till forskningen fick jag våren 1998 som beskrivits i avsnitt 1.1. Själva
arbetet startade dock inte förrän 1999 då mina doktorandstudier inleddes och
har bestått av följande moment som bildat min undersökningsmodell för
forskningsarbetet:

• Formulering av forskningsfrågor

• Litteraturstudier

• Intervjuer

• Analys av insamlat material
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• Författande av rapporter

Min undersökningsmodell kan ge intryck av en mycket ordnad sekvens av
tydligt åtskilda faser. Detta stämmer inte med det verkliga förloppet som
istället har präglats av ett flertal parallella och iterativa aktiviteter. Som ex-
empel på detta har litteraturstudier och författande av rapporter pågått under
större delen av tiden. Arbetet har haft en iterativt prägel genom att de fyra
kunskapsområdena har utgjort ’delprojekt’ med återkommande inslag av
litteraturstudier, analys och skrivande.

Formulering av forskningsfrågor

Forskningsfrågorna har sitt ursprung i den ögonblicksbild som jag tecknar i
inledningen. Den övergripande frågan om vad som kännetecknar multimedia
och hur multimedia kan karaktäriseras utifrån ett informatikperspektiv är
bred och jag försökte dela upp den på något sätt för att göra den mer hanter-
bar. Samtidigt ville jag inte riskera att hamna i för djupa och snäva områden.
Resultatet av dessa funderingar blev de ovan redovisade frågorna fördelade
på fyra kunskapsområden. Vad är det då som säger att just denna uppdelning
är den mest lämpliga? Resonemanget ovan om bredd kontra djup kan ju
appliceras på de fyra områden jag har fastnat för. De ställningstaganden som
jag har haft som grund för att stanna vid denna uppdelning är att den explo-
rativa och mångdisciplinära karaktären på problemet påkallade öppenhet och
lyhördhet för att kunna ta till vara förhållanden och relationer som skulle
kunna vara omöjliga att upptäcka med en snävare avgränsning. Ett annat
skäl är att detta arbete samtidigt är en grund för fortsatt forskning som
kommer att ske inom ett av de fyra områden som presenteras här. Jag får då
möjlighet att följa upp detta inledande bredare arbete med en fördjupad fort-
sättning.

Litteraturstudier

Forskningsfrågornas stora bredd har resulterat i att den litteratur jag har
studerat har spänt över stora områden. Utifrån ett par huvudverk inom mul-
timedia har jag tillåtit mig utfärder till litteratur från områden som systemut-
veckling, människa–datorinteraktion (MDI), metodutveckling, verksam-
hetsmodellering, tjänsteutveckling, design, kvalitet, kreativitet samt pedago-
gik. Min avsikt har varit att försöka hitta trådar som löper mellan multi-
mediautveckling och systemutveckling. Detta sökande har pågått hela tiden
vilket har haft den fördelen att jag har kunnat vara öppen för nya spår även
under den senare delen av arbetet. Samtidigt har jag varit medveten om ris-
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ken med att gå vilse genom nya spår som kan leda bort från forskningsfrå-
gorna.

Intervjuer

När jag gick igenom de olika kunskapsområdena visade det sig att litteratur-
studierna gav ett bra underlag för område 1, produkt. För de övriga område-
na kände jag ett behov av ett djupare empiriskt material och jag fann att en
intervjuundersökning skulle vara lämplig med tanke på forskningsfrågornas
karaktär. Intervjuer kan genomföras på många olika sätt och jag bedömde att
den semistrukturerade djupintervjun hade ett antal fördelar som övervägde
dess nackdelar och gjorde den till en passande intervjuform. Exempel på
fördelar är att respondenterna får en chans att påverka intervjun och ge sin
syn på ämnen som de finner viktiga. Forskaren har samtidigt möjlighet att
styra intervjun, dels genom de uppräknade frågeområdena, dels genom upp-
följningsfrågor vid intervjutillfället. Genom att spela in intervjuerna på band
kan forskaren koncentrera sig på innehållet i intervjun och ändå i efterhand
ha ett rikt datamaterial att analysera. Det finns även nackdelar med djupin-
tervjuer. Exempelvis kan intervjumallen styra samtalet så att andra områden
som kunde vara viktiga förbises. Respondenten och intervjuaren löper även i
en djupintervju risken att komma in på stickspår som senare kan visa sig
vara oanvändbara. En djupintervju är mycket tidskrävande både vid och
efter intervjutillfället vilket starkt begränsar antalet respondenter. Använ-
dandet av bandspelare kan även medföra att respondenterna svarar på ett
annat sätt än de skulle göra utan bandspelare.

De nio intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser. En semistruk-
turerad intervjumall med nio olika frågeområden sändes ut till respondenter-
na i förväg; se Bilaga 1. Mallen är utformad för att ge en bred belysning av
verksamheten på de berörda företagen eftersom min egen kunskap om det
praktiska arbetet på fältet var begränsad. Frågorna har sina rötter i min bild
av systemutveckling och min avsikt att belysa relationen mellan multimedia-
utveckling och systemutveckling.

Jag följde mallen men ställde även uppföljande frågor fortlöpande vilket
gjorde att intervjuerna fick en tydlig prägel av dialog. Varje intervju tog
cirka 90 minuter. Intervjuerna spelades in på ljudband, skrevs ut och skick-
ades till respondenterna för påsyn och återkoppling.

Analys av insamlat material

Vid analys av litteratur och intervjuer har jag tillämpat en kvalitativ ansats,
se avsnitt 2.1. Den främsta källan för analysen har varit de utskrivna inter-
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vjuerna vilket är ett omfattande material eftersom intervjuerna blev så långa
som 90 minuter vardera. De är utskrivna på papper och omfattar i obehand-
lad form 125 sidor text. Min ambition när jag skrev ut dem var att vara ’or-
dagrann’ och inte göra någon form av sammanfattning vid utskriften. Jag är
samtidigt medveten om att all utskrift av tal innebär en tolkning och för-
vanskning av det talade ordet. Talet innehåller pauser, betoningar och nyan-
ser som inte fångas i en utskrift. Dessutom förekommer en rik flora av gester
och andra uttryck som inte heller kan fångas på ett ljudband.

I analysarbetet har jag studerat intervjumaterialet och försökt identifiera och
kategorisera fenomen som relaterar till forskningsfrågorna. Jag har även
undersökt samband mellan kategorier i avsikt att generera hypoteser.

När jag påbörjade arbetet var jag inspirerad av Grounded Theory. Det som
tilltalade mig hos Grounded Theory var tanken att forskaren ska vara oskyl-
dig inför det studerade fenomenet och att kreativitet och nyupptäckande är
viktigt. Samtidigt var jag frågande inför vissa drag hos ansatsen. Ett exempel
är begreppet kärnkategori som är resultatet av en analys av data som kallas
öppen kodning. Gustavsson (ibid., sid. 76) skriver:

Efter ett tag växer en kärnkategori fram ur den öppna kodningen. Det
är ett begrepp som kan förklara det mesta av variationen i den data du
har.

Mina forskningsfrågor spänner över ett stort område och jag var tveksam till
att mitt mål överhuvud taget var att komma fram till den typ av resultat som
en kärnkategori utgör. Jag var vidare tveksam till att en eller kanske två
kärnkategorier skulle kunna räcka som förklaring till de skillnader i data jag
kunde upptäcka. Läsaren kommer att märka att jag trots dessa förbehåll har
vågat mig på att formulera en övergripande kategori som enligt min mening
uttrycker ett grundläggande drag i respondenternas syn på sin verksamhet!

Mitt intresse för Grounded Theory fick positiva följder genom att det gav
mig lust och inspiration samt ett angreppssätt till att genomföra intervjuerna
och starta en analys av dessa.

Efterhand har analysarbetet blivit mindre explicit influerat av Grounded
Theory och närmat sig den fenomenografiska ansatsen (Carlsson, 2000, sid.
29ff). Båda ansatserna är kvalitativa och empiriska men Grounded Theory
driver som nämnts ovan kodningen ett steg längre i avsikt att identifiera en
huvudkategori. En annan skillnad är att Grounded Theory förespråkar att
datainsamling och kodning varvas så att exempelvis intervjufrågor kan för-
ändras mellan två intervjuer beroende på resultaten av föregående intervju. I
den fenomenografiska ansatsen sker analysen med de samlade intervjuerna
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som grund. Detta liknar mitt arbetssätt ty jag har inte ändrat intervjumallen
mellan intervjuerna.

Som visas nedan har jag även valt att illustrera formulerade kategorier med
intervjucitat, något som är brukligt i fenomenografiska studier.

I jämförelsen mellan svaren som ges i intervjuerna har jag sökt efter likheter
och skillnader för att fånga det karaktäristiska hos respondenternas uppfatt-
ningar. Resultatet är olika mönster som utgör grund för ett antal kategorier.
Här följer ett exempel hämtat från avsnitt 4.4.1 vilket behandlar uppfatt-
ningen om olika typer av utvecklare, de kreativa och de systematiska:

Kreatörerna här är de mest systematiska inom filmbranschen, de sys-
temvetare som finns här är de mest kreativa, båda grupperna möts.
[…] Vissa har problem, de extremt kreativa på grafikavdelningen,
konstnärliga jobbar ad hoc. Systemering måste in i webbranschen, hos
reklamarna finns inte systemtänket. En databaslösning måste läggas
upp av mera driven systemvetare eller liknande, webbranschen går
igenom det som vi inom multimedia, CD-ROM har gått igenom för ett
antal år sedan. Inget nytt för oss. (R2)

Kreativitet, hålla tidplaner och att passa tider. Det kan vara svårt att
förena detta, att vara kreativ och hålla tidplaner, särskilt när det gäller
designers, grafiker. En starkt kreativ förmåga kan vara svårt att förena
med en mycket välstrukturerad förmåga. Ibland får man ta att dom är
oorganiserade, för att dom gör så pass bra saker, man måste lära sig
hantera den konstnärligheten också. Programmerarna är ofta enklare
att hantera, de är strukturerade och förstår tidsplaner, designers är mer
problematiskt. Vi försöker få dem att inse vikten av att hålla planer,
vissa måste vi fortsätta att jobba ännu mer med. (R5)

Citaten handlar om människor med olika egenskaper som måste mötas trots
olika sätt att tänka och arbeta. Detta har resulterat i kategorin ’Möte mellan
kulturer’. Kategorin bygger inte på dessa två citat enbart utan omfattar olika
indikatorer som berör exempelvis behov av förståelse, teknikberoende,
kompetensbredd samt intresse och respekt för olika kunskaper.

Vissa delar av avhandlingen innehåller en riklig mängd intervjucitat. Tanken
är att läsaren därigenom ska komma nära det empiriska materialet och däri-
genom lättare kunna förhålla sig kritisk till de slutsatser som framförs. En
positiv bieffekt kan även vara att intervjucitaten ger läsaren annan intressant
information som inte behandlas av författaren.

Som avslutning på genomgången av kvalitativa metoder vill jag kort beröra
en närliggande ansats, nämligen etnografin. Alvesson och Sköldberg (1994,
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sid. 109) anför att termen används på ganska olika sätt och att även korta
nedslag i empiri numera ibland betecknas etnografi. Författarna vill dock
reservera uttrycket för en antropologiskt orienterad metod som bygger på
närkontakt med det studerade samhället eller gruppens vardagsliv över en
längre tidsperiod och som därmed är krävande ifråga om tid och resurser för
forskaren. Ett tilltalande drag hos etnografiska studier är att de ofta betonar
kulturella eller föreställningsmässiga fenomen som idéer, tankesätt, symbo-
ler eller innebörder (ibid., sid. 110). Det för tankarna till exemplet och inter-
vjucitaten ovan och visar att avhandlingen i vissa delar kan sägas ha viss
etnografisk influens men jag bedömer den som alltför begränsad för att kun-
na tala om en etnografisk ansats.

Analysen är utförd i iterativa steg för vart och ett av de fyra kunskapsområ-
dena. Det iterativa inslaget består i att jag har behandlat varje område i två
steg. Det första steget har utgjorts av grovarbetet där analys och skrivande
har varvats och en första version av texten har tagits fram. Det andra steget
har inneburit en granskning med hjälp av handledargrupp och kollegor som
sedan varit underlag för ytterligare bearbetning av materialet. Områdena har
överlappat varandra genom att jag påbörjat steg ett för varje nytt område
samtidigt som jag arbetat med steg två för det tidigare området. Avhandling-
en avslutas med en övergripande analys av kunskapsområdena med utgångs-
punkt från Börje Langefors (1995) infologiska teoribildning. Sedan sam-
manfattas avhandlingens kunskapsbidrag vilket leder fram till ett antal slut-
satser formulerade i hypotesform som underlag för fortsatt forskning inom
området. Som omnämndes tidigare innehåller en explorativ studie inslag av
hypotesgenerering.

Författande av rapporter har pågått kontinuerligt under en stor del tiden som
förflutit sedan idén till avhandlingen föddes. Arbetet har fördelats på fyra
delrapporter – en rapport per kunskapsområde – samt en slutrapport som
knutit ihop kunskapsbidragen till en helhet. En tidig bearbetning av materi-
alet resulterade även i ett kapitel i boken ’Om metoder för systemutveckling
i professionella organisationer – Karlstadsskolans syn på informatikens roll i
samhället’. Kapitlet består av en inledande översikt gällande de tre område-
na: produkt, process och kunskapsutbyte (Molin, 2000). Förutom dessa tre
finns i den här avhandlingen även området kravarbete. Detta område berörs
även i Molin och Pettersson (in prep.) som tar upp hur man kan pröva och
diskutera interaktivitet i ett tidigt skede av kravarbetet vid multimedia-
utveckling.
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Detta verk ingår som ett kapitel i boken ’Perspectives on Multimedia –
Communication, Media and Information Technology (CMIT)’1.

Svagheter i undersökningsmodellen

En självkritisk tillbakablick på arbetet visar på ett par punkter där jag så här
i efterhand ser att ett annorlunda angreppssätt kunde ha varit att föredra.

De multimediautvecklare jag intervjuat hade ungefärligen samma funktion
på sina respektive företag. De fungerade som projektledare och producenter
och hade därmed liknande former av övergripande ansvar. Denna likriktning
beträffande deras funktion ser jag som en svaghet. Eftersom företagen skil-
jer sig i storlek skiljer sig också arbetsuppgifterna även inom denna grupp
kraftigt vilket gör att de intervjuade personerna ändå täcker ett mycket brett
område sammantaget. Jag har däremot inte intervjuat någon person med
ansvar enbart inom ett renodlat specialområde som programmering eller
animation. Detta är en svaghet eftersom det hade kunnat ge intressanta in-
sikter i frågan om helhetstänkande och kommunikation. Intervjuerna ger en
mycket likartad bild av området och ett annat angreppssätt hade kanske kun-
nat fånga in fler motstridiga uppfattningar vilket hade varit intressant.

Samtliga respondenter arbetar på leverantörssidan, de är inte kunder. Ett
alternativ hade varit att även intervjua leverantörernas kunder och slutan-
vändare av de produkter som levererats. Det hade kunnat ge intressanta in-
sikter i frågan om förhållandet mellan kund och leverantör/användare vad
gäller kommunikation, roller och mycket annat.

Antalet respondenter är relativt litet vilket aktualiserar frågan om generalise-
ring. Min ambition har dock varit att göra en explorativ undersökning för
ökad förståelse av ett fenomen och jag ser frågan om generalisering som
mindre kritisk i en studie av denna typ jämfört med exempelvis en hypotes-
testande studie.

Punkterna ovan är nyttiga lärdomar inför det fortsatta forskningsarbetet.

Till sist en språkfråga. Jag har valt att genomgående använda den i industrin
mera vanligt förekommande oböjda pluralformen multimedia även i sam-

1 CMIT (Communication, Media and Information Technology) är en forskningsgrupp
vid Karlstads universitet. Gruppen består av ett team forskare från ämnena informa-
tik, datavetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. CMIT-forskningen
fokuserar på olika frågeställningar kring utveckling och användning av multimedia-
produkter inom näringsliv och samhälle.
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mansättningar trots att Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 1998) anger
multimedie- som sammansättningsform.

2.2.2 Respondenter och företag

Fältundersökningen består av nio intervjuer. I Tabell 2.1 finns uppgifter om
de olika respondenterna.

Tabell 2.1 Respondenter i intervjuundersökning. Företagsnamnen är fingerade.

Respondent Kön Befattning Bakgrund Företag

R1 Kvinna Projektledare, ma-
nusförfattare

Media- och kommuni-
kation

Alpha

R2 Man Projektledare, utveck-
lare

Systemvetenskap Beta

R3 Man Metodutvecklare,
metodstöd

Civilingenjör (flyg-
teknik)

Gamma

R4 Man Producent Media- och kommuni-
kation, TV

Delta

R5 Kvinna Projektledare, utveck-
lare

Filmvetenskap, språk Beta

R6 Man Gruppledare, projekt-
ledare

Medie- och kommuni-
kation, Systemveten-
skap

Epsilon

R7 Man Multimediaproducent Datateknik Epsilon

R8 Man Projektledare, säljare Ekonomi Zeta

R9 Man Producent Mediaproduktion Eta

Åtta av respondenterna arbetar med multimedia, en respondent (nr 3, i fort-
sättningen kallad R3) arbetar främst med icke-multimediala datasystem. När
jag sökte intervjupersoner letade jag efter personer med god överblick och
bred erfarenhet av multimedia. De åtta multimediautvecklarna har samtliga
någon form av personalledande eller samordnande roll som exempelvis
projektledare eller producent. Multimediautvecklare har ofta flera roller;
överlag beskrev respondenterna att de förutom projektledning eller sin pro-
ducentroll även fungerade som exempelvis manusförfattare eller program-
merare. Respondent R3 är med sin bakgrund som ingenjör och erfarenhet av
systemutveckling av icke-multimedial karaktär en kontrast till övriga inter-
vjupersoner. Anledningen till att jag intervjuat endast en person med den
bakgrunden är dels att fokus för undersökningen främst är multimediaut-
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veckling och dels att systemutveckling är det område jag själv känner till
och har erfarenhet av.

De representerade företagen, 7 till antalet, varierade i ålder och storlek från
relativt nystartade mycket små företag (3-4 personer) till sedan längre tid
etablerade mycket stora företag med tusentals anställda. Tre företag var
Stockholmsbaserade, två hörde hemma i Karlstad medan de två övriga var
rikstäckande. Här följer en kort beskrivning av företagen; för att kunna få så
god insikt som möjligt i de intervjuade företagen har jag valt att hålla nam-
nen på företag och respondenter anonyma.

Alpha

Alpha är ett litet nyetablerat företag som R1 varit med att starta. Företaget
har en handfull anställda och erbjuder skräddarsydda interaktiva läromedel
och har som affärsidé att vara en samarbetspartner i andra företags kompe-
tensutveckling. Alpha har bestämt sig för en specialisering på interaktiva
läromedel med en egen pedagogisk uppläggning.

Beta

Beta är ett företag med ca 45 anställda och har som affärsidé att ”utveckla
våra kunders affärsprocesser med hjälp av e-learning”. De utvecklar inter-
aktiva utbildningar och kommunikationslösningar som exempelvis intranät
och informationskiosker. R2 och R5 arbetar båda projektledare vid Beta.

Gamma

Gamma är ett stort internationellt företag med affärsidén att ”utveckla och
sälja telekommunikationsprodukter av världsklass”. Gamma har satsat på att
ta fram metoder för systemutveckling vilket är ett arbete där R3 har haft en
central roll. I samband med detta har man även satsat stora resurser på att
höja kvaliteten och effektiviteten i olika arbetsprocesser. Gamma arbetar
ibland med mycket stora utvecklingsprojekt som involverar hundratals med-
arbetare.

Delta

Delta var 1999 ett två år gammalt företag med affärsidén att skapa mötes-
platser på Internet. Delta har utvecklat en webbplats som är en blandning av
chatt och rollspel och som riktar sig till ungdomar mellan 16-26 år. Delta
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satsar på webbaserad underhållning och ser sig som ett mediaföretag. R4 är
en av grundarna till företaget och arbetar som producent.

Epsilon

Epsilon är ett stort datakonsultföretag. Den avdelning R6 och R7 arbetar på
har affärsidén att ”öka våra kunders kompetens och konkurrenskraft genom
att göra information och kunskap tillgänglig, begriplig och användbar”. De
satsar på att utveckla interaktiva utbildningar som integrerar lathundar, ma-
nualer och dokumentation till olika system.

Zeta

Zeta är ett mindre medieföretag som satsar på att använda ny teknik i film
och TV-produktion. Affärsidén är att använda befintliga medieresurser i nya
interaktiva produkter. Zeta arbetar även med presentationsmaterial som ex-
empelvis talarstöd och företagspresentationer. R8 arbetar som projektledare
och har även ansvar för marknadsföring och försäljning.

Eta

Eta är ett mindre företag som utvecklar webbplatser åt företag och organisa-
tioner. Eta eftersträvar nära kundkontakt i relativt småskaliga projekt med en
normal utvecklingstid på mellan några veckor och ett halvår. R9 är grundare
till företaget och arbetar som projektledare.
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3 Multimedia som produkt
Det här kapitlet handlar om multimedia sett ur ett produktperspektiv. Efter
en inledande definition av begreppet multimedia beskriver jag multi-
mediaprodukters framväxt över tiden, deras olika användningsområden och
karaktärsdrag hos dem. Sist i kapitlet gör jag en jämförelse mellan multi-
mediaprodukter och informationssystem. Syftet med kapitlet är att beskriva
multimediaprodukters karaktär och därmed kunna jämföra dem med infor-
mationssystem.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
KUNSKAPS-

UTBYTE

Område 2
PROCESS

Område 3
KRAV-

ARBETE

Område 1
PRODUKT

utvecklingsprocess

MULTIMEDIAUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

informations-
system

Figur 3.1 Område 1: Multimedia som produkt

3.1 Vad är multimedia?
När människor kommunicerar med varandra använder de tal, skrift, bilder
och många andra medier för att göra kommunikationen effektiv. Kommuni-
kation där datorer används har fram till nu varit baserad huvudsakligen på
den skrivna texten, grafik och enklare animationer. Multimedia innebär att
man använder en kombination av text, ljud, stillbilder, rörliga bilder och
animationer i en interaktiv datorbaserad presentation.

Det finns många definitioner av multimedia. Burger (1993, sid. 3) skriver:

Multimedia is defined as the combination of two or more media.
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En liknande definition ges i Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary
(2001):

Using, involving, or encompassing several media.

Internet.com’s Webopaedia (2001) anger:

The use of computers to present text, graphics, video, animation and
sound in an integrated way.

Enligt Nationalencyklopedin (1998) är multimedia:

Sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade
på kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och
bild/video. Helheten kan avse information, ett konstverk, ett under-
visnings- eller underhållningstillfälle.

Encyclopædia Britannica (2001) skriver följande om multimedia:

Any computer-delivered electronic system that allows the user to
control, combine, and manipulate different types of media, such as
text, sound, video, computer graphics, and animation. Interactive
multimedia integrate computer, memory storage, digital (binary) data,
telephone, television, and other information technologies. Their most
common applications include training programs, video games, elec-
tronic encyclopaedias, and travel guides. Interactive multimedia shift
the user's role from observer to participant and are considered the next
generation of electronic information systems.

Det gemensamma för alla dessa definitioner är att de nämner användning av
flera medier. Det som skiljer är den eventuella användningen av datorer samt
förekomsten av interaktivitet. Användning av datorer är viktigt i detta sam-
manhang eftersom datorer arbetar digitalt. Multimedia integrerar olika me-
diaelement som ofta har ett analogt ursprung i en digital miljö. Digitalise-
ring, interaktivitet och datorbasering är de element som gör att multimedia
har en stark koppling till informatik och datavetenskap. Den multimedia som
jag har studerat och som har blivit känd under de senaste tio åren innefattar
både interaktivitet och användning av datorer och jag har därför valt en de-
finition från Tannenbaum (1998, sid. 4) som bas för mitt arbete:

Multimedia is defined as an interactive computer-mediated presenta-
tion that includes at least two of the following elements: text, sound,
still graphic images, motion graphics, and animation.

Jag anser dock att det finns en liten svaghet i definitionen och det är termen
presentation. För mig är en presentation en tämligen enkelriktad företeelse
med låg grad av interaktivitet – jag kommer att tänka på sådant som före-
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tagspresentation och produktpresentation. Denna typ av presentationer är
naturligtvis ett viktigt användningsområde för multimedia men kan ses som
specialfall. Nationalencyklopedin fångar detta på ett bra sätt eftersom den
nämner ”presentationer eller produkter”. Begreppet presentation kan ses
som en samlande benämning med den fördelen att den har en positiv klang.
Flera av personerna i min intervjuundersökning använder begreppet och
säger att multimedia används för att presentera information på ett lättill-
gängligt sätt.

Alternativ till presentation skulle kunna vara program eller produkt och jag
har valt att använda kombinationen av multimedia och produkt – multi-
mediaprodukt – i detta kapitel. Multimediaprodukt avser slutresultatet av ett
utvecklingsarbete och består av program och innehåll i form av text, bilder
och ljud.

3.2 Framväxt av multimedia
Burger (1993) anger att multimedia har rötter från tiden före datorernas till-
komst och att termen har använts i decennier för att beskriva produktioner
som använde diabildsprojektorer, videoskärmar, bandspelare och/eller annan
mediautrustning.

Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary (2001) daterar termen multimedia
till 1962 och Tannenbaum (1998, sid. 13) skriver att IBM på 1960-talet ut-
vecklade den kanske första multimediadatorn som fick benämningen IBM
1500. Det var ett experimentsystem som var avsett att pröva om datorstödd
undervisning kunde vara möjlig och kostnadseffektiv. Systemet kunde hante-
ra text, teckenbaserad grafik, ljud (musik eller tal via en bandspelare) och
färggrafik (via en filmprojektor). Interaktion förverkligades genom tangent-
bord, en ljuspenna som man kunde använda för att peka på olika delar av en
bildskärm och slutligen genom att man kunde spela in tal på bandspelaren.
Systemet innehöll flera tusen lektioner i många olika ämnen och användes
av tusentals elever och studenter i olika åldrar.

Under 60- och 70-talen utvecklade Digital Equipment Corporation (DEC) ett
av de första simuleringssystemen för att träna piloter. Genom dessa flyg-
planssimulatorer kunde piloterna lära sig flyga olika typer av plan utan att
behöva riktiga flygplan vilket blir både säkrare och billigare. Dessa simula-
torer var de första exemplen på det vi idag kallar virtual reality (VR)
(Tannenbaum, 1998). VR är en konstgjord miljö skapad med hjälp av hård-
och mjukvara. Den konstgjorda miljön försöker efterlikna en riktig miljö.
Begreppet används också mer generellt för alla de virtuella världar som kan
skapas med hjälp av datorer (Internet.com Corporation, 2001).
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När mikroprocessorn kom på marknaden i början av 1970-talet gick det att
styra och lagra olika kombinationer av mediautrustning, den blev program-
merbar så att enheterna också kunde styra varandra och på så sätt synkroni-
sera de olika delarna i en multimediapresentation. När persondatorn introdu-
cerades i slutet av 1970-talet upptäcktes det snart att den kunde användas i
samma syfte. Standarder för hur styrningen skulle ske utvecklades och snart
användes persondatorn för att redigera video och styra inspelningsstudior.
Samtidigt användes kraftfulla datorer och arbetsstationer för grafik, anima-
tioner och digitalt ljud, men i takt med att priserna sjönk och snabbheten
ökade kunde även vanliga persondatorer så småningom hantera dessa resur-
ser (Burger, 1993).

De framsteg som har möjliggjort detta är många, några viktiga sådana är
ökad lagringskapacitet, snabbare processorer, kortare överföringstider inom
och mellan datorer (nätverk), samt utveckling av mer sofistikerade operativ-
system och verktyg för multimediautveckling.

3.3 Användningsområden för multimedia –
idag och i framtiden

Från början användes multimedia mest i olika utbildnings- och tränings-
sammanhang. Detta är även idag ett stort område för multimedia men det
finns nu många andra områden där man har insett möjligheterna med multi-
media. Några sådana är underhållning och spel, företags- och produktpre-
sentationer, reklam och marknadsföring, stöd för funktionshindrade, illustra-
tion och analys av vetenskapliga data, samt videokonferenser.

Vi står idag bara vid början av en bredare spridning vad gäller multimedia.
Användning av World Wide Web (www) och Internet är också en relativt ny
företeelse och det är helt klart att man gärna vill använda multimedia även
över nätverk, både fasta och mobila. Några områden där multimedia ut-
vecklas starkt i framtiden är enligt Tannenbaum (ibid.):

• Ökad kvalitet på simulerade miljöer – ”virtual reality”. Rörliga bilder
kommer att få bättre kvalitet när lagring, komprimering, bandbredd och
bildskärmstekniken förbättras och blir billigare. Detta tillsammans med
mindre och bättre sensorer för att möjliggöra interaktivitet kommer att
göra ”virtual reality” mer verklighetstrogen.

• Interaktiv TV. Ökad bandbredd kommer att möjliggöra dubbelriktad
kommunikation med hög hastighet.
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• Videotelefoni och videokonferens. Dessa system finns tillgängliga idag
och kommer att få högre kvalitet på bild och ljud för effektivare möten
och naturligare interaktion.

• Undervisning och underhållning. Här förväntas enklare och billigare
utvecklingsverktyg som möjliggör produktion av multimediaprogram
även för dem som idag inte har råd att köpa sådana verktyg själva.

• ”Wearable computing” – miniatyrisering av datorkomponenterna som gör
det möjligt att bära dem på kroppen eller i kläderna och därmed öka mo-
biliteten. Detta anses av vissa vara ett led i utvecklingen mot att göra
själva tekniken mer osynlig så att användaren kan koncentrera sig på att
utföra sina arbetsuppgifter och vardagssysslor utan att tänka på att dato-
rerna finns där.

3.4 Fördelar och nackdelar med multimedia
De användningsområden som beskrivs ovan är som sagt exempel på områ-
den där multimedia troligen kommer att få ökad betydelse. Men vilka motiv
finns för att använda multimedia?

Multimedia kan användas för att göra information mer tillgänglig och be-
griplig.
En av de stora fördelarna med multimedia är att kunna välja medium bero-
ende på situation och behov. Tillsammans med de interaktiva möjligheterna
kan man presentera information på ett sätt som passar människor bättre än
om man enbart är hänvisad till exempelvis text. Detta är ett genomgående
motiv för att använda multimedia hos de personer jag har intervjuat. Ett av
företagen som arbetar med interaktiv utbildning har formulerat detta i sin
affärsidé:

Att vi ökar våra kunders kompetens och konkurrenskraft genom att
göra information och kunskap tillgänglig, begriplig och användbar.
(R6)

Samma företag sätter också in användningen av multimedia i ett affärssam-
manhang, i citatet nedan handlar det om företagets kunder:

Hur kan vi affärsutveckla dom för att öka deras konkurrenskraft,
stödja deras affärsprocesser genom att använda information och kun-
skap. (R6)

Ett annat utbildningsföretag har liknande formuleringar i sin affärsidé:
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Vi ska tillfredställa företags interna och externa utbildningsbehov ge-
nom att erbjuda skräddarsydda interaktiva läromedel… vi vill vara en
självklar samarbetspartner i kompetensutveckling. (R1)

Multimedia kan användas för att underlätta kommunikation mellan männi-
skor.

Ett exempel på multimedial kommunikation är videokonferens. Deltagarna i
videokonferensen kan se och höra varandra och därigenom i viss grad kom-
municera som om de satt i samma rum. En form av videokonferens som har
spridits de senaste åren är att man har en liten kamera och en mikrofon
kopplad till sin persondator och med hjälp av speciell programvara kan ut-
nyttja Internet för att se och tala med personer på andra platser.

Ett annat sätt att möjliggöra kommunikation mellan människor är multime-
diala datorbaserade umgängesplatser där deltagarna representeras av en bild
på sig själva eller en ritad figur. De kan kommunicera skriftligt och även
använda olika symboler för att markera känslor. Genom att flytta sin egen
figur på skärmen så att den kommer närmare eller längre ifrån andra deltaga-
re kan de också använda rummet som ett sätt att visa intresse eller ta avstånd
från andra. En av respondenterna arbetar med sådan utveckling och beskri-
ver målet för sitt arbete så här:

Vi ska skapa mötesplatser, …nätet är framtidens sätt att föra männi-
skor nära varandra. (R4)

Multimedia kan användas för att ge människor upplevelser.

Många tillämpningar där multimedia används har som syfte att ge använda-
ren en upplevelse av något slag. I detta sammanhang använder jag termen
upplevelse för att skilja denna användning av multimedia från de former där
multimedia används främst i informerande/kunskapsfrämjande syfte. Spel är
här ett stort tillämpningsområde men upplevelsen kan ha olika karaktär och
exempelvis vara av konstnärligt eller musikaliskt slag.

Det finns inga vattentäta skott mellan de olika användningsområdena som
beskrivits ovan. Många multimediaprodukter som säljs är en blandning av
undervisning och underhållning, så kallad edutainment. Detta är exempel på
en ny genre. En annan sådan är infotainment där information och underhåll-
ning förenas. Multimedia kan tack vare den snabba tekniska utvecklingen
användas i de mest skiftande sammanhang och en stor utmaning idag är att
använda multimedia på lämpligt sätt i arbetslivet. En respondent uttryckte
det så här:

Men det finns ingen som har tänkt: Hur arbetar vi med det här i en ar-
betsprocess? Det finns ett stöd, men hur hanterar man mail idag till
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exempel? Det blir lätt att tekniken sticker iväg, och sedan ska den va-
ra ett stöd, ett hjälpmedel som jag ser det för att man ska kunna jobba
men man måste också tänka på den andra sidan, det vill säga arbets-
processen, idag kanske man ser att vi jobbar på ett sätt som inte möj-
liggör den här multimediala användningen av ett system, men om man
skulle sätta sig ner och tänka: Hur skulle jag vilja jobba? Bortsett från
alla system? (R6)

Respondenten tar här upp att tekniken ofta kommer först, och sedan hittar
man tillämpningar för den i efterhand.

Finns det några nackdelar med multimedia? Två frågetecken kan vara värda
att nämna. Det första berör tekniken. Multimedia ställer stora krav på tekni-
ken vad gäller lagringsutrymme, beräkningskapacitet och överföringshastig-
het. Den snabba tekniska utvecklingen innebär också att de utvecklings-
verktyg som används är relativt oprövade.

Det andra frågetecknet är kunskaperna om hur multimedia skapas och an-
vänds. Att skapa en interaktiv produkt som integrerar flera medier är ingen
trivial uppgift. Den bör bemötas med stor respekt för den mångfald av kun-
skaper som krävs. Det finns en klar risk att förtjusningen över nya möjlig-
heter kan leda till ett dåligt resultat om man använder dem okritiskt skriver
Hoogeveen (1995). En viktig utmaning för framtiden är att inte använda
multimedia för de nya möjligheternas egen skull utan för att skapa bättre
system och produkter för användare och konsumenter. Då är det också in-
tressant att fundera över nya mediers påverkan på människan. McLuhan
(1964) skriver i sitt omtalade verk om konsekvenser av ny teknik:

In a culture like ours, long accustomed to splitting and dividing all
things as a means of control, it is sometimes a bit of a shock to be re-
minded that, in operational and practical fact, the medium is the mes-
sage. This is merely to say that the personal and social consequences
of any medium – that is, of any extension of ourselves – result from
the new scale that is introduced into our affairs by each extension of
ourselves, or by any new technology. (McLuhan, 1964, sid. 7)

För att förstå fenomenet multimedia bör vi med detta synsätt inte koncentre-
ra oss på innehållet utan analysera mediet i sig. Med citatet som inspira-
tionskälla kan vi fråga hur multimediatekniken fungerar och påverkar oss.

Som avslutning på det här avsnittet vill jag låta läsaren ta del av ett längre
citat från dansken Tor Nørretranders som i sin bok om vetenskap och intui-
tion skriver följande:
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Informationssamhället står för dörren och lovar att lindra många av de
plågor kapitalismen har vållat människorna: usla arbetsförhållanden,
förstörd hälsa och ödelagd miljö. Men informationssamhället hotar
med en annan fara: bristen på information. För precis som det finns
alltför litet information i en rätlinjig stad finns det alltför litet infor-
mation i informationssamhället. Det är ett samhälle där de flesta män-
niskors arbete helt och hållet försiggår via språkets låga bandbredd.
Många klagar redan över att informationssamhället överöser dem med
för mycket information. Men verkligheten är den motsatta: människor
som har kapacitet att meningsfullt bearbeta miljontals bitar i sekunden
hanterar nu bara några få bitar via en dataskärm. Den materiella han-
teringens sinnlighet har helt försvunnit ur arbetsprocessen, och med-
vetandet får livnära sig på några få bitar i sekunden. Det är som
snabbmat: nästan ingenting att smälta, inga ben och fibrer att göra sig
av med på vägen eller efteråt. Forna tiders hantverkare hade en oer-
hört stor tyst kunskap om material och tillverkningsmetoder; deras
nutida efterföljare presenteras för färdiga tekniska lösningar på en
dataskärm. […] Informationssamhällets människa måste excitera väl-
diga mängder exformation1 för att kunna sköta sitt arbete. Det gäller
att »läsa in mening« i några tal på en dataskärm. Arbetsprocessen in-
nehåller inte längre ett överflöd av detaljer och sinnlighet, utan bara
en torr och torftig minimikost av information, som måste »iklädas«
exformation för att bli meningsfull. Samhällets problem är på väg att
bli bristen på sinnlighet och informationsströmmens rop på mening.
Människan har flyttat ned på en lägre bandbredd och börjat vantrivas.
(Nørretranders 1991, sid. 522)

Citatet har direkt bäring på multimedia. Om vi ser på utvecklingen ur ett
datorperspektiv får vi genom att öka på detaljrikedomen ett mer ”levande”
material att arbeta med. Vi kan också beskriva det som en förskjutning från
att arbeta med digitalt representerad information – ofta så ”mager” eller
icke-redundant som möjligt – till en detaljrikt analogt representerad infor-
mation. Multimedia attraherar oss för att den ger oss möjlighet att (med en
anspelning på Nørretranders) flytta upp på en högre bandbredd när vi an-
vänder datorn.

1 Exformation är information som hänvisas till i ett meddelande men som i övrigt ej
redovisas där (min anm)
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3.5 Vad kännetecknar multimediaprodukter?
I mina studier har jag upptäckt att multimedia har vissa särskilda karaktärs-
drag som är viktiga för förståelsen av vad multimedia är. Multimedia är en
ny företeelse men bygger på element (text, bild, ljud, datoranvändning) som
de flesta tycker sig vara väl förtrogna med. Det som är nytt är att dessa ele-
ment kombineras i en interaktiv datorbaserad produkt. Både utvecklare och
användare kan ha svårt att förstå multimedias komplexitet och djup eftersom
det ytligt sett bygger på så bekanta medier. Här kan det passa bra att jämföra
med det som hände när de första desktop publishing-programmen blev all-
mänt tillgängliga. Plötsligt hade man möjlighet att använda färger och andra
layoutfinesser vid produktion av informationsblad och andra små trycksaker.
Resultatet blev ofta katastrofalt eftersom kunskaperna om hur dessa finesser
kunde användas saknades. Jag menar alltså att det krävs en djup förståelse
för ett stort antal element och att dessa inte är tydligt uppenbara vid ett ytligt
betraktande. Detta gäller främst dem som ska utveckla produkten men i
många fall även de blivande användarna eftersom dessa ofta har en betydel-
sefull roll i själva produktionen, något som jag beskriver i kapitel 4. Multi-
media är per definition mångdisciplinärt, de element som bygger upp multi-
mediaprodukter berör ett mycket brett spektrum gällande människa och tek-
nik. Detta breda spektrum är lätt att vara omedveten om eller underskatta
konsekvenserna av.

Kännetecken på multimediaprodukter:

• interaktivitet (avsnitt 3.5.1)

• datorbaserade system (avsnitt 3.5.2)

• integration av flera medier (avsnitt 3.5.3)

Dessa punkter finns med i Tannenbaums definition och utgör kärnan i mul-
timediabegreppet. I mina studier har jag identifierat flera kännetecken som
respondenterna beskriver och som enligt min bedömning har stor betydelse
för utvecklingsarbetet. Jag har valt att beskriva tre sådana kännetecken.
Multimediaprodukter är:

• fokuserade på användargränssnittet (avsnitt 3.5.4)

• komplexa system (avsnitt 3.5.5)

• i teknikfronten (avsnitt 3.5.6)

Följande avsnitt är en genomgång av dessa sex punkter.
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3.5.1 Interaktivitet

En av de mest utmärkande egenskaperna hos multimedia är interaktiviteten
(Elin, 2001; Tannenbaum, 1998). Enligt Tannenbaum innebär interaktivitet
att möjliggöra för användaren att i någon mån kontrollera flödet av informa-
tion. Termen interaktiv har länge använts inom dataområdet men fått ökad
betydelse i samband med multimedia. Nationalencyklopedin (1998) säger
följande om uppslagsordet interaktiv:

I databehandlingssammanhang kallas program interaktiva då männi-
ska och dator på ett dialogliknande sätt växelvis bidrar till att den
önskade uppgiften utförs. Interaktiva system där ett flertal användare
står i kontakt med en dator via terminaler ersatte under slutet av 1970-
talet de äldre s.k. batchsystemen, som var baserade på satsvis bearbet-
ning.

Av detta kan vi dra slutsatsen att en viss grad av interaktivitet finns i många
system som vi inte skulle beteckna som multimediala. Liknelsen med dialog
(mellan människor) används ofta som utgångspunkt i diskussioner om inter-
aktivitet – Tannenbaum säger att den yttersta formen av interaktivitet i
kommunikation är när människor har en dialog ansikte mot ansikte. Datorer
är dock inte människor och kommunikation mellan en dator och en männi-
ska är inte samma sak som kommunikation mellan två människor. Men ge-
nom att studera mänsklig kommunikation och använda kunskapen vid ut-
formning av användargränssnitt så kan man skapa effektivare och mer upp-
skattade multimediaprodukter.

Tannenbaum utvecklar begreppet vidare genom att referera till Williams,
Rice och Rogers (1998, sid. 10) som definierar interaktivitet i samband med
kommunikation ansikte mot ansikte som:

The degree to which participants in a communication have control
over, and can exchange roles in, their mutual discourse.

Detta visar att interaktivitet kan finnas i olika grader i olika mänskliga
kommunikationssituationer. I en undervisningssituation har en föreläsare
normalt större kontroll över situationen än åhörarna, de kan inte enkelt byta
roller och budskapet är oftast inte ömsesidigt definierat. I en dialog mellan
två vänner uppfylls dessa kriterier dock i en högre grad vilket gör den situa-
tionen till mer interaktiv jämfört med föreläsningen.

”Mutual discourse” syftar på att den nuvarande kommunikationen hänvisar
till någon tidigare kommunikationssituation mellan parterna. Tack vare den-
na kan parterna referera till saker i sitt samtal utan att behöva nämna dem
explicit. Ett sådant samtal är interaktivt i hög grad.
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Med ”exchange roles” menar Williams et al. (1998) dels förmågan att växel-
vis vara sändare och mottagare i en kommunikationssituation, dels en för-
måga att leva sig in i den andra partens situation, en empatisk förmåga.

”Control over” syftar i Williams et al. (1998) definition på förmågan att
välja olika faktorer som har betydelse för kommunikationen, såsom timing,
innehåll och i vilken ordning saker händer. I en brevväxling via e-post har
båda parterna god kontroll över timingen eftersom de kan välja tidpunkt
själva för att läsa och skicka meddelanden. Som åhörare vid en föreläsning
har man normalt liten kontroll över timing, innehåll och i vilken ordning
materialet presenteras. Den ömsesidiga kontrollen är låg eftersom talaren
har mycket mer kontroll över situationen än åhörarna. I ett multimediapro-
gram kan kontrollen utövas av användaren, programmet eller en kombina-
tion av de två. Borsook och Higginbotham-Wheat (1991) hävdar att en op-
timal grad av interaktivitet uppstår när de båda parterna balanserar kontrol-
len jämt mellan sig, se Figur 3.2.
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Figur 3.2. Optimal interaktivitet inträffar när kontrollen av inlärningssituationen
balanseras mellan eleven och datorn. (Fritt efter Borsook & Higginbotham-Wheat,

1991)

Som exempel på kontroll över en inlärningssituation anger de faktorer som
tempo och i vilken ordning olika moment behandlas. Deras exempel utgår
från en utbildningssituation där de gör en liknelse med en lärare som ska
hålla en lektion med sina elever. I det första fallet ställer sig läraren framför
klassen, håller sin föreläsning och går sedan därifrån. I det andra fallet stäl-
ler sig läraren framför klassen och säger ingenting utan lyssnar enbart till
eleverna. I det tredje fallet diskuterar läraren och eleverna ämnet, reagerar
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på varandras kommentarer och lär sig av varandra. Det är i denna situation
som det finns en balans mellan de två ytterligheterna i de två första fallen.
Det är också denna situation som är den inlärningsmässigt sett bästa.
Borsook och Higginbotham-Wheat (1991, sid. 14) menar att om vi inser att
denna balans i interaktionen mellan människor är viktig så bör vi också inse
att samma balans inte är mindre viktig när det gäller interaktion mellan
människa och dator.

Jag anser dock att vissa frågor kan ställas utifrån Figur 3.2. De talar om
”optimal interaktivitet” och man kan tolka kurvan som att optimal interakti-
vitet är när människan och datorn delar kontrollen över situationen lika
mellan sig och att interaktiviteten blir mindre optimal om kontrollen för-
skjuts åt någon sida. För det första kan man fråga sig om högsta möjliga
interaktivitet alltid är det optimala vilket figuren enligt min tolkning gör
gällande. Kan man inte tänka sig att det finns situationer där optimal inter-
aktivitet uppnås genom att datorn eller människan har större kontroll över
situationen? Är inte optimal interaktivitet situationsberoende?

Det är möjligt att Borsook och Higginbotham-Wheat (1991, sid. 14) syftar
på maximal interaktivitet och inte optimal. De skriver i sin artikel angående
det tredje undervisningsfallet ovan att: ”This balance is where interactivity
is greatest.” I sina konklusioner över interaktivitet i undervisningssituationer
så säger de också att effektiva läromedel inte kan eller behöver använda alla
de ingredienser som utgör interaktivitet. De menar att för vissa grupper och i
vissa ämnen kan exempelvis program med drillövningar vara det bästa. De
avslutar sin artikel med: ”If we are to realize the unique instructional poten-
tial of the computer, it is imperative that we exploit the power of interacti-
vity”.

Steuer (1992) placerar in olika applikationer i ett tvådimensionellt fält med
livfullhet och interaktivitet som variabler, se Figur 3.3. Livfullhet eller
”vividness” definierar Steuer som:

Vividness means the representational richness of a mediated environ-
ment as defined by its formal features, that is, the way in which an
environment presents information to the senses.

Steuer (1992) definierar interaktivitet enligt följande:

Interactivity is defined as the extent to which users can participate in
modifying the form and content of a mediated environment in real
time.
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Figur 3.3. Interaktivitet och livfullhet. Fritt efter Steuer (1992).

En multimediaprodukt kan hamna varsomhelst i området i Figur 3.3 beroen-
de på hur den har konstruerats och vilken tyngdpunkt som utvecklaren har
lagt på olika medier och andra element i produkten. Som multimediaut-
vecklare kan det vara intressant att fundera över var en viss produkt bör
hamna i detta fält för att den ska fungera så bra som möjligt. Att utveckla
multimedia är till stor del en konst och det finns inga formler för att beräkna
vilken grad av interaktivitet och livfullhet som är bäst.

Enligt Tannenbaum (1998, sid. 289) är det en allmän åsikt att hög grad av
interaktivitet skapar mer effektiva och intressanta multimediaprodukter men
han säger också att det inte finns några otvetydiga sätt att mäta den och att
mängden av de tre beskrivna dimensionerna (”mutual discourse”, ”exchange
roles” och ”control over”) bara utgör ett av många olika perspektiv när det
gäller forskning om interaktivitet.

Andra faktorer som är viktiga vid mänsklig kommunikation och som även
har bäring på multimediaprodukter är svarstid, icke-sekventiell tillgång till
information, anpassningsförmåga och återkoppling.

Svarstid används som benämning på den tid det tar för ett datorprogram att
reagera på användarens kommandon/input. En lång väntetid på svar från ett
multimediaprogram upplevs som en störning. Shneiderman (1998, sid. 354)
hävdar att en svarstid under en sekund fördras allmänt, om svarstiden över-
stiger 15 sekunder sjunker produktiviteten och felfrekvensen ökar.
Shneiderman (1998, sid. 360) anger att det finns stora skillnader i hur indi-
vider uppfattar olika svarstider och att man arbetar snabbare när man får
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erfarenhet. För repetitiva uppgifter föredras korta svarstider och om uppgif-
terna är mer komplicerade kan användarna vänja sig vid längre svarstider
utan att produktiviteten sjunker. Ju längre svarstiderna blir desto större blir
dock missnöjet hos användarna.

Icke-sekventiell tillgång till information handlar om att kunna hoppa mellan
olika ämnen i en kommunikationssituation, till skillnad från att följa en viss
given ordning. Denna möjlighet är ett av de största argumenten för datorba-
serad undervisning, eleven ska kunna påverka den ordning i vilket ett mate-
rial presenteras.

Anpassningsförmåga handlar om hur parterna i en kommunikationssituation
kan anpassa sina budskap efter mottagarens förutsättningar. I en dialog mel-
lan två människor sker detta nästan alltid, om än i olika grad. I multimedia-
sammanhang har man försökt åstadkomma en viss grad av anpassningsför-
måga genom att ha gränssnitt som erbjuder alternativa inmatningsmöjlighe-
ter när användaren ska ge respons till programmet. Borsook och
Higginbotham-Wheat (1991) tar också upp detta i sin genomgång av inter-
aktivitetsbegreppet och menar att användaren behöver ha ett antal valmöj-
ligheter tillhands. Om man som användare bara kan interagera genom att
trycka på en tangent för att bläddra framåt i ett dokument så blir interaktivi-
teten tämligen låg. Anpassning tas även upp av Allwood (1998, sid. 8) som
menar att ”… datorn i dagsläget vanligen är enkelt regelstyrd, och har dålig
förmåga att anpassa sig till användarens avsikter med interaktionen”. Att öka
”datorns” anpassningsförmåga tror jag är en av de stora drivkrafterna bakom
mycket av arbetet med multimedia.

Återkoppling är en nyckelfaktor i en dialog mellan människor. Detta märks
tydligt om man pratar i telefon med någon på andra sidan jordklotet och det
är någon sekunds fördröjning. Samtalet blir mycket ryckigt, man pratar i
munnen på varandra och det är svårt att få ett naturligt flyt i konversationen.
I multimediaprodukter ger användaren återkoppling till programmet med de
olika inmatningsalternativ som produkten är skapad för. Utvecklingen går
från enbart de klassiska enheterna som tangentbord och datormus till också
mer avancerade former som röststyrning och positionssensorer i tredimen-
sionella miljöer.

När man går över från ett dominerande medium (oftast text) till flera samti-
diga medier som rörliga bilder och ljud kommer tiden in som en viktig fak-
tor. Text och stillbilder har ingen egen utsträckning i tiden annat än att den
utsträckning som betraktaren bestämmer, helt enkelt hur länge betraktaren
ser på texten eller bilden. När det gäller ljud, rörliga bilder och rörelser
(sensomotorik) finns det en utsträckning i tid inbyggt i själva mediet. Detta
kan styras på olika sätt beroende på vad man önskar när man skapar multi-
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mediaprodukten. Antingen bestämmer utvecklaren enväldigt hur snabbt ljud
och rörliga bilder ska spelas upp, men man kan också tänka sig att låta an-
vändaren själv välja hastighet på uppspelningen.

Respons från användaren har på samma sätt en tidsfaktor i de fall när ljud,
rörliga bilder eller rörelse av annat slag används.

Tiden kommer även in som en viktig faktor på ett annat plan, nämligen den
tid som förflyter mellan olika händelser i interaktionen mellan multimedia-
produkten och användaren. Exempel är hur länge en bild visas eller hur lång
tid det tar mellan två tangentnedtryckningar från användaren. Det sistnämn-
da exemplet är ofta inte av betydelse, programmet står stilla tills användaren
trycker ner en tangent oavsett hur lång tid användaren tar på sig. Tiden kan
dock användas, exempelvis i ett spel där man bara har en viss tid på sig att
svara på en fråga.

Att hantera ljud och rörliga bilder ställer stora krav på både hård- och mjuk-
vara. Kraven gäller exempelvis lagringskapacitet, bearbetningshastighet och
överföringshastighet. Olika medier måste ofta synkroniseras väl vilket också
ställer stora tekniska krav. Ett bra exempel är en videofilm med en person
som talar. När vi ser en sådan film upptäcker vi även mycket små missar i
synkroniseringen mellan bild och ljud.

Hur tiden påverkar graden av interaktivitet tas också upp av Borsook och
Higginbotham-Wheat (1991). De använder termen kornstorlek (”grain-size”)
som ett mått på hur länge användaren måste vänta innan ny interaktion med
datorn är möjlig. Om programmet tvingar användaren att titta på en 15 mi-
nuter lång video innan han/hon kan ge respons till programmet så blir inter-
aktiviteten lidande.

Som avslutning på denna genomgång av det mångfasetterade begreppet in-
teraktivitet så vill jag kort nämna Tannenbaums redogörelse för den typologi
som Heeter (1989, sid. 2) har skapat. Hon identifierar sex dimensioner av
interaktivitet: val, ansträngning, svarsförmåga (responsiveness), kontroll och
spårning (monitoring), tillägg av information och systemets förmåga att
stödja interpersonell (interpersonal) kommunikation.

1. Den första dimensionen, val, syftar på en positiv koppling mellan val-
möjligheter och interaktivitet. Ju fler valmöjligheter som finns för en
användare desto högre är interaktiviteten.

2. Den andra dimensionen, ansträngning, syftar på att interaktiviteten ökar
om användaren tvingas att vara aktiv för att få någon respons från sys-
temet. En bildskärm som automatiskt rullar fram en text utan möjlighet
för användaren att påverka förloppet erbjuder låg grad av interaktivitet.
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En webbsida däremot där användaren måste peka och klicka har högre
grad av interaktivitet.

3. Den tredje dimensionen, svarsförmåga, handlar om systemets förmåga
att svara en användare på ett lämpligt sätt. Denna dimension har stora
likheter med anpassningsförmåga som nämnts ovan.

4. Den fjärde dimensionen kontroll och spårning, avser systemets automa-
tiserade förmåga att mäta användarens sätt att hantera systemet, exem-
pelvis hur användaren navigerar mellan olika menyer för att uppnå ett
visst syfte. Denna information kan användas av den som utvecklar och
testar en ny multimediaprodukt. Den kan också användas av systemet i
sig för att anpassa sig till användaren. Ett sådant exempel är att låta de
menyval som användaren oftast vill komma åt ligga överst i en rullgar-
dinsmeny.

5. Den femte dimensionen, tillägg av information, handlar om användarens
möjlighet att bidra med information som lagras i systemet. Traditionella
massmedier erbjuder ofta relativt få möjligheter för detta. Datorbaserade
kommunikationskanaler har ofta en större möjlighet att låta användaren
bidra med information vilket gör interaktiviteten högre.

6. Den sjätte dimensionen är systemets förmåga att stödja interpersonell
kommunikation. Exempel på sådana är system för videokonferens, chat
och e-post. Ju mer lik ansikte-mot-ansikte-dialog kommunikationen är
desto högre är interaktiviteten.

Som framgår av ovanstående beskrivning så är interaktivitet ett svårfångat
och mångfasetterat begrepp. Heeter (2000, sid. 1-2) beskriver detta i ett se-
nare verk med några kärnfulla uttalanden som jag tänkte kunde vara lämpli-
ga som en utmanande avslutning på detta avsnitt:

The word interactivity and its derivates are used to represent so many
different meanings that the word muddles rather than clarifies the
speaker’s intent. […] Interactivity is an overused, underdefined con-
cept.

3.5.2 Datorbaserade system

Multimediaprodukter är datorbaserade vilket innebär att de kännetecken som
är typiska för datasystem även gäller för multimediaprodukter (Jonasson,
2000, sid. 53). Detta får konsekvenser både för produktens egenskaper och
för utvecklingsprocessen, Tannenbaum (1998, sid. 464) uttrycker det så här:
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The creation of a multimedia production has much in common with
any other large-scale computer software development project. A group
of computer scientists called software engineers have been studying
this process for several decades. Many of the principles proposed by
software engineers and the various procedures that they advocate ap-
ply to a greater or lesser extent to multimedia development.

Utvecklingsprocessen behandlas i kapitel 4 men det kan vara intressant re-
dan här att konstatera att multimediautveckling bedrivs både av traditionella
dataföretag och av företag som tidigare inte sysslat med utveckling av data-
system, exempelvis reklambyråer och mediaföretag. Branscher som tidigare
inte hade så tydliga kopplingar hamnar här på samma arena. För de traditio-
nella dataföretagen är den nya utmaningen med multimedia att skapa medier
för interaktiv användning, att utveckla datasystem är i sig ingen nyhet för
dem. För reklambyråer och mediaföretag gäller en delvis motsatt bild. De är
vana vid att använda olika medier för kommunikation, men de är ovana vid
att utveckla datasystem. Gemensamt för båda är att kombinationen av inter-
aktivitet, flera medier och datorbasering är ny.

Vad innebär det då att multimediaprodukter är datorbaserade? Jag har valt
att kortfattat beskriva några punkter som jag bedömer som viktiga för förstå-
elsen för bland annat tekniska begränsningar som datorbaserade produkter
har.

• Datorbaserade produkter är digitala. Eftersom en stor del av det innehåll
som finns i en multimediaprodukt från början bara finns i analog form
så måste det omvandlas till digital form för att kunna bearbetas av en
dator.

• Stora mängder data behöver lagras. När man omvandlar ljud, stillbilder
och rörliga bilder till digital form får man ofta stora volymer vilket stäl-
ler höga krav på lagringsutrymme. För att få ner lagringsvolymerna ar-
betar man i multimediasammanhang ofta med olika former av kompri-
mering. För att få flexibla system där det är lätt att bearbeta och söka i
informationsmängderna använder man ofta databaser.

• När man använder en datorbaserad produkt transporteras stora da-
tamängder. Transporterna sker mellan dator och användare men också
mellan många olika enheter i själva datorsystemet. Eftersom multimedi-
aprodukt ofta lagrar stora mängder data och har höga krav på snabb in-
teraktivitet är dessa datatransporter en kritisk faktor.

• Datorbaserade produkter innehåller program (mjukvara). Ett program är
en följd av instruktioner som gör att datorn utför önskad behandling av
data. De som skriver program har en stor mängd olika verktyg till sin
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hjälp. Gemensamt för verktygen är att de ska göra det möjligt för männi-
skan att överföra sina intentioner till instruktioner i en form som datorn
kan hantera.

3.5.3 Integration av flera medier

Multimedia handlar per definition om att använda fler medier än ett. Det är
underförstått att dessa kan användas samtidigt. En multimediaprodukt som
endast skulle använda ett medium åt gången är visserligen möjlig och kan-
ske önskvärd för vissa ändamål men styrkan med multimedia är att använda
flera medier samtidigt.

Kommunikation från multimediaprodukten till människan

Figur 3.4 visar i mitten de olika medier som kan användas i en multimedia-
produkt och utanför dessa de respektive sinnen hos människan som dessa
medier riktas mot. Pilarna visar vilka sinnen de respektive medierna vänder
sig till.

text
stillbild

rörlig bild
ljud

sensomotorik

syn

hörsel

smak

lukt

känsel

Figur 3.4. Multimedialitet sett som olika mediers inriktning på människans sinnen.

De medier som inriktar sig på människans syn är text, stillbild och rörlig
bild. Det medium som hittills har varit det helt dominerande för datorbase-
rade applikationer av olika slag är text. Som text räknar jag här siffror, bok-
stäver och andra tecken som används i skriftspråket. Text kommer antagli-
gen att även i framtiden ha en viktig position i många multimediaprodukter.
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Dock har text den begränsningen att den vänder sig till människor som kan
läsa. Med hjälp av de andra medier som kan ingå i en multimediaprodukt
kan man även vända sig till människor som inte kan läsa vilket är en stor
fördel och något som kan öppna helt nya användningsområden för multime-
diaprodukter.

Stillbild är en samlande rubrik för grafiska symboler, ritade eller målade
bilder och konstverk, fotografier, diagram, ritningar, grafik och andra icke-
rörliga bilder. Rörlig bild är film, video, TV och animationer. Ljud syftar på
allt som vi uppfattar med hörseln, däribland tal och musik. Sensomotorik
avser användningen av rörelse, tryck eller temperatur, ett exempel är mobil-
telefoner som vibrerar i stället för att ringa.

Text, stillbild och rörlig bild uppfattas alla av människan genom synen.
Skriven text kan även omvandlas till tal eller punktskrift och på så vis upp-
fattas med hörsel eller känsel för den som av olika anledningar inte kan läsa.
Detta rymmer stora möjligheter och kommer säkert att få ökad betydelse i
framtiden.

Ljud uppfattas genom hörseln. Multimediaprodukter använder idag framför-
allt ljud i form av mänskligt tal och musik. Vanligt är också ljudeffekter som
kopplas till olika handlingar när man arbetar med exempelvis ordbehand-
ling. Ljud kan där kopplas till att man stänger ett fönster eller väljer i en
rullgardinsmeny.

Sensomotoriska effekter kan uppfattas av känseln om de skapar rörelse,
tryck eller temperaturförändringar som uppfattas av huden. En rörelse kan
även uppfattas med synen om man exempelvis ser hur mobiltelefonen vibre-
rar när ett samtal kommer. Detta är markerat med den streckade pilen i
Figur 3.4.

Kommunikation från människan till multimediaprodukten

Hur ser det då ut när människan ska förmedla sina intentioner till multi-
mediaprodukten? Några exempel visas i Figur 3.5 som inte gör anspråk på
att vara en komplett genomgång av de inenheter som en multimediaprodukt
kan använda sig av. Det finns många andra utöver dem som redovisas här.

I mitten visas olika uttryckssätt som människan kan använda för att kommu-
nicera med multimediaprodukten. Runt dessa visas olika enheter som har till
uppgift att fånga upp uttrycken. Pilarna visar vilka enheter som tar emot
respektive uttryck. Text används ofta för att kommunicera med multimedia-
produkter.
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Figur 3.5. Exempel på mänskliga uttryckssätt och multimediaproduktens
”sinnesorgan”, olika inenheter som registrerar människans respons.

Det finns många olika sätt att förmedla texten, i Figur 3.5 tas bara några
exempel på dessa upp. Ett vanligt sätt är att skriva på ett vanligt tangentbord
men text kan produceras på en mängd andra sätt. Till exempel kan man med
hjälp av en datormus klicka på ett virtuellt tangentbord som visas på en
skärm. Text kan också förmedlas som bilder till videokamera eller scanner
där man kan använda program för textigenkänning och på så sätt återskapa
texten i en form så att den kan redigeras i ordbehandlingsprogram och edito-
rer.

För att fånga upp ljud används mikrofoner. Att kommunicera med multime-
diaprodukter med hjälp av mänskligt tal är fortfarande relativt ovanligt men
det finns stora möjligheter att det blir vanligt i framtiden.

Bilder kan fångas upp av scanner eller videokamera. En vanlig tillämpning
av detta är videokonferenser där kommunikation sker människa till männi-
ska och datorn finns med som förmedlingslänk. Att människan använder
bild för att kommunicera med en multimediaprodukt utan att en mänsklig
mottagare är inblandad är ovanligt men man kan mycket väl tänka sig att
människan ritar eller målar något som registreras och tolkas av multimedi-
aprodukten.

Sensomotorik används här som beteckning för att känna av rörelse och posi-
tion. Detta kan registreras på ett stort antal olika sätt. Vanligt förekommande
är att användaren håller ner en mustangent och ”drar” något på en bild-
skärm. Hjälmar och handskar som känner av rörelse och position används i
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VR. Med lasermätare avses tekniken att använda laserljus för att känna av
rörelse och position. Ett exempel på detta är en ny version av en personbil
där förarens ögon lokaliseras med hjälp av laser med syftet att förarmiljön
ska kunna ställas in så att föraren når alla reglage på ett bra sätt.

Den här genomgången visar olika exempel på hur människan kan ge respons
till en multimediaprodukt, det finns många andra möjligheter som exempel-
vis sug-och-blås-teknik, eller registrering av hjärnans elektriska aktivitet
med hjälp av biosensorer, se exempelvis Cyberlinkprojektet vid Slottsbergs-
gymnasiet.

3.5.4 Fokus på användargränssnittet

Multimediaprodukter har en naturlig och stark fokusering kring användar-
gränssnittet. Låt oss återigen se på Tannenbaums definition av multimedia
från avsnitt 3.1 (min översättning):

En interaktiv, datorbaserad presentation som inkluderar minst två av
följande element: text, ljud, stillbilder, rörliga bilder och animationer.

Av definitionen framgår att multimedia till stor del handlar om gränssnittet,
’interface’ mellan människa och dator. Jag har ovan berört interaktiviteten
som inte kan existera utan ett användargränssnitt. Som nämnts ovan innebär
interaktivitet att både programmet och användaren kan utöva kontroll över
presentationen. Denna kontroll realiseras genom användargränssnittet. Pro-
grammet utövar sin kontroll genom att exempelvis bestämma i vilken ord-
ning olika fält kan fyllas i på ett formulär och vilket format texten ska ha när
man fyller i formuläret. Användaren utövar sin kontroll exempelvis genom
att själv välja mellan olika menyalternativ i ett fönster eller genom att ange
värden för olika parametrar.

Ordet ”presentation” indikerar att något visas upp för någon. Här finns en
källa till tveksamhet eftersom en presentation så som vi ofta använder ordet
är tämligen enkelriktad. En multimediaprodukt kan vara mycket enkelriktad,
en företagspresentation kan bestå av information som användaren tar del av
utan att användaren har andra interaktionsmöjligheter än att exempelvis
reglera hastigheten med vilken materialet presenteras. Eftersom många mul-
timediaprodukter är interaktiva i hög grad så blir ordet presentation lite
missvisande. Att kalla en flygsimulator för en presentation känns inte så
naturligt.

Oavsett grad av interaktion så är det något som visas upp för användaren
vilket kräver ett användargränssnitt. I multimediaprodukten används olika
medier vilket medför stora krav på användargränssnittet.
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3.5.5 Komplexa system

Multimediaprodukter är ofta mycket komplexa. Multimediaprodukter är IT-
produkter och deras komplexitet går att diskutera ur flera synvinklar. En
utgångspunkt kan vara systems yttre och inre egenskaper (Langefors, 1973;
1995 och Andersen, 1994, sid. 70ff). De yttre egenskaperna är de som an-
vändarna av systemet är intresserade av, exempelvis svarstider och utseende
på skärmbilder. De inre egenskaperna är de egenskaper som krävs för att
realisera de yttre, exempelvis programmets indelning i olika moduler. Detta
exempel visar på två sidor av ett system, systemets användning (yttre egen-
skaper), och systemets konstruktion (inre egenskaper). Eklund (1993, sid.
21) beskriver komplexitet hos systemets inre egenskaper och menar att
komplexiteten är en funktion av de ingående delsystemen och de samband
som finns mellan dessa delsystem. Han menar att komplexiteten i datorpro-
gram påverkas av:

• programmets storlek,

• antal programdelar,

• antal länkar mellan programdelarna,

• gränssnitten mellan olika programdelar,

• användarkommandon och producerad information, och

• datastrukturerna.

Multimediaprodukters interaktiva karaktär är en viktig faktor för komplexi-
teten, både när det gäller användningen (hur användaren uppfattar och kan
hantera interaktionen) och konstruktörens design av interaktiviteten. Att
använda flera medier samtidigt ökar också komplexiteten. Medierna måste
koordineras med varandra både i tid och rum så att man får en väl fungeran-
de helhet vilket berördes i avsnitt 3.5.1.

I avsnitt 3.7 redovisas ett antal egenskaper hos IT-produkter som också de-
monstrerar deras komplexitet. Dessa egenskaper beskrivs av Löwgren och
Stolterman (1998, sid. 2) som också sätter in produkterna i ett större sam-
manhang:

Den kanske allra svåraste kombinationen är när en teknisk artefakt ska
samverka i en social miljö med människor i en systemisk helhet.
Komplexiteten som då uppstår går inte fullständigt att förutse.

Som framgår av genomgången ovan ligger alltså komplexiteten hos multi-
mediaprodukter på flera olika plan, de exempel som har redovisats är inre
struktur, egenskaper vid användning och samverkan i sociala miljöer.
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3.5.6 I teknikfronten

Utveckling och användning av multimediaprodukter ställer stora krav på
modern teknik, både när det gäller utveckling, distribution och användning.
Multimediaprodukter är utvecklade med hjälp av moderna och avancerade
verktyg. För behandling och sammanställning av alla delar som behövs finns
en mycket bred flora av verktyg, både traditionella som exempelvis analog
video, och digitala datorbaserade som exempelvis programmeringsspråk och
databashanterare. En beskrivning av dessa finns i Molin (2000, sid. 171).
Verktygen utvecklas hela tiden och multimediautvecklare vill gärna använda
de nyaste versionerna för att få tillgång till de senaste funktionerna. Detta
kan orsaka problem senare eftersom utvecklingsverktyg inte alltid är felfria
när de börjar säljas.

Distribution och användning av multimedia ställer också stora krav på den
tekniska utrustning som används eftersom det handlar om krav på stora lag-
ringsvolymer samt höga bearbetnings- och överföringshastigheter. Ljud och
rörliga bilder pressar tekniken hårt och det blir viktigt för leverantörerna att
snabbt anamma ny teknik för att höja kvaliteten. Flera medier används sam-
tidigt; presentation genom dessa och interaktion med användaren ska koor-
dineras i en sammanhållen digital miljö. Tekniken utvecklas i en snabb takt
och det gäller för de som levererar multimediaprodukter att känna till detta
så att produkterna går att använda med den utrustning som kunderna har. En
av respondenterna säger:

Ständiga förändringar i teknisk miljö ställer mycket stora krav på oss
som producenter att hänga med, investera i nya programvaror och
datorer. I vanliga systemutvecklingsbranschen kanske man inte gör så.
Speciellt i webbranschen sker mycket hela tiden med nya verktyg.
(R5)

Multimedia distribuerades tidigare i huvudsak på CD-ROM. Idag har kapa-
citeten i olika slags nätverk ökat tillräckligt mycket för att möjliggöra mul-
timedia även där. I skrivande stund talas det mycket om multimedia i mobila
system men där befinner sig utvecklingen i sin linda.

Sammanfattningsvis kan vi säga att multimedia ligger i teknikfronten i och
med att det är en relativt ny företeelse som inte har hunnit utvecklas under
särskilt lång tid, samt att den ställer stora krav på tekniken för att komma till
sin rätt och förväntningarna på nya funktioner och användningsområden är
stora.
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3.6 Kvalitet – lagom är bäst
Jag tog upp frågan om hur respondenterna ser på begreppet kvalitet. De svar
jag fick visade att kvalitet är ett svårfångat begrepp. Det är intressant att se
hur kvalitet definieras i litteraturen. Bergman och Klefsjö (1995, sid. 17)
säger:

Kvalitet på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfreds-
ställa, eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.

Samma tankegång finns hos Fitzimmons och Fitzimmons (1998, sid. 270)
som definierar tjänstekvalitet som:

Customer satisfaction with service quality can be defined by compar-
ing perceptions of the service received with expectations of the serv-
ice desired.

Edvardsson (1996, sid. 126ff) behandlar också kvalitet i samband med
tjänsteutveckling och menar att kvalitet inte är enkel att definiera. Han be-
skriver kvalitetsbegreppet som mångdimensionellt och att det kan ges ett
innehåll från olika utgångspunkter t.ex. kunden eller tillverkaren/producent-
en. För att kunna definiera kvalitetsbegreppet bör man enligt Edvardsson
ställa sig frågorna: kvalitet för vem eller vilka? Kvalitet i vad? Dessa frågor
hjälper till att ställa kvalitetsbegreppet i relation till en viss kontext jämfört
med att använda generella definitioner vilka lätt blir intetsägande och svåra
att operationalisera och konkretisera.

Andersen (1994, sid. 469) skriver om kvalitet och informationssystem:

Kvalitet är överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem
och de förväntningar användarna har på det.

Kvalitet kopplas även här till förväntningar och det visar sig vara en kopp-
ling som är viktig även för respondenterna i min undersökning. Edvardsson
(1996, sid. 124) diskuterar synen att kvalitetsuppfattningen är resultatet av
en jämförelse mellan förväntningar och upplevelse (av en tjänst) och menar
att den ifrågasätts av allt fler forskare vilka menar att det i första hand är
upplevelsen och inte förväntningarna som skapar kvalitetsintrycket.
Edvardsson (ibid.) menar dock att förväntningarna har relevans men klara
begränsningar i analyser när det gäller tjänstekvalitet.

Jag har identifierat tre ståndpunkter hos respondenterna i frågan om kvalitet:

• kvalitet är svår att definiera och mäta,

• utvecklarna har högre kvalitetskrav än kunderna, och
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• kvalitet i multimediaprodukter handlar om ”tillräckligt bra”.

De här ståndpunkterna varvades med varandra och beskrevs på olika sätt.
Jag återger nedan ett flertal längre citat från intervjuerna i avsikt att ge läsa-
ren en god inblick i de resonemang om kvalitet som fördes.

Kvalitet är svårt att definiera och mäta

Den allmänna bilden som tonade fram i intervjuerna var att kvalitet är svår
att definiera och mäta. Några respondenter beskrev kvalitet ur olika aspekter
där vissa är mer mätbara än andra.

Svårt, två saker: teknisk, att det fungerar, man testar och testar, och
innehållsmässig, bra bilder, bra texter. Vem bestämmer vad som är
snyggt? Det är mer flytande. Traditionell systemvetenskap kanske inte
bryr sig, bara man har windowsstandard. Här är det visuella jättevik-
tigt. Svårare att hantera kvalitet på bilder. (R5)

Det är jättesvårt att definiera, helt hopplöst att definiera i stort sett.
(R1)

Det är svårt att mäta kvaliteten. (R6)

Det är väldigt svårt att mäta vad som är bra kvalitet. (R7)

Här märks en tydlig frustration, nästan uppgivenhet vad gäller att definiera
och mäta kvalitet. Det första citatet är intressant eftersom respondenten sät-
ter in begreppet i en kontext i enlighet med vad Edvardsson (1996, sid.
126ff) efterlyser.

En respondent som är systemutvecklare beskriver en koppling mellan kun-
dernas krav och fel i produkten:

Vi sätter krav på antal fel, efter sex månaders drift får det inte vara
mer än ett visst antal. Uppdragsgivaren sätter dom kraven, det är en
nedbrytning av kundkraven, det får inte balla ut för ofta. Man vet hur
mycket fel man hittar i testfasen, vi har noggrann uppföljning på fel,
bra statistik, från det kan vi ställa krav på kvalitet. (R3)

Att försöka omvandla kundkrav till något som är mätbart på det vis som vi
ser här är inte vanligt hos de intervjuade multimediaföretagen. Systemut-
vecklaren ovan arbetar med system där kraven på felfrihet och tillgänglighet
är mycket höga. För att klara av att leverera system som motsvarar dessa
krav har man satsat stora resurser på att redan tidigt i utvecklingsarbetet
styra kvaliteten på produkterna mot en bestämd nivå mätt i antal fel. Man
har tydliga rutiner för granskning, test och korrigeringsåtgärder på alla nivå-



43

er i utvecklingsarbetet. Jämfört med de övriga intervjuföretagen är det också
ett större företag som dessutom har mycket lång erfarenhet av mjukvaruut-
veckling.

Skilda kvalitetskrav hos kund och utvecklare

Samtliga intervjuade multimediautvecklare har visat upp en hög ambition
när det gäller att skapa bra produkter. Det är intressant att notera att man ser
sig ha högre krav än vad kunderna har.

Ibland har vi upplevt att vi har inte varit riktigt nöjda men kunden har
ändå blivit jätteglad för folk har inte så stora krav som vi har. (R7)

Sedan handlar det ju om att det är en upplevd känsla hos kunden ock-
så, vi sätter ju oftast högre krav på oss själva än vad kunden gör, dels
har man ju större prestige själv, man vill inte göra något dåligt. Det är
det ena, det andra är att oftast har man mer kunskap än vad kunden
har vilket gör att man har sett bättre grejer, och mina referensramar
eller min ribba är ofta högre satt än vad en kunds är, oftast. Det där
gör att det kan bli problem för oftast vill man ju, alltså att kunden är
jättenöjd med något som man själv inte är så där jättenöjd med och då
upplever ju kunden det som att det här är fantastiskt bra och vi upple-
ver det som att det är klart att det är bra men man skulle kunna göra
det mycket bättre. (R6)

Vi har oftast högre kvalitetskrav än kunden har. (R9)

Det måste finnas en grundkvalitet, vi jobbar hela tiden med tillräckligt
bra. (R4)

I dessa citat blir åter ett glapp mellan kund och leverantör tydligt. Respon-
denterna beskriver att de har en högre ribba än vad kunden har och en av
dem säger att det känns problematiskt att anpassa sig till kundens lägre krav.
Jag tolkar detta som uttryck för en yrkesstolthet där man har professionella
ambitioner som går utöver och kanske till och med emot den rena affärsmäs-
sigheten.

Situationen som beskrivs ovan där kunderna är mer nöjda än leverantören
har stora likheter med ”attraktiv kvalitet” (Kano, 1995; Bergman & Klefsjö,
1995, sid. 301). Denna uppfattning om hög kvalitet uppstår när kunden blir
positivt överraskad av egenskaper hos tjänsten eller produkten som han eller
hon var omedveten om och därmed inte hade några uttalade förväntningar
på. Sådana positiva överraskningar bidrar starkt till kundtillfredsställelsen.
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Multimedia är fortfarande en relativt ung företeelse och det är svårt för kun-
derna att ha realistiska förväntningar på något som de inte känner till så bra.
Detta kan leda till både höga och låga förväntningar.

Kunden tror att man kan göra sådant som inte är möjligt. (R2)

Skillnader i kunskap om möjligheterna med multimedia kan således behöva
överbryggas i två olika riktningar. Den ena riktningen innebär att höja kun-
dens förväntningar genom att leverantören visar på möjligheter som kunden
inte känner till och därför inte kan föreslå. Den andra riktningen innebär att
sänka kundens förväntningar genom att upplysa honom om vad som är rea-
listiskt att göra till skillnad från sådant som inte är möjligt. När kundernas
kunskap om multimedia efterhand ökar borde det finnas möjligheter att
glappet mellan deras förväntningar och den upplevda kvaliteten minskar.

Kvalitet är lika med ”tillräckligt bra”

En fråga som multimediautvecklare ständigt brottas med är att bedöma kva-
liteten på det material som ingår i en multimediaprodukt. Hur mäter man
kvaliteten på ljud, animationer, videosekvenser och bilder? En hög ambi-
tionsnivå kan resultera i lång utvecklingstid och ökade kostnader. Högre
kvalitet på bilder och ljud kan också medföra ökad filstorlek vilket i sin tur
kan försämra produktens prestanda. Här finns ett dilemma mellan tekniska
och konstnärliga ambitioner. Tid och kostnader utgör en affärsmässig aspekt
som också måste räknas in och sammantaget blir detta ett spänningsförhål-
lande som sätter sin prägel på hela multimediautvecklingen.

Multimediaprodukters komplexitet gör att kvalitetsbedömning blir en delikat
avvägning mellan ett stort antal faktorer som är svåra att sätta entydiga mått
på:

Det måste finnas någon som säger att nu är det tillräckligt bra. Om en
person sitter och knåpar med någonting, så blir dom aldrig nöjda, det
kan alltid bli bättre. Någon måste säga: nu är det tillräckligt bra, nu är
det tillräckligt god kvalitet. [...] Jag tycker det har varit genomgående
att när vi känner att vi tycker att det är bra då tycker kunderna också
att det är bra. [...] Troligtvis så har vi idag i alla fall ett kanske något
högre kvalitetskrav på oss än vad kunden har på det dom har förväntat
sig. (R8)

Här förlitar sig respondenten på erfarenhet och känsla och inte på mätetal.
När respondenterna talar om ”tillräckligt bra” skulle det vid en ytlig betrak-
telse kunna misstolkas som ett uttryck för en måttlig ambitionsnivå från
utvecklarnas håll men det framgår av intervjusvaren att förhållandet är det
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motsatta. Utvecklarna har en högre ambitionsnivå men tvingas av flera skäl
sänka den till en nivå som är ”tillräcklig” för att produkten ska motsvara
förväntningarna. Följande uttalande uttrycker detta kort och koncist:

Producenten ska sätta ribban tillräckligt lågt, det här är tillräckligt bra.
(R7)

Stolterman (1991, sid. 144) fann i sin undersökning av systemutvecklare att
förmågan att explicit kunna redogöra för, och diskutera kvalitetskriterier var
mycket låg. Han fann vidare att många systemutvecklare skulle önska en
fördjupad kvalitetsdiskussion, även om de anser att generella kriterier inte är
möjliga att få fram. Till slut menar han också att ett problem verkar vara att
det saknas ett språk. Det saknas begrepp för de kvalitetskriterier som inte
tillhör de mest uppenbara.

Jag anser att det finns stora likheter mellan de uppfattningar som redovisas i
Stoltermans avhandling och de uppfattningar som multimediautvecklarna i
mina intervjuer har uttryckt. Kvalitet är för båda dessa grupper viktigt men
samtidigt mycket svårt att definiera och finna begrepp för.

Kvalitet definierad – relationen till tid och kostnad

Det är tydligt att multimediautvecklare har höga kvalitetsambitioner men att
en ”tillräcklig” nivå måste bestämmas. Förutom att kvalitetsnivån bör anpas-
sas till kundernas krav så påverkas även viktiga faktorer som tid och kostna-
der. England och Finney (1999, sid. 16) hävdar att projektledare inom mul-
timedia tenderar att förbise den effekt som tid och kostnad har på kvaliteten.
Eftersom kvalitet är svårgripbart så är det också svårt att bedöma hur tid och
kostnader påverkar kvaliteten.

Går det att hitta en definition av kvalitet som är anpassad för multimediaut-
veckling? England och Finney (1999, sid. 17f) tar upp avvägningen mellan
professionella och affärsmässiga ambitioner och säger att det behövs en
generell definition av kvalitet som kan användas vid budgetering av olika
sorters multimediaprojekt. De menar att det i botten på alla utvecklingspro-
cesser finns en definition av, och överenskommelse om produktens innehåll
och behandlingen av detta innehåll. Innehåll är detsamma som den informa-
tion som presenteras, behandling står för de media och de tekniker som an-
vänds, och hur detta kommer att se ut. De föreslår följande definition (Eng-
land & Finney, 1999, sid. 17, min översättning):

Designkvalitet för medieprojekt = överenskommelse om innehåll och
behandling.
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Författarna anför att vissa människor inte accepterar detta som en definition
eftersom de anser att den inte täcker in aspekter på kvalitet som enligt dem
borde ingå. De hävdar dock att de flesta problem som uppstår i utvecklingen
berör innehåll och behandling och att de kvalitetsnivåer som sätts upp i ett
multimediaprojekt ska vara lämpliga och möjliga att nå med tanke på ett
givet syfte för att nå definierade resultat. Detta anförs som en affärsdriven
snarare än en specialistdriven inställning. Specialister kan ha svårt att ac-
ceptera idén att lägga kraven på en nivå som de själva inte anser når upp till
”hög kvalitet” eftersom deras arbete granskas av kollegor. Slutligen hävdar
England och Finney att man trots de ramar och nivåer för kvalitet som sätts i
projektet kan ha utrymme för kreativitet och professionalism så länge som
man accepterar och håller sig inom dessa ramar.

Intervjusvaren i min undersökning går helt i linje med de tankar som
England och Finney för fram. Jag ser också en tydlig koppling mellan frågan
om kvalitetsnivåer och de resonemang som finns i avsnitt 4.4.1 och som
handlar om en gemensam grundsyn, ömsesidig förståelse och respekt.

3.7 Multimediaprodukter och
informationssystem

Den här avhandlingen bygger på tanken att multimediaprodukter och infor-
mationssystem är två företeelser som samverkar med varandra. Ett studium
av detta släktskap är grunden för att öka kunskapen om dem och för att klar-
göra om och hur de kan vara till gagn för varandra. I det här avsnittet be-
skrivs begreppet informationssystem och det jämförs sedan med multimedi-
aprodukter.

3.7.1 Vad är informationssystem?

Hur förhåller sig informationssystem och multimediaprodukter till varandra?
För att kunna diskutera den frågan är det bra att först fundera på vad infor-
mationssystem är. En forskare som tidigt arbetat med detta är professor
Börje Langefors. Han definierar informationssystem enligt följande,
Langefors (1973, sid. 195):

By information systems we mean here:

A system of information sets needed for decision and signalling in a
larger system (of which it is a subsystem) containing subsystems for



47

collecting
storing
processing
distributing

information sets.

För att förtydliga detta redovisar han också en definition av information
(ibid., sid. 319):

Information is any kind of knowledge or message that can be used to
improve or make possible a decision or action.

Langefors (1995, sid. 55) anser att informationssystem ska förse sina använ-
dare med nödvändig information:

Information systems are to be conceived of as ”systems of informa-
tion”. They should also appear as systems of information service, that
provide their users with the information they need.

Han visar också att informationssystem kan innehålla andra informations-
system och variera mycket i omfång, (ibid., sid. 64):

We may conclude that information systems, according to the perspec-
tive presented here, are not at all restricted to ”total”, centralised
guidance and control. In a typical organisation, there will be local
systems and some of these may have to communicate with others,
while some will be strictly local. Some of the local systems will sim-
ply be personal.

Andersen (1994, sid. 15) har ett liknande sätt att se på informationssystem,
han säger kort och gott: ”Ett informationssystem är ett system för insamling,
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information.”

Andersen (ibid., sid. 12ff) kompletterar denna definition med en beskrivning
av karakteristiska drag hos ett informationssystem:

• Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion

• Ett informationssystem måste vara knutet till en viss arbetsuppgift

• Ett informationssystem förmedlar information från vissa personer till
andra personer

• Ett informationssystem tar emot information av olika slag

• Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling som
kan vara både manuell och maskinell
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• Det finns inget informationssystem som kan uppfylla alla önskemål

• Ett informationssystem är aldrig färdigt en gång för alla

Avison och Fitzgerald (1995, sid. 1) är också inne på att ett informations-
system förser människor med användbar information:

An information system in an organisation provides facts useful to its
members and clients which should help it operate effectively.

De anför också att informationssystem kan innehålla mer än sifferinforma-
tion (ibid., sid. 2):

In today’s information systems, the basic ’data’ to be processed can
include pictures, sounds and text as well as raw factual data, such as
the numbers which might represent the orders placed for a particular
product in an order processing system.

För att definiera informationssystem refererar Avison och Fitzgerald (ibid.
sid. 13) till Buckingham et al. (1987b):

…a system which assembles, stores, processes and delivers informa-
tion relevant to an organisation (or to society), in such a way that the
information is accessible and useful to those who wish to use it, in-
cluding managers, staff, clients and citizens. An information system is
a human activity (social) system which may or may not involve the
use of computer systems.

Inom IFIP (International Federation for Information Processing), som är en
arbetsgrupp med forskare från olika länder, definieras i FRISCO-rapporten
informationssystem som (Falkenberg et al., 1998, sid. 73):

An information system is a sub-system of an organisational system,
comprising the conception of how the communication- and informa-
tion-oriented aspects of an organisation are composed (e.g. of specific
communicating, information-providing and/or information-seeking
actors, and of specific information-oriented actands) and how these
operate, thus describing the (explicit and/or implicit) communication-
oriented and information–providing actions and arrangements existing
within that organisation.

Här talas om ”communication-oriented and information–providing actions”,
vilket jag tycker är i linje med en tendens idag att mer betona informations-
systemens kommunikativa roll jämfört med den informativa rollen.

Denna tankegång har likheter med Goldkuhl (1996) som anlägger ett hand-
lingsteoretiskt perspektiv på informationssystem. Det innebär i korthet att se
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informationssystem som handlingssystem. Även Buckinghams et al. (1987b)
definition ovan har en liknande inriktning i sin formulering om ”human acti-
vity system”. Goldkuhl bygger på talaktsteori som betonar att tal är handling
och att ett yttrande/meddelande består både av en informationsdel och en
handlingsdel. Exempel på handlingar är att ta emot en förfrågan, ge en of-
fert, bekräfta en order och att fakturera. Goldkuhl är kritisk mot att
Andersen (1994) begränsar informationssystemets roll till att lämna upplys-
ningar. Upplysningar som huvudmetafor för informationssystem är för be-
gränsad enligt Goldkuhl (1996, sid. 2) som argumenterar för att informa-
tionssystem bör ses som kommunikativt handlande. Han avslutar sin artikel
med att redovisa syftet med handlingsperspektivet:

Denna handlingsteori kan användas både för att beskriva och karaktä-
risera informationssystem och för normativa syften. Handlingsteorin
kan (genom lämpliga metoder) användas för att göra befintliga och
nya informationssystem mer handlingsorienterade; dvs. med mer ge-
nomtänkta och tydliga handlingsmöjligheter som stöd i företagets af-
färsprocesser. Detta bör då också innebära att aktörerna blir mer syn-
liga och tydligt ansvariga genom systemet. ”Vem har sagt vad”. Jag
kallar detta en pragmatisering av informationssystem; att dess hand-
lingskaraktär blir mer tydlig och dess olika systemanvändare blir mer
synliga genom systemet. Vi bör se informationssystem som informa-
tionsaktiva system.

Jag anser att termen upplysning inte utesluter det handlingsperspektiv som
Goldkuhl (1996) förespråkar. SAOL (1986) anger att en upplysning används
för att meddela eller klargöra något för någon. Detta klargörande kan enligt
min mening rymma handlingar som att komma överens om något, mottaga
en kundförfrågan eller ge offerter. I praktisk verksamhet där informations-
systemen finns är handlingsperspektivet ofta tydligt just genom den termi-
nologi som finns, exempelvis kundförfrågan, offert, order, mottagningsbe-
kräftelse, kontrakt, faktura och avisering.

Checkland och Holwell (1998, sid. 8) anser att IS/IT-området (informations-
system/informationsteknik) befinner sig i förvirring. Denna förvirring beror
på att det är ett relativt nytt fält där den tekniska utvecklingen har gått snab-
bare än vårt tänkande om detsamma och att de förändringar som IS och IT
för med sig sträcker sig bortom användandet av nya verktyg till djupare
kulturella förändringar. Deras syn på vad informationssystem är framkom-
mer när de beskriver sin utgångspunkt:

The starting point of this work, then, is a re-thinking of what is en-
tailed in providing informational support to purposeful action in the
real world of organisations.
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Även här ser vi en koppling mellan information och handling, något vi också
kan finna i Håkangård och Nilsson (2000, sid. 13) som redovisar Karlstads-
skolans definition av informationssystem:

Med ett ”informationssystem” menas utifrån ett infologiskt synsätt:

Ett system som innehåller delar för insamling, bearbetning, lagring,
sökning, distribution, presentation och användning av information. In-
formationssystemet tar emot meddelanden som input, behandlar dessa
i processer utifrån viss regler eller instruktioner och levererar medde-
landen som output till användare. Ett informationssystem är en del av
den verksamhet som det ska betjäna. Det är inget självändamål utan är
avsiktligt arrangerat av några människor för att organisera meddelan-
debehandlingen inom ett visst verksamhetsområde. Informationssys-
tem består ofta av en blandning av mänsklig informationsbehandling
och datorbaserade bearbetningar. De senare brukar kallas för datasys-
tem. Användning av informationssystem syftar till att informera några
människor om något som stöd för deras handlingar i verksamheten.
Ett informationssystem används alltid som ett led i kommunikationen
mellan människor i en organisation!…

Alla dessa definitioner indikerar tydligt att informationssystem är en integre-
rad del av organisationers verksamhet varför frågor som rör utveckling av
informationssystem även handlar om organisationsutveckling i stort. Infor-
mationssystem kan också användas utanför det som vi normalt syftar på när
vi använder ordet organisation. Jag väljer därför att använda begreppet verk-
samhet och syftar då på mänsklig verksamhet i vid bemärkelse.

Mot bakgrund av redovisade uppfattningar av vad ett informationssystem är
har jag formulerat följande definition:

Ett informationssystem är ett av människor avsiktligt skapat system
för informationshantering med avsikt att stödja kommunikation och
handlingar i en verksamhet. Informationssystemet kan vara helt eller
delvis datorbaserat.

Jag vill motivera mitt val av definition med en kort genomgång av definitio-
nens olika delar.

• Informationssystem är skapade av människor. Det är inga ofelbara, giv-
na konstruktioner utan resultatet av mänskligt arbete med fel och brister.
Eftersom människor skapat dem måste det också vara människor som tar
ansvar för dem. Vi kan inte som den oskicklige smeden klandra järnet
utan vi måste ta ansvar för de system vi skapar.
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• Informationssystem är skapade med avsikt. Det finns en tanke bakom
informationssystemen, de ska uppfylla något slags syfte och är därmed
del av något slags sammanhang.

• Informationssystem är system. Ett system är en samling element som
hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet (Natio-
nalencyklopedin, 1998). Ett informationssystem består ofta av ett myck-
et stort antal element och dessa måste alltså ordnas till en sammanhäng-
ande helhet.

• Informationssystem hanterar information. Information är en generell
beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunika-
tion i olika former (Nationalencyklopedin, 1998). Eftersom ett innehåll
får mening för en människa först när människan tolkat det så kan vi på-
stå att tolkning av det överförda innehållet blir en central process i ett
informationssystem.

• Informationssystem ska stödja kommunikation och handlingar i en verk-
samhet. Informationssystem finns inte till för sin egen skull utan skapas
för att underlätta kommunikation och handlingar i vid bemärkelse.
Kommunikation och handlingar sker mellan och hos människor, infor-
mationssystem ska följaktligen vara ett stöd för människor! De verk-
samheter ett informationssystem ska stödja kan vara kopplade till ett fö-
retag eller en organisation men de kan också vara av personlig/privat ka-
raktär.

• Informationssystem är helt eller delvis datorbaserade. Informations-
system som inte till någon del är datorbaserade existerar men begreppet
används oftast för datorbaserade informationssystem. Mitt intresseom-
råde är datorbaserade informationssystem.

Med denna genomgång av begreppet informationssystem som bakgrund är
det nu dags att ställa informationssystem i relation till multimediaprodukter.

3.7.2 Multimediaprodukter och informationssystem
– en jämförelse

Hur förhåller sig då multimediaprodukter till informationssystem? I detta
avsnitt jämförs eller relateras multimedia och informationssystem som fe-
nomen. Tabell 3.1 presenterar definitionerna för de båda begreppen.
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Tabell 3.1. Definitioner av multimediaprodukt och informationssystem.

Multimediaprodukt En interaktiv, datorbaserad presentation som inkluderar
minst två av följande element: text, ljud, stillbilder, rörliga
bilder och animationer.

Informationssystem Ett informationssystem är ett av människor avsiktligt
skapat system för informationshantering med avsikt att
stödja kommunikation och handlingar i en verksamhet.
Informationssystemet kan vara helt eller delvis datorba-
serat.

Mot bakgrund av diskussionen om informationssystem ovan framstår infor-
mationssystem som ett betydligt vidare begrepp jämfört med begreppet
multimediaprodukt. Ett informationssystem kan vara alltifrån ett litet per-
sonligt system till ett organisationsövergripande system som består av
(del)informationssystem i flera led (Langefors, 1995, sid. 55ff). Multimedia-
produkter beskrivs sällan i systemtermer på det sätt som gäller för informa-
tionssystem, men ur ett systemteoretiskt perspektiv är en multimediaprodukt
i sig ett system. I förhållande till sin omgivning och användning framstår de
ofta som självständiga produkter som kan köpas över disk. Exempel på så-
dana produkter är uppslagsverk, undervisningsprogram och spel.

Låt oss ta en flygsimulator som exempel. En sådan kan användas i rent un-
derhållningssyfte samtidigt som den kan ge kunskaper om hur ett flygplan
hanteras i verkliga livet. Realismen beror på hur flygsimulatorn är konstrue-
rad. Flygbolagen utbildar sina piloter i flygsimulatorer där de kan träna på
nödsituationer som man inte vill pröva vid riktig flygning. I detta exempel
fungerar flygsimulatorn som en del av en organisations verksamhet, nämli-
gen flygbolagets utbildning av sina piloter. Man kan också tänka sig att in-
formation från piloternas övningar i simulatorn används av andra informa-
tionssystem hos flygbolaget, exempelvis för planering och uppföljning av
utbildning. En multimediaprodukt kan följaktligen vara en integrerad del av
ett informationssystem, se Figur 3.6. Här visas en verksamhet med ingående
informationssystem (IS). Verksamhet används i vid bemärkelse och kan vara
exempelvis företag, organisationer, avdelningar, skolor och myndigheter.
Informationssystemet i verksamheten består av flera mindre delar varav en
del omfattas av en multimediaprodukt (MMP). Pilarna representerar kom-
munikation mellan de ingående delarna, verksamheten och omgivningen.

Jag menar att Figur 3.6 visar en trend som är tydlig idag. Multimedia fick
snabbt genomslag tack vare sin tydliga fokus på upplevelse, här är rallyspel
och flygsimulatorer bra exempel.



53

Verksamheten
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Informationssystemet

Omgivningen

Figur 3.6. Multimediaprodukten (MMP) som en integrerad del av ett informations-
system.

Företag och organisationer förstod att fördelarna med multimedia också kan
vara användbara i deras olika verksamheter och de började då integrera
multimediaprodukter med sina informationssystem (Jonasson, 2000, sid. 2).
Informationssystemen har ett fokus på information och kommunikation och
kan med hjälp av multimedia få gränssnitt som är mer funktionella och till-
talande för människan. Många informationssystem har multimediala egen-
skaper som en naturlig beståndsdel – det är mindre en fråga om multimedia
ska användas utan frågan gäller snarare vilken multimedialitet som är önsk-
värd och hur den ska utformas.

Samtidigt finns det troligen en fortsatt stor marknad för renodlade multime-
diaprodukter av den typ som beskrivits ovan. Det går följaktligen att identi-
fiera två utvecklingslinjer vad gäller användning av multimedia. Den ena
linjen är en ökad användning av multimedia i informationssystem, den andra
linjen är multimedia för upplevelse. Men det går också att hitta använd-
ningsområden för multimedia som inte låter sig självklart kategoriseras vil-
ket talar för att det inte råder några vattentäta skott mellan dessa utveck-
lingslinjer.

Vad är då en lämplig benämning på ”multimediala informationssystem”? Jag
har funnit benämningen multimediainformationssystem, på engelska multi-
media information system; Sullivan och Liang (1997). Det är en lång och
otymplig term på svenska och den är inte heller särskilt vanlig i litteraturen.
En betydligt vanligare term är multimediasystem, på engelska multimedia
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system. Den används både för multimediaprodukter så som jag har beskrivit
dem här och för informationssystem med påtagligt multimediainnehåll. Vil-
ken benämning som väljs beror nog på vilken sida – information eller upple-
velse – man vill poängtera. Informationssystem är en accepterad och mycket
spridd term. Man kan argumentera för att behålla denna och konstatera att
informationssystem idag oftast är multimediala i olika grad och att detta inte
behöver nämnas explicit. Å andra sidan kan man hävda att multimedia får så
stora konsekvenser för systemutveckling och användning att det är motiverat
med en tydlig markering av det multimediala.

Mot bakgrund av ökad multimediaanvändning i informationssystem kan det
vara intressant att jämföra multimediaprodukter och traditionella icke-
multimediala informationssystem och se vilka likheter och skillnader det
finns mellan dem.

IT-produkter

Både multimediaprodukter och informationssystem är digitala IT-produkter
men med den skillnaden att informationssystem även kan ha manuella in-
slag. Båda är resultatet av bland annat programmering. IT-produkters bredd
och komplexitet diskuteras av Löwgren och Stolterman (1998). De använder
termen IT-artefakt och redogör för ett antal egenskaper som finns hos dessa
och som inte är lika uppenbara som exempelvis funktionalitet, effektivitet,
ekonomi, användaranpassning och strukturell korrekthet vilka vanligtvis
diskuteras. Några av de begrepp de beskriver är (ibid., sid. 51-52):

• Handlingsutrymme. De möjligheter till och begränsningar av olika slags
handlande som en IT-artefakt medför, både medvetet designade och oav-
siktligt uppkomna. IT-design blir i detta perspektiv inte bara design av
några produkter som kan utföra vissa funktioner, utan framstår som de-
sign av sociala miljöer.

• Föränderlighet. I vilken mån det är möjligt för användarna och andra att
förändra en artefakts struktur, form eller funktion.

• Dynamisk gestalt. En interaktiv IT-artefakt har en karaktär och ger ett
helhetsintryck som inte bara bestäms vid första anblicken utan gradvis
framstår eller konstrueras efter hand som användaren interagerar med
den. Denna tidsbundna karaktär är produktens dynamiska gestalt.

• Handlingskaraktär. Vilka slags handlingar som en IT-artefakt är desig-
nad för att möjliggöra, stödja eller medge. Några sådana är systemkom-
ponent, samtalspartner, verktyg, medium eller arena.
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• Självständighet. En IT-artefakt är mer självständig om den upplevs agera
mer på egen hand eller om den beter sig som en jämbördig partner. En
IT-artefakt som beter sig som ett verktyg är mindre självständig.

• Symbolvärde. En IT-artefakt är inte bara en samling funktioner utan
också en symbol som tolkas i estetiska och sociala termer. Som exempel
beskrivs ett system som stöder bilförsäljare vid mötet med kund (ibid.,
sid. 43). Systemet är inte bara ett funktionellt verktyg utan förändrar
även bilförsäljarens roll och samspelet mellan säljare och kund. Att de-
signa en IT-artefakt är att göra val av symboliska utsagor.

• Spelbarhet. Om ett spel skapar en inre motivation hos spelaren så att
spelaren efter en omgång vill spela igen så har spelet god spelbarhet.

Anledningen till att jag har tagit upp alla dessa punkter från Löwgren och
Stoltermans beskrivning är att de visar på bredden och komplexiteten hos IT-
produkter. Egenskaperna har också stor relevans för multimediaprodukter
som genom användning av flera medier och en betoning på interaktivitet får
en uppenbart ”mänskligare” karaktär än många icke-multimediala IT-
produkter. De uppräknade egenskaperna är användbara i en diskussion om
vad som bygger upp denna karaktär. Ytterligare en orsak till att uppmärk-
samma dessa egenskaper är, som Löwgren och Stolterman påpekar, att de
inte är direkt uppenbara när man kartlägger IT-produkters egenskaper. Mul-
timediaprodukter är relativt nya företeelser och den som ska vara delaktig i
produktion eller användning av dem har nytta av att fundera över deras
egenskaper.

Interaktiva

Både informationssystem och multimediaprodukter kan hantera en viss grad
av interaktion mellan människa och dator. Multimediadefinitionen betonar
interaktivitet medan definitioner av informationssystem sällan tar upp inter-
aktivitetens betydelse. Människa–datorinteraktion är dock sedan länge
etablerat som ett viktigt område för systemutvecklare och forskare. På 1970-
talet började man intressera sig för användargränssnittet, även känt som
”Man–Machine Interface” (MMI) . I mitten av 1980-talet började man tala
om ”Human–Computer Interaction” (HCI) för att markera att man bör upp-
märksamma alla aspekter som har med interaktionen att göra och inte enbart
se till användargränssnittet (Preece, 1994, sid. 7). Preece (ibid.) visar bred-
den på HCI-området genom en definition från ACM SIGCHI (1992, sid. 6):

Human–computer interaction is a discipline concerned with the de-
sign, evaluation and implementation of interactive computing systems
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for human use and with the study of major phenomena surrounding
them.

Flera medier

Multimediaprodukter använder flera presentationsmedier, det kravet finns
inte på ett informationssystem. Eftersom det idag finns mycket få informa-
tionssystem som renodlat använder ett enda medium så är det flytande grän-
ser mellan dem i enlighet med resonemanget ovan.

Koppling till en verksamhets kommunikations- och informationshante-

ring

Informationssystem är kopplade till en viss arbetsuppgift och har en organi-
sations- eller verksamhetsanknytning vilket inte är nödvändigt för en multi-
mediaprodukt.

Informationssystem hanterar information. Falkenberg et al. (1998) definierar
information på följande vis:

Information is the knowledge increment brought by a receiving action
in a message transfer, i.e. it is the difference between the conceptions
interpreted from a received message and the knowledge before the re-
ceiving action.

Nationalencyklopedin (1998) är inne på samma tankegångar:

Generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid
kommunikation i olika former… Information innebär att någon får
kännedom om någonting (”blir informerad”)”.

Det handlar alltså om att någon vill skicka ett meddelande till någon annan.
Detta krav finns inte på multimediaprodukter. Det finns multimediaproduk-
ter som är konstnärliga uttryck och där kan man ofta inte tala om ”message
transfer” i samma direkta mening som när det exempelvis gäller att upplysa
någon om ett telefonnummer. Ett stort användningsområde för multimedia är
spel som inte heller kan karaktäriseras i termer av att överföra information.

Beståndsdelar

Vad består multimediaprodukter och informationssystem av? Karaktäristiskt
för multimediaprodukter är att de använder bilder och ljud av olika slag.
Dessa måste lagras digitalt för att kunna användas; de sparas i speciella fil-
format och benämns resurser (engelska: ”assets”). Kännetecknande för in-
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formationssystem är att de ofta lagrar stora mängder information (i text-
form). Dessa karaktäristika är inte alls ömsesidigt unika, det är mer befogat
att tala om en gradskillnad som reflekterar olika fokus, upplevelse eller in-
formation. I övrigt är de lika, de innehåller exempelvis regler för hur infor-
mation ska behandlas, styrning och möjliggörande av interaktion via använ-
dargränssnitt och en mängd andra egenskaper som tillsammans ska förverk-
liga alla krav och intentioner som varit underlag för utvecklingsarbetet. Jag
ser följaktligen ingen principiell skillnad mellan multimediaprodukter och
informationssystem vad gäller deras beståndsdelar. Konsekvenserna av detta
påstående behandlas i kapitel 6.

Användningsområden

Både informationssystem och multimediaprodukter har praktiskt taget obe-
gränsade användningsområden. Informationssystemens utveckling började
med att datorerna användes av forskare för att göra matematiska beräkning-
ar, sedan startade en datorisering av manuella administrativa rutiner som
exempelvis löneberäkningar. Administration har under de senaste 40 åren
varit ett av de viktigaste områdena för informationssystemens utbredning
men långt ifrån det enda.

Olika användningsområden för multimedia har jag berört tidigare i avsnitt
3.3. Multimedia har sin styrka i sådana sammanhang där texten inte ensam
är tillräcklig för att förverkliga alla de egenskaper man vill se hos produkten.
Idag är multimediaprodukter vanliga inom underhållning och spel, utbild-
ning, företags- och produktpresentationer, samt reklam och marknadsföring.

Multimedia är nytt och bromsas av de höga kraven på tekniken eftersom ljud
och bilder parat med hög interaktivitet ställer stora krav på lagringsutrymme
och överföringskapacitet. I takt med att tekniken utvecklas kommer vi an-
tagligen att se hur skillnaderna mellan informationssystem och multimedia-
produkter blir mindre och mindre. Traditionella informationssystem kommer
att använda fler medier i framtiden, det är en utveckling som är tydlig. Ett
litet exempel är en ökad användning av röststyrning i sammanhang där man
tidigare använt tangentbord eller knappsats för att interagera med datorn. I
skrivande stund introducerar Telia ett automatiskt talsvarssystem där man
kan söka telefonnummer genom att prata med en datoriserad telefonkatalog.

Sammanfattning av jämförelse

Sammanfattningsvis så är de viktigaste likheterna mellan informationssys-
tem och multimediaprodukter att de är mänskliga konstruktioner, datorbase-
rade och kräver människa-datorinteraktion när man använder dem.
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De viktigaste skillnaderna är att multimedia innebär att minst två medier
används, multimediaprodukter har interaktiviteten som en mer uttalat bety-
delsefull komponent och att multimediaprodukter inte behöver ha en organi-
sations- eller verksamhetsanknytning.

Jag anser att trenden idag är att integrera multimediaprodukter och informa-
tionssystem med varandra vilket gör att gränserna suddas ut och att det ur ett
produktperspektiv inte blir intressant att betona skillnader. Detta får konse-
kvenser för diskussionen om processen som tas upp i kapitel 4, där jag visar
på betydande skillnader i kultur och perspektiv mellan utvecklare av infor-
mationssystem och multimediaprodukter. Jag tror att perspektivskillnaderna
är stora. ”Vi säljer magkänsla” säger en av personerna i min undersökning.
Ett sådant påstående är säkert främmande för många inom den traditionella
systemutvecklingsbranschen.

Mitt eget perspektiv påverkar säkert de beskrivningar och jämförelser jag
har gjort i detta kapitel. Jag närmar mig multimediaområdet från ett system-
utvecklingsperspektiv med fokus på information och kommunikation. Jag är
medveten om att personer med andra perspektiv kan uppfatta informations-
system och multimediaprodukter på ett annat sätt än jag gör. Många som
arbetar med multimedia har erfarenhet från andra medier och ser multimedia
ur ett medieperspektiv. Det är människor som har arbetat med tidningar,
video, film, TV eller som författare. Gemensamt för dessa är intresse för
berättande, gestaltning och språk. För dem är multimedia ett nytt sätt att
kommunicera med publiken. Det som främst skiljer multimedia från andra
medier är möjligheten till icke-linjärt berättande samt den datorbaserade
interaktiviteten. Intrycken av att olika perspektiv möts på multimediaarenan
styrks av Gallagher och Webb (1997). De beskriver en empirisk studie där
de har identifierat två distinkta angreppssätt för utveckling av multimedia,
det ena baserat på mjukvarukonstruktion och det andra på grafisk design,
bok- eller filmproduktion. Detta behandlas ytterligare i kapitel 4.

I detta kapitel har jag definierat och belyst multimediaprodukter. Jag har
beskrivit motiv till att använda multimedia. Ett antal särskilt intressanta
karaktärsdrag hos multimediaprodukt har också beskrivits. Olika definitio-
ner av informationssystem har analyserats och en kartläggning av förhållan-
det mellan multimediaprodukt och informationssystem har utförts. Skillna-
der och likheter har beskrivits och jag har argumenterat för att skillnaderna
minskar med tiden. Avslutningsvis har jag påpekat att multimedia används
för underhållning och kultur men också som ett sätt att försöka förbättra och
förnya informationssystem av vitt skilda slag.
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4 Multimedia som process
Multimediautveckling är en mångfasetterad verksamhet. Det här kapitlet
beskriver utvecklingsarbetet och tar upp olika utmärkande drag som fram-
kommit i intervjuundersökningen. Olika perspektiv på multimediautveckling
diskuteras. Undersökningen visar att multimediautveckling ofta bedrivs med
hög ambitionsnivå, i nära samarbete med kunden, kräver mycket kommuni-
kation och förståelse mellan inblandade parter och sällan bedrivs enligt
detaljerade explicita metoder. Process används här som benämning på de
aktiviteter multimediautvecklare utför med hjälp av olika resurser i avsikt
att ta fram den multimediaprodukt som kunden önskar.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
KUNSKAPS-

UTBYTE

Område 2
PROCESS

Område 3
KRAV-

ARBETE

Område 1
PRODUKT

utvecklingsprocess

MULTIMEDIAUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

informations-
system

Figur 4.1 Område 2: Multimedia som process

4.1 Multimediautveckling – ett nytt och
växande område

Multimedia användes redan i början av 1960-talet i form av flygsimulatorer
för pilotutbildning men det var först på 1990-talet som multimedia blev mer
allmänt känt då persondatorerna blivit tillräckligt tekniskt avancerade för att
hantera ljud och bild (Encyklopædia Britannica, 2001). Utveckling av mul-
timediaprodukter för en bredare användning är således en ung verksamhet,
tillväxten är hög och den tekniska utvecklingen snabb.
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Intervjuundersökningen och litteraturstudierna visar att arbetet med att ut-
veckla multimedia kräver deltagande av många olika yrkeskategorier. Några
viktiga exempel är projektledare, producenter, grafiker, manusförfattare,
programmerare, musiker, pedagoger och människor med kunskaper inom
film och video. I ett multimediautvecklingsprojekt ska alla dessa människor
arbeta tillsammans vilket ofta är en ny situation för dem. För kunderna som
beställer multimediaprodukter är situationen också ofta ny och kunskaperna
om multimedia är små.

Sammantaget tonar en intressant bild fram som visar på ett nytt och tämligen
oprövat utvecklingsområde befolkat av människor från vitt skilda discipliner
som tillsammans arbetar med ny och snabbt föränderlig teknik för skapande
av tillämpningar i nya användningsområden. Det här kapitlet synar proces-
sen vid multimediautveckling och redovisar ett antal karaktäristika som
framkommit i litteraturstudier och i intervjuundersökningen. Med process
avser jag arbetsgång och arbetssätt vid multimediautveckling.

Kapitlet är disponerat så att jag först beskriver en generell arbetsgång vid
multimediautveckling följt av en beskrivning av olika roller som kan före-
komma. Därefter redogör jag för karaktäristiska egenskaper hos processen
och resonerar kring olika perspektiv som kan finnas hos dem som är invol-
verade i utvecklingsarbetet. Till sist drar jag slutsatser av de förda resone-
mangen.

En avgränsning är att arbetet med att fånga in och formulera krav inte be-
handlas i detta kapitel. Jag har bedömt det området så intressant att det har
fått bli ett separat kapitel.

I fortsättningen används termen multimediautveckling som benämning på
hela arbetet med framtagandet av en multimediaprodukt. Dit räknas allt från
en första kontakt och idédiskussion med kunden till en färdig produkt in-
stallerad och körklar hos denne, alternativt en produkt klar till försäljning
över disk.

4.2 Multimediautveckling – en översikt och
jämförelse med systemutveckling

Hur man i detalj organiserar multimediautveckling varierar men det går att
hitta gemensamma huvudmoment, faser, som återkommer i de beskrivningar
av multimediautveckling jag tagit del av i litteraturen och i intervjuer. Som
en utgångspunkt och exempel på ett sätt att organisera arbetet har jag valt
Elin (2001, sid. 149), se Figur 4.2. Källan är vald bland ett relativt litet antal
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verk inom området1. Motiv att välja just denna källa är att författaren har en
lång bakgrund inom området och att boken är av sent datum.

Behov

Design

Produktion

KonceptManusAvtal Master

Prototyp

Tid

Figur 4.2. Elins utvecklingsmodell för multimedia.

Modellen (nedan kallad Multimediamodellen) består av fyra faser:

• Behov. Arbetet inleds med en diskussion kring behov och idéer. Utveck-
lare2 och kund etablerar kontakt och försöker uppnå en gemensam förstå-
else för ramarna kring arbetet. I denna fas diskuterar man syfte, mål-
grupp, övergripande design, budget, tekniska begränsningar och tidsra-
mar. Fasen avslutas med undertecknande av ett avtal. Vissa företag delar
upp avtalet i flera steg så att de först tecknar avtal om en inledande de-
signstudie och när den är presenterad och granskad avgör parterna om de
vill teckna ett slutgiltigt avtal för utveckling av produkten.

• Design. I denna fas planeras arbetet och produkten specificeras i detalj.
Multimediaprodukter är komplexa och behöver beskrivas på flera olika

1 Andra exempel på utvecklingsmodeller för multimedia är Ulfhake (2000) och Dix-
on (1998). Den senare används vid University of Wollongong i Australien vilket jag
besökte sommaren 2002 som ett led i förberedelserna för fortsatt forskning.

2 Utvecklare används som samlingsbenämning för alla dem hos leverantören som på
något sätt påverkar egenskaperna hos den blivande produkten.
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plan och för olika syften. Arbetet i denna fas resulterar i ett manus, också
kallat funktionsspecifikation1.

• Prototyp. Att arbeta med prototyper av olika slag är vanligt vid multime-
diautveckling. Jag använder begreppet prototyp i en vid mening och syf-
tar på allt ifrån enkla bildspel till fungerande miniversioner av den tänkta
produkten. Arbete med prototyper görs ofta för att visualisera och kon-
kretisera designen av en produkt. I Figur 4.2 framstår detta som en helt
separat fas men i praktiken används prototyper av enklare slag redan i
designfasen. När designen är fastslagen används prototyper för att snabbt
kunna pröva om den tänkta designen fungerar, prototypen får då en veri-
fierande funktion. Elin (2001) anser att resultatet av denna fas är ett bevis
på ett fungerande koncept.

• Produktion. Här sker den konkreta tillverkningen av produkten. Viktiga
aktiviteter är produktion och insamling av material, mjukvarukonstruk-
tion och test. Som material räknas exempelvis texter, ljud, videosekven-
ser och animationer. Här ingår också att ta fram manualer, omslag och
annat som behövs för att få en produkt färdig för leverans och installa-
tion. Några av de intervjuade företagen räknar installation till produk-
tionsfasen medan andra talar om en efterproduktionsfas där installation
och uppföljning av att allt fungerar enligt avtal sker.

Elin beskriver i ett intressant stycke sin syn på lineäritet och tidsförhållan-
den i processen:

Note that the phases do not overlap in time and that the production
phase is as long as the others combined. Ideally, the developer does
not begin work on the next phase until the current phase is complete.
The temptation to jump the gun and get a head start on work required
of the next phase is very strong and should be avoided. (Elin, 2001,
sid. 149)

Elin förespråkar således en modell med fyra tydligt åtskilda huvudfaser som
inte överlappar i tid eller innehåll. Han säger dock samtidigt att prototypar-
betet kan leda till förändringar i produktens design. Det kan då finnas behov
av att skriva om delar av funktionsspecifikationen (ibid., sid. 155). Det finns
således ett tydligt inslag av iterativt arbete trots den till synes strikt vatten-
fallsorienterade modellen.

1 Multimediautvecklare använder ofta benämningen manus, systemutvecklare talar
om funktionsspecifikation.
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Modellen behandlar inte hur arbetet inom varje fas organiseras, den tar ex-
empelvis inte ställning till hur mjukvaruutvecklingen ska gå till. Inom mjuk-
varubranschen har man länge funderat över om man kan producera bättre
system på kortare tid genom att arbeta parallellt och iterativt. Tannenbaum
(1998) beskriver en sådan modell, spiralmodellen (ursprungligen utvecklad
av Boehm, 1988). Arbetet utförs i ett antal cykler (iterationer) där varje cy-
kel inleds med en bestämning av målen för cykeln. Sedan analyserar man
möjliga sätt att nå målen, olika risker beskrivs för att få ett bra underlag för
beslut om hur arbetet ska utföras. Därefter sker mjukvaruutveckling och
sedan ny analys som förberedelse för nästa cykel. Antal cykler är inte förut-
bestämt utan avgörs från fall till fall. Tannenbaum (ibid.) anser att detta är
nära det arbetssätt som ofta tillämpas vid multimediautveckling där grund-
design och mjukvara går igenom flera varv av bedömning, test och revide-
ring.

I Sverige finns det liknande tankegångar. Axelsson och Ortman (1990) be-
skriver Direct-modellen som har en tydlig spiralkaraktär. Författarna redovi-
sar att modellen bygger på idéer som presenterades i Utvecklingshandboken
SVEA 1985:

Idén att man bör lämna ett stelbent steg-för-steg-analyserande för att
få mer snurr på systemutvecklingen och styra arbetet mot konkreta re-
sultat, visade sig ha stor bärkraft. Idag arbetar en rad stora och medel-
stora företag, myndigheter, kommuner och konsultföretag enligt detta
synsätt. (Axelsson & Ortman, 1990, sid. 78)

Frågan om linjära, iterativa och parallella arbetssätt är mycket intressant för
multimediautvecklare. Undersökningen visar att multimediaprodukter är
svåra att fullständigt specificera tidigt i ett projekt vilket aktualiserar frågan
om och i så fall hur man kan skapa en flexibel process där alla krav inte
finns specificerade i ett tidigt skede. Hökenhammar (2001) diskuterar krav-
hantering vid datasystemutveckling och föreslår ett integrerat arbetssätt där
man har förmåga att ta hänsyn till många olika typer av information från
olika intressenter. Han menar att det finns en mängd samband och beroenden
mellan de olika informationstyperna vilket påverkar identifiering och ut-
formning av krav. Han pekar vidare på att samtliga intressenter bör vara
aktiva och samarbeta i kravarbetet. Dessa idéer är intressanta med tanke på
den pågående integreringen mellan traditionella informationssystem och
multimediaprodukter som skissas i min avhandling.

Undersökningen visar att multimediautveckling har många drag gemensamt
med traditionell systemutveckling. I Figur 4.3 visas Andersens livscykelmo-
dell för systemutveckling (Andersen, 1994).
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Figur 4.3. Livscykelmodellen för informationssystem. (Fritt efter Andersen, 1994,
sid. 48)

Livscykelmodellen sätter in systemutvecklingen i ett större sammanhang
som omfattar arbete både före och efter det egentliga utvecklingsarbetet.
Följande beskrivning av faserna är delvis hämtad från en av mig tidigare
genomförd studie av livscykelmodellen (Molin, 2000, sid. 165):

• Förändringsanalys. Arbetet inleds med en studie av verksamhetens pro-
blem och möjligheter. Där beskrivs den nuvarande situationen, den öns-
kade situationen och vilka behov av förändringar som finns. Slutligen be-
stäms vilka olika åtgärder man ska arbeta vidare med i fortsättningen.
Det gäller att få ett väl genomarbetat underlag så att rätt problem tas om-
hand med lämpliga åtgärder.

• Analys. Här analyseras verksamheten och man studerar hur ett informa-
tionssystem kan underlätta arbetet. Därefter bestäms vilken information
systemet ska innehålla, hur den ska behandlas och flöda i organisationen.
Vanligt är att ta fram en kravspecifikation som noggrant specificerar det
framtida informationssystemet beträffande t.ex. mål, förutsättningar,
funktioner, säkerhet, kvalitet och dokumentation.

• Utformning. I denna fas bestäms och utformas den tekniska lösning som
befinns lämplig. Några exempel är val av maskinutrustning, data-
lagringsstruktur och utvecklingsverktyg. Med kravspecifikationen som
underlag tar systemerare och programmerare fram detaljerade funktions-
specifikationer som får utgöra underlag för den fysiska tillverkningen.
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• Realisering. Nu finns det tillräckligt underlag för att starta den fysiska
tillverkningen av systemet. I denna fas ingår programmering, skapande
av eventuella databaser, användarmanualer, installationsanvisningar och
anvisningar för drift och underhåll. Om systemet innebär förändring eller
förnyelse av manuella rutiner behöver dessa också beskrivas.

• Implementering. Detta steg omfattar installation och start av det nya sys-
temet. Andersen räknar denna fas som den sista i utvecklingsarbetet. För
många användare är detta steg den första ”skarpa” kontakten med ett nytt
system och nya rutiner vilket gör att kraven är stora på utbildning och
planering inför denna fas.

• Förvaltning och drift. När utvecklingsarbetet är avslutat vidtar den dagli-
ga användningen. Systemet behöver under tiden det används underhållas,
utvärderas och förbättras. Insatser behövs för att den dagliga driften ska
fungera bra. Även om själva nyutvecklingsarbetet är avslutat så upp-
kommer hela tiden krav och önskemål om förändringar och förbättringar
vilket kan medföra mindre löpande justeringar eller en större förändring
vilket i så fall innebär att ett nytt utvecklingsarbete startar.

• Avveckling. Systemet kommer förr eller senare att tas ur bruk, då kan det
finnas behov av att ta hand om lagrad information. Det kan röra sig om
hemliga uppgifter som behöver skyddas. Vanligt är också att lagrad in-
formation ska föras över till ett eller flera nya system vilket kan kräva
specificering och programmering av export- och importfunktioner.

Vid en jämförelse mellan de två modellerna är det till en början viktigt att
notera att livscykelmodellen för systemutveckling inte har en tidslinje så
som Multimediamodellen har. Den ger således ingen information om läng-
den på olika faser vilket för övrigt skulle vara svårt eftersom den inkluderar
förvaltning och drift vars längd är beroende på vilket informationssystem det
handlar om.

Livscykelmodellen startar med en förändringsanalys som kan leda fram till
att de problem som tas upp där bäst löses på ett annat sätt än att starta ett
systemutvecklingsprojekt. Denna höga grad av ”förutsättningslöshet” i an-
greppssättet har inte sin motsvarighet i Multimediamodellen och inte heller i
det arbetssätt som beskrivits av respondenterna i min undersökning. Multi-
mediamodellen inleds med en diskussion kring behov och idéer vilket i och
för sig lämnar fältet öppet för olika slags lösningar men det handlar inte om
samma förutsättningslösa diskussion som i livscykelmodellen där ett even-
tuellt informationssystem tydligt kopplas till problem och mål i verksamhe-
ten. Här ser jag en möjlighet för multimediautvecklare att utvidga sin syn på
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utvecklingsarbetet och tydligare än idag mer övergripande koppla detta till
kundernas problem och mål.

Analys och utformning som sammantaget kallas systemering är livscykel-
modellens faser där det tänkta informationssystemet planeras och utformas
”på papperet” och som föregår den fysiska tillverkningen av systemet. Detta
motsvaras närmast av design och prototyp i Multimediamodellen. Livscy-
kelmodellen omfattar ingen prototypfas men Andersen utesluter inte ett
sådant alternativ (Andersen, 1994, sid. 346). Han talar om skillnaden mellan
analytisk och experimentell systemutveckling och anger att ett analytiskt
tillvägagångssätt där man systematiskt och intellektuellt försöker kartlägga
användarnas informationsbehov inte alltid ger ett system som motsvarar
användarnas förväntningar. En prototyp som är ett verklighetsnära exempel
på det framtida systemets yttre egenskaper kan vara effektiv för att pröva
den dialog/interaktivitet som sker mellan människa och maskin. Genom att
praktiskt pröva prototypen kan användaren komma med nya önskemål som
snabbt kan implementeras och prövas i prototypen. När den eller de använ-
dare som prövat prototypen är nöjda fungerar prototypen som kravspecifi-
kation för det framtida systemet (Andersen, 1994, sid. 347; Preece, 1994,
sid. 540). Jag anser att de argument som talar för användandet av prototyper
har hög giltighet även vid multimediautveckling.

En skillnad mellan modellerna är att livscykelmodellen tydligt skiljer på den
problemorienterade analysfasen där man koncentrerar arbetet på vad infor-
mationssystemet ska uträtta, och den lösningsinriktade utformningsfasen där
man bestämmer hur informationssystem ska vara konstruerat för att lösa sin
uppgift. I Multimediamodellen och i min undersökning saknas en sådan
tydlig distinktion mellan analys och utformning. Något som ytterligare visar
på skillnaden mellan dessa modeller när det gäller detta skede av arbetet är
synen på kravspecifikationen. Kravspecifikationen är de blivande användar-
nas samlade krav på systemet och utgör länken mellan analys och utform-
ning. De blivande användarna är således viktiga deltagare i analysfasen men
lämnar sedan över ansvaret till systemerarna som är kunniga på hur lösning-
en ska utformas. I Multimediamodellen saknas en motsvarighet till kravspe-
cifikation vilket också motsvarar resultatet av min undersökning. Där fram-
kom det att man inte tänker i kravtermer på samma vis som inom systemut-
veckling men att de mallar som branschföreningen skapat för kravspecifika-
tion möts av stort intresse från flera respondenter.

Under designfasen skapas en motsvarighet till det som i systemutveckling
ofta benämns funktionsspecifikation och som är resultatet av livscykelmo-
dellens utformningsfas. Olika benämningar används för detta dokument, ofta
används termen manus. Manuset är ett centralt dokument och utgör det vik-
tigaste underlaget för produktionsfasen.
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Realiseringsfasen i livscykelmodellen motsvarar Multimediamodellens pro-
duktionsfas. När det gäller informationssystem består realiseringsfasen till
stor del av programmering. Också produktionsfasen vid multimediautveck-
ling innehåller mycket programmering men även mycket annat arbete som
exempelvis skapande av grafik och animationer, fotografering och video-
filmning, inspelning av speakerröster samt produktion och inspelning av
ljudeffekter och musik. Som tidigare beskrivits räknas ibland även installa-
tion till denna fas vid multimediautveckling men vissa väljer att tala om en
efterproduktionsfas istället.

Livscykelmodellens två sista faser, Förvaltning och drift, samt Avveckling
har ingen motsvarighet i Multimediamodellen. En förklaring till detta är att
multimediaprodukter tidigare oftast lagrades och distribuerades på CD-
ROM. En sådan skiva är normalt statisk och kan inte förändras vilket medför
att multimediaprodukten inte kan förändras med mindre än att en nya skiva
produceras och distribueras. Om produkten är såld över disk till tusentals
kunder blir detta en dyr och omfattande process. Det är således ett stort ar-
bete att förändra eller förnya en sådan produkt. Eftersom många multimedia-
produkter säljs över disk är avståndet mellan utvecklare och användare stort
både i tid och rum. Det utvecklande företaget är i dessa fall inte engagerade i
den konkreta situationen där produkten används vilket kan vara en förkla-
ring till att modellen inte omfattar dessa delar.

Undersökningen visar att utvecklingen idag går mot ökad användning av
multimedia på intranät och Internet. Intervjuerna talar även för att multime-
diaprodukter och ”traditionella” informationssystem integreras allt mer. Den
utvecklingen gör att även multimediaprodukter kommer att omfattas av ar-
bete i livscykelmodellens två sista faser. Den problem med uppgradering
som gäller produkter baserade på CD-ROM ser helt annorlunda ut när pro-
dukterna är nätverksbaserade. Förändringar och nya versioner av program-
vara kan distribueras och tas i drift utan att nya skivor behöver tryckas och
skickas ut. Det finns därför goda skäl att komplettera Multimediamodellen
med livscykelmodellens två sista faser. I Figur 4.4 illustreras jämförelsen
mellan de två modellerna. Jag har utökat utvecklingsmodellen för multime-
dia från Figur 4.2 och satt den i relation till livscykelmodellen för systemut-
veckling i avsikt att illustrera den gjorda jämförelsen. Till skillnad från den
tidigare Multimediamodellen finns nu ingen tidslinje och inga trappsteg.
Tidslinjen är borttagen med anledning av att tiden för förvaltning och drift
helt beror på vilket system det handlar om. Även för övriga faser är det en-
ligt min mening vanskligt att i en generell modell ange bestämda tider efter-
som utvecklingsprojekt kan se mycket olika ut.



68

Förändrings-
analys

Analys Utform-
ning

Realise-
ring

Implemen-
tering

Förvalt-
ning

och drift

Avveck-
ling

Förvalt-
ning

och drift

Avveck-
ling

Produktion
och

efterproduktion

PrototypDesignBehov

Livscykelmodellen

Multimediamodellen, utökad med Förvaltning och drift samt Avveckling

Figur 4.4. Livscykelmodellen för informationssystem i jämförelse med en utökad
modell för multimediautveckling.

Trappstegen är borttagna för att det i praktisk utvecklingsverksamhet inte
torde råda vattentäta skott mellan olika faser i arbetet och att en renodlad
vattenfallsmodell därför inte är det bästa sättet att representera faserna. Pi-
larna i Figur 4.4 är streckade för att markera att de faser som knyts ihop
endast schematiskt motsvarar varandra vilket jag beskrivit i jämförelsen
ovan. Det arbete som sker i livscykelmodellens analysfas kan inte jämföras
med någon enskild fas i multimediamodellen, analysfasens arbetsuppgifter
motsvarar arbete som är utspritt i multimediamodellens tre första faser.
Livscykelmodellens utformningsfas motsvarar faserna design och prototyp i
multimediamodellen.

4.3 Olika roller i ett multimediaprojekt
Multimediautveckling är så gott som alltid lagarbete där det behövs ett stort
antal olika färdigheter. Elin (2001, sid. 11) beskriver tre roller som centrala i
multimediautvecklingsprojekt, producent, regissör och författare.

Producenten har det samlade administrativa ansvaret för utvecklingen och
bestämmer inom givna ramar över tid, pengar och resurser. Producenten kan
även ha rollen som projektledare men i större projekt kan det finnas behov
av att renodla dessa två roller.
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Regissören ansvarar för att skapa och övervaka den kreativa visionen av
produkten. Likheten med filmregissör är stor. Tidigare var ofta producent
och regissör samma person men många företag väljer idag att dela upp ar-
betet på två personer.

Författaren skriver många olika dokument för olika läsare. Det kanske vik-
tigaste är manuset som innehåller en detaljerad specifikation över hela pro-
dukten där sådant som dialoger, interaktion, navigation och innehåll be-
skrivs. Wiman (1999, sid. 65) säger att:

Ett manus är en detaljerad innehållsbeskrivning av:

• vad som händer
• var det händer någonstans
• i vilken ordningsföljd det händer
• hur det ser ut när det händer
• konsekvenser

Manuset ska beskriva alla möjliga händelser i produktionen. Eftersom en
interaktiv produkt tillåter användaren att agera på många olika sätt i olika
situationer blir kravet på en välstrukturerad beskrivning av möjliga händel-
ser höga. Händelserna kan vara kopplade till både tid och rum vilket också
behöver beskrivas. Tidsaspekten finns ofta med, saker och ting måste ske i
en viss ordning. Detta är vanligt exempelvis i spel.

När interaktion och andra händelser sker får detta någon form av konsekvens
för användaren. Det kan vara något som händer på bildskärmen eller ett ljud
som spelas upp. Vilken sorts händelse det än handlar om så måste den be-
skrivas i manuset.

Manuset är som synes ett omfattande och centralt dokument vid multimedi-
autveckling. Wiman (1999, sid. 65) förklarar att:

Upphovet till komplexiteten i det interaktiva manuset föds vid över-
föringen av en flerdimensionell handling till ett endimensionellt do-
kument. En icke-linjär handling till en linjär beskrivning.

En faktor som ytterligare komplicerar manusskrivandet är som nämnts ovan
att ett interaktivt manus har olika läsare. Som exempel på detta kan nämnas
att en del av manus utgörs av speakertexter som lämnas till en skådespelare
för inspelning av röster, en annan del kan vara underlag för animatörer och
slutligen kan det finnas beskrivningar avsedda för databasprogrammerare
om vilken information som behöver samlas in och lagras. I detta exempel
skriver manusförfattaren således för så skilda grupper som skådespelare,
animatörer och databasprogrammerare.
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Förutom de tre övergripande rollerna som beskrivs ovan så kan det behövas
en rad olika specialister i ett multimediaprojekt. Här följer ett urval från
Tannenbaum (1998, sid. 496) och Wiman (1999, sid. 28) i alfabetisk ord-
ning:

• animatör
• filmare
• grafiker
• juridisk rådgivare
• kompositör
• ljudproducent
• marknadsförare
• musiker
• narrator (person som skapar berättelser)
• pedagog
• programmerare
• skådespelare
• specialist på test och utvärdering

Det är en spännande blandning av människor med kunskaper inom konst,
teknik, samhällsvetenskap och humaniora. De ska samarbeta i ett arbete som
resulterar i en sammanhållen datorbaserad produkt. I många multimediapro-
dukter spelar de konstnärliga aspekterna en stor roll vilket är tämligen nytt
för mjukvaruprodukter eftersom uttryckssätten tidigare varit begränsade.
Beroendet av samarbete mellan de olika rollerna är mycket starkt. För att
exempelvis de konstnärliga aspekterna ska komma till sin rätt krävs att de
mest tekniskt inriktade personerna utför sina arbetsuppgifter på ett sådant
sätt att de konstnärliga intentionerna inte hindras.

De olika rollerna specialiserar sig i första hand på de egna expertområdena.
Men vad händer när allt sätts samman till en helhet? Är helheten något mer
än summan av delarna? När det gäller multimediaprodukter är jag beredd att
svara ja på den frågan. Produkten kommer att ha egenskaper som inte går att
direkt härleda till enskilda delar var för sig utan till samspelet mellan de
ingående delarna. Därmed är de individuella specialisternas förståelse för
samspelet mellan delarna nödvändig för att produktens helhetsegenskaper
ska bli de avsedda. När det gäller multimediaprodukter är helhetsegenska-
perna dynamiska och tydliga först när produkten använts en tid. I kapitel 3
refererade jag till Löwgren och Stolterman (1998, sid. 38) som säger att
produkten har en dynamisk gestalt. Exempel på dynamiska egenskaper är det
temporala flödet och dramatiska uttrycket, båda dessa kan ha mycket varie-
rande karaktär.
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Med denna beskrivning av roller och en produkt med dynamiska egenskaper
som bakgrund är det nu dags att gå över till den bild av utvecklingsproces-
sen som tonat fram i undersökningen.

4.4 Processen – kännetecken
I det här avsnittet redogör jag för ett antal mönster som jag har identifierat i
intervjuerna. Jag har valt att inkludera ett flertal kortare och längre citat från
intervjuerna. Tanken med detta är dels att göra framställningen mer levande
men också möjliggöra för läsaren att kunna granska mina slutsatser. Förutom
detta så kan läsaren kanske finna citaten intressanta utifrån synvinklar som
jag inte alls berör.

Kännetecken på utvecklingsprocessen:

• Mångdisciplinärt – att vara ”systemerat kreativ” (avsnitt 4.4.1)

• Kunden har en viktig roll (avsnitt 4.4.2)

• Kvalitet – lagom är bäst (avsnitt 3.6)

• Kommunikationens betydelse (avsnitt 4.4.3)

4.4.1 Mångdisciplinärt – att vara ”systemerat kreativ”

Olika professioner möts

För att kunna utveckla multimediaprodukter behövs kunskaper från flera
olika områden, exempel på olika roller gavs under avsnitt 4.3. Undersök-
ningen visar att multimediautveckling ofta bedrivs i relativt små grupper
med mellan två och tio deltagare. Dessa arbetar mycket nära varandra med
tät personlig kontakt. Människor med olika bakgrund och kunskaper arbetar
tillsammans vilket gör att multimediautveckling är en verksamhet där olika
kulturer möts. Stora krav ställs på samarbetet och förståelsen mellan dem.
Elin (2001, sid. 107) säger:

In every human endeavour, there is tension between what the creator
wants to make and what the creator can afford to make. This tension
is particularly acute in the commercial arts and in media production.
Every multimedia development effort is, at best, a compromise be-
tween art, science, and business. Each must give ground to the others
in order to arrive at the best possible product at the best possible cost.
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Här nämns konst, vetenskap och affärer. I den här avhandlingen ligger
tyngdpunkten på mötet mellan konst och vetenskap. Detta betyder inte att
det affärsmässiga är ointressant, tvärtom. Att fastställa och hålla en budget
har stor inverkan på utvecklingsarbetet där de inblandade kan ha höga
konstnärliga och tekniska ambitioner vilket gör kompromisser nödvändiga
som påpekas ovan.

Det mångdisciplinära inslaget i multimediautveckling beskrivs även av Tan-
nenbaum (1998, sid. 386) som visar en diger lista över olika kunskapsområ-
den som kan förekomma i multimediautveckling:

acting, animation, art and graphics, audio recording and editing, com-
puter programming, copyright law, directing, engineering, graphic de-
sign, human factors analysis, instructional design, legal analysis, mar-
keting and packaging, morphing, networking, producing, script de-
sign, software design, still imaging, storytelling, stage and set design,
systems analysis, text design, text layout, user interface design, video
editing, virtual reality.

Spridningen mellan kunskapsområden är som synes mycket stor. Mötet
mellan olika yrkeskategorier med olika bakgrund belyses också av flera
respondenter i intervjuundersökningen. Följande citat är hämtat från en dis-
kussion om kreativitet där jag frågade respondenten hur han tolkade kreati-
vitet och vilken betydelse kreativitet har:

Det är definitivt en viktig egenskap. Vi bygger hela vår verksamhet på
att samla bra människor i grupper. Det är nyckeln till framgång. Vår
filosofi är att alla ska ha ett grundläggande intresse för människor, en
humanistisk grundsyn, en gemensam värdegrund, för kommunikation,
man stärker varandra. Tekniker som bara är programmerare och de-
signer som bara är designer, då kommer dom att krocka. Båda ska ha
samma grundvärderingar och förståelse, där kommer kreativiteten.
Man ska ha en bredd i tänkandet och se saker ur olika perspektiv, inte
nödvändigtvis komma med idéer hela tiden, kreativa tillsammans med
folk, se möjligheterna. (R4)

Respondenten betonar gruppens betydelse och behovet av en gemensam
humanistisk grundsyn. Jag tolkar det som att respondenten ser ett behov av
en länk mellan tekniker och designer så att inte krockar uppstår. Han säger
vidare:

De behöver inte kunna varandras områden men ha respekt för den
andras kunskaper, en uppskattning för de andras skicklighet. (R4)
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Här ger respondenten exempel på den humanistiska grundsynen när han
talar om respekt och uppskattning. Samtidigt ser vi ett erkännande för de
olika specialistkunskaperna som behövs, alla ska inte kunna göra allt.

Jag bad de intervjuade beskriva bakgrunden hos de anställda. Svaren uppvi-
sar en provkarta på varierande erfarenhet och utbildning:

Fler kommer direkt från skolan. Vi som startade har bred bakgrund,
N.N. har både konstfack och ekonomi, jag har läst industriell ekono-
mi. En kille från KTH, han pluggar samtidigt. En illustratör från
konstfack, en tjej som är civilingenjör och är projektledare, en kille är
utvecklare och redaktör, han har läst journalistik och litteraturveten-
skap och matematik. En som har läst produktionsledarutbildning inom
reklam, en som läst beteendevetenskap och gått Bergs, några prakti-
kanter som är mera … Många är välutbildade akademiker och har en
bredd och förståelse. Det är medvetet blandat. (R4)

Bredden är stor och det går att känna igen sig i Tannenbaums lista ovan. Jag
noterar också att respondenten anger att bredden är ett medvetet val och att
många har akademiska utbildningar. Även när det gäller utbildningsnivån är
variationen stor. Jag frågade följande respondent vad de har för folk:

Mycket varierat, inga riktlinjer finns, många självlärda, filmfolk, mu-
siker. En grafiker har utbildning från konstskolor ”Art Design”, en
från bilspelsbranschen. (R5)

På samma företag som R5 arbetar R2:

Extremt skiftande. Lärare på musikhögskolan (jobbar som grafiker).
Arkeolog – bäst på multimedia och grafik i Sverige. Bagare, system-
vetare. Inte många ingenjörer, många humanister och folk som gått sin
egen väg, gått in på ett sidospår och sedan funnit någonting. (R2)

Övriga respondenter som uttalade sig beskrev personalens bakgrund enlig
följande:

X1 är kulturvetare och jag har väl stommen i svenska och Medie- och
Kommunikation. Och sedan X2 då, han är konstnär och han har gått
den här multimedialinjen […] och X3 har också gått den där multi-
medialinjen och fastnad för programmering. Och X4, musiker och
ljudstudio. (R1)

Mest ingenjörer i någon tappning. Nästan alla. (R3)

Databakgrunden är väl undantaget faktiskt. Vi har väl i stort sett
snudd på varenda akademisk examen representerad här, vi hade tom
en doktor i psykologi ett tag, när man jobbade med användbarhet. Det
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finns en hel del som har systemvetenskaplig utbildning, det gör det ju.
Med typ multimediainriktning, då kanske man är musiker eller konst-
när eller nåt sånt, till det. Sedan finns det en förskräcklig massa skri-
benter här också. Dom är oftast språkvetare eller har den typen av
akademisk bakgrund. Så finns det en del systemvetare och folk som
blandat psykologi och beteendevetenskap som jobbar med användbar-
het. Så finns det en hel del folk som har olika typer av samhällsveten-
skapliga utbildningar också. Det finns folk som är lärare, har lärarut-
bildning. (R7)

En trend jag tyckte mig märka är att många inom multimediabranschen tidi-
gare har arbetat med olika konstformer och sedan börjat använda datorn som
verktyg när det blivit möjligt och att det har fungerat som ett spår in i mul-
timediabranschen.

Man börjar få ett mer humanistiskt värde in i multimediabranschen
också, man har … design och mycket viktigare, man pratar om peda-
gogik, det innebär att det har kommit nya människor som har kommit
in här, det kan vara en lärare som har intresserat sig för nya media,
och kunnat analysera gamla erfarenheter och … det kan vara mycket
folk från reklambranschen som har kommit in med designkunskap och
grafikkunnande. […] Ser man på bakgrund dom har som sitter hos oss
är det ganska brokigt egentligen. (R8)

I de intervjuade företagen finns således utvecklare med traditionella dataut-
bildningar som bakgrund men även många som kommer från andra områden
så som beskrivs i citatet ovan. Detta väcker frågan om dessa personer har ett
likartat sätt att se på arbetet och om de kan samarbeta och förstå varandra.

Kulturmöte – kreativitet, rationalitet och systematik

I undersökningen märktes att det finns en uppfattning om två förekommande
stereotyper bland utvecklarna, de kreativa och de systematiska. Kontraste-
rande perspektiv vid mjukvaruutveckling diskuteras av Jonasson (2000),
Löwgren (1995) och Gallagher och Webb (1997). Löwgren (ibid., sid. 87f)
talar om ”engineering design” kontra ”creative design”. Det förra går i kort-
het ut på att lösa ett problem som är utförligt och precist beskrivet, helst i en
kravspecifikation. Strukturerade beskrivningar används och arbetet är en
kedja av transformationer från abstrakta krav till en konkret artefakt. Det
senare – ”creative design” – handlar lika mycket om att förstå problemet
som att utforma artefakten. Designarbetet ses som ett tätt samspel mellan
problembeskrivning och problemlösning. Många parallella idéer och kon-
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cept prövas. Givna uppfattningar om problemen ifrågasätts ständigt. Arbetet
är oförutsägbart.

Gallagher och Webb (1997) har identifierat två olika angreppssätt vid mul-
timediautveckling, det ena baserat på grafisk design och det andra baserat på
mjukvaruutveckling. De menar att grafisk design å ena sidan präglas av
bland annat en kreativ synvinkel och ett hackermässigt angreppssätt. Mjuk-
varuutveckling å andra sidan präglas bland annat av ett logiskt och struktu-
rerat angreppssätt.

Följande citat från min undersökning är en illustration av denna uppdelning:

Kreatörerna här är de mest systematiska inom filmbranschen, de sys-
temvetare som finns här är de mest kreativa, båda grupperna möts.
[…] Vissa har problem, de extremt kreativa på grafikavdelningen,
konstnärliga jobbar ad hoc. Systemering måste in i webbranschen, hos
reklamarna finns inte systemtänket. En databaslösning måste läggas
upp av mera driven systemvetare eller liknande, webbranschen går
igenom det som vi inom multimedia, CD-ROM har gått igenom för ett
antal år sedan. Inget nytt för oss. (R2)

Respondenten beskriver två grupper, kreatörer och systemvetare. Kreativitet
och systematik sätts i ett motsatsförhållande och nämns som ett slags kän-
netecken för dessa grupper. De närmar sig varandra genom att anamma den
andra gruppens kännetecken.

Att kreativitet och systematik står i ett motsatsförhållande är en uppfattning
som jag ofta har stött på i multimediasammanhang, både bland yrkesverk-
samma och hos studenter. Följande uttalande är inne på att kreativitet och
systematik är svåra att förena:

Kreativitet, hålla tidplaner och att passa tider. Det kan vara svårt att
förena detta, att vara kreativ och hålla tidplaner, särskilt när det gäller
designers, grafiker. En starkt kreativ förmåga kan vara svårt att förena
med en mycket välstrukturerad förmåga. Ibland får man ta att dom är
oorganiserade, för att dom gör så pass bra saker, man måste lära sig
hantera den konstnärligheten också. Programmerarna är ofta enklare
att hantera, de är strukturerade och förstår tidsplaner, designers är mer
problematiskt. Vi försöker få dem att inse vikten av att hålla planer,
vissa måste vi fortsätta att jobba ännu mer med. (R5)

Respondenten ger här uttryck för en vilja att ta vara på det bästa hos medar-
betarna även om alla inte är lika strukturerade i sitt arbete. Detta finner jag
intressant med tanke på användningen av metoder vid multimediautveckling.
Kan metoder anpassas efter olika grad av ”struktur” hos medarbetarna? Frå-
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gan ligger utanför denna avhandlings avgränsning men är mycket intressant
med tanke på fortsatt forskning.

När jag frågade person R2, som talade om kreatörer och systemvetare ovan,
vad kreativitet är och vilken roll kreativitet spelar blir motsatsförhållandet
nyanserat:

Det är A och O. Svårt ord, kan rimma illa med struktur. Man måste
kunna återanvända saker. Man pratar ofta om detta i annonser, hellre
prata om systemerat kreativ, sansat kreativ. Också kreativ att se att
detta redan är gjort och kan återanvändas. Olika sorters kreativa inom
företaget, blandning av olika personer i projektet, kreativa och struk-
turerade, projektledaren håller ihop detta bra. (R2)

Genom att här tala om ”systemerat kreativ” så ställer respondenten inte
egenskaperna mot varandra, istället blir det två egenskaper som kompletterar
varandra. Röstlinger (1987, sid. 102) anknyter till detta i en artikel om för-
ändringsanalys och kreativitet:

Den kreativa processen utgör en integrering och växelverkan mellan
analytiskt/logiskt och intuitivt tänkande. Integrationen är en förutsätt-
ning för att man skall kunna komma fram till lösningar med kvalitet.

Samma tankegång är en annan respondent inne på i följande uttalande:

Och det är väl därför som det är så bra att knyta ihop det här, syste-
matiken med metoder och sådant tillsammans med den kreativa för-
mågan, vilket gör att man får, det är ju verkligen två motpoler, och jag
tror att dom behövs för att är vi bara kreativa hela tiden så blir det
inga bra produkter, därför är det bra med de här standardiseringarna
också, så att man vet när man får vara kreativ. (R1)

Även om det starka ordet motpoler används här så är det tydligt att respon-
denten anser att båda egenskaperna behövs för ett bra slutresultat.

Stolterman (1991) tar i sin doktorsavhandling om systemutveckling upp
förhållandet mellan rationellt handlande och kreativitet och säger att dessa
begrepp ofta anges som varandras motsatser. Eftersom Stolterman för in
begreppet rationalitet kan det vara bra att se hur kreativitet, rationalitet och
systematik kan definieras, se Tabell 4.1. Sahlin (2001, sid. 45) anser att kre-
ativitet alltid står i relation till ett idékomplex, exempelvis ett enkelt kakre-
cept eller en modern fysikalisk modell. Han menar att ett sådant idékomplex
kan förändras på två grundläggande sätt. Det första – begreppskreativitet –
är att skapa nya termer och begrepp inom ett befintligt system. Det andra –
regelkreativitet – är att ändra det nätverk i vilket dessa termer och begrepp
ingår, och därmed förändra systemets underliggande lagar och regler.
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Tabell 4.1. Definitioner av begreppen kreativ, rationell och systematisk.

Kreativ Förmåga till nyskapande, till frigörelse
från etablerade perspektiv
(Nationalencyklopedin,1998)

Rationell Det som bygger på förnuftet
(Nationalencyklopedin,1998)

Systematisk Planmässig (SAOL, 1986)

Sahlin (ibid., sid. 158) menar att kreativitet kräver kunskap samt reflektion
över det egna vetandet, att vi ser vår kunskaps gränser, djup och ytlighet,
kvaliteter och brister – att vi vet vad vi inte vet.

Rationalitet sätts ofta i motsats till kreativitet. Stolterman (1991, sid. 97)
skriver:

Att samtidigt vara både rationell och kreativ anses inte av alla vara
möjligt. Begreppen ses i många fall som varandras motsatser vilket
skulle betyda att vi inte samtidigt kan få både det ena och det andra.
De flesta designprocesser utmärks emellertid av att de just förutsätter
en rationell process som dessutom är kreativ. […] Om vi medvetet vill
uppnå en lyckosam kreativ process, så förutsätter det att processen
styrs av ett medvetet strävande. Att enbart lita på att någon form av
gudomlig kreativitet ska göra oss lyckosamma som designers är att
hoppas lite för mycket.

Stolterman argumenterar för att rationalitet och kreativitet kan kombineras i
designprocessen. Detta är också en av respondenterna i intervjuundersök-
ningen inne på, han arbetar med systemutveckling:

Om man inte har systematik och försöker införa det så säger många att
det är hämmande för kreativiteten. Jag tycker precis tvärtom, om du
väl vet hur du ska jobba kan du lägga mer kraft på att hitta lösningar,
vara kreativ. Mycket är gemensamt mellan varje produktframtagning,
systematik främjar kreativiteten. Tvära kast blir dyrt och dåligt. (R3)

Vad händer om vi försöker kombinera de tre begreppen från Tabell 4.1, krea-
tiv, rationell och systematisk? I Figur 4.5 har jag låtit dem vara kännetecken
på en process. Resultatet är fyra beskrivningar av en process. De tre yttre
beskrivningarna är olika kombinationer av två begrepp. Beskrivningen i
centrum är kombinationen av samtliga tre begrepp.
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Figur 4.5. En process beskriven utifrån kombinationer av kreativitet, rationalitet och
systematik

Jag ser den sistnämnda som stark kandidat till en idealbeskrivning av multi-
mediautveckling även om den inte gör anspråk på att täcka alla aspekter på
en väl fungerande process.

Några absoluta mått på graden av uppfyllelse när det gäller dessa begrepp är
svåra att ha och en av Stoltermans slutsatser är att en fullständig rationalitet
vid systemutveckling är omöjlig, Stolterman (1991, sid. 163f). Han menar
att designprocessen till största delen består av ”luckor” och att det inte i
förväg går att säga vilket val eller vilken handling som i nästa skede kommer
att visa sig vara mest lyckad. Receptet för att ta språng över dessa luckor är
att se den kreativa förmågan som ett resultat av en medveten inställning till
designprocessens väsen. Systemutvecklaren behöver börja uppfatta och upp-
skatta sitt eget ansvar i processen i syfte till ett kontinuerligt utvecklande av
de ideal och värderingar som leder honom.

Samma resonemang tror jag kan användas när det gäller multimediautveck-
ling och det planmässiga. Går det att fullständigt planera multimedia-
utvecklingen och sedan utföra arbetet enligt plan? Med tanke på den komp-
lexitet som präglar multimediaprodukter blir svaret nej.

Vi skapar kreativitet genom att människor möts enligt väldigt lösa
former för att stötas mot varandra, svårt att följa givna scheman. Vi
tittar tillbaks och ser efteråt, var det det här vi sa att vi skulle göra?
Om inte varför inte det? Vi kan inte styra processen i varje delmo-
ment. (R4)
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Men är frågan om fullständig styrning relevant? Är det inte mer relevant att
fråga sig i vilken grad man vill och kan planera processen? Multimedia-
utveckling bedrivs oftast i projektform och projektplanering nämns av flera
respondenter som mycket viktig. Detta kopplas ihop med att hålla le-
veranstider vilket är intressant med tanke på att systemutvecklingsbranschen
har rykte om sig för att ofta underskatta tidsåtgång med förseningar som
följd. En form av planering som flera respondenter nämner som viktig är
produktionsplanering. Här kan man jämföra med filmproduktion där själva
filmandet ofta föregås av en mycket detaljerad planeringsprocess. Följande
två citat belyser vikten av planering:

I vissa projekt har det varit sådär att när man går från prototypfas till
produktionsfas så har det varit svårt att planera produktionen på ett
vettigt sätt. Alla grafiska komponenter, alla gubbar måste ritas, alla
foton ska göras, alla ljud ska spelas in. Det ska planeras i en process
som gör att det finns tillgängligt när man sen ska sätta sig och redige-
ra. (R7)

Produktionsfasen: många resurser, många mantimmar, spela in film,
redigera ljud. Bra planering behövs. (R2)

Kreativitet nämns genomgående i intervjuerna som en viktig faktor för ut-
vecklingsarbetet. Stolterman (1991, sid. 152) frågade i sin undersökning ett
antal systemutvecklare: ”Vilken kunskap och vilka erfarenheter eller per-
sonliga egenskaper är de mest utmärkande för den skicklige systemutveckla-
ren?”. Det fanns tio förslag och försökspersonerna fick lägga till egna om de
ville. Alternativen var enligt Stoltermans beskrivning:

(1) värderingsförmåga (känsla för kvalitet), (2) analytisk förmåga, (3)
kreativitet, (4) effektivitet, (5) engagemang, (6) social kompetens
(kunna ”ta folk”), (7) noggrannhet, (8) teknisk kunskap, (9), visionär
förmåga, och (10) logiskt tänkande

Av dessa tio egenskaper var det fyra som ansågs överlägset viktigast för en
skicklig systemutvecklare. Det var punkterna analytisk förmåga, kreativitet,
visionär förmåga och logiskt tänkande. Det är intressant att notera före-
komsten av såväl ”kreativa” som ”rationella” egenskaper. Stolterman anför
att systemutveckling för dessa systemutvecklare var en designprocess som
kräver både kreativ och analytisk förmåga. Min undersökning visar delvis ett
liknande resultat men med den skillnaden att kreativitetens betydelse beto-
nas starkare av samtliga intervjuade. När det gäller egenskaper som går att
klassa som ”rationella” så är det främst planeringsförmåga som nämns, men
flera respondenter beskriver även att de använder metoder i arbetet vilket jag
tolkar som ett uttryck för att kreativitet och rationalitet kan gå hand i hand.
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4.4.2 Kunden har en viktig roll i multimediautveckling

Det här avsnittet handlar om kundens roll vid multimediautveckling. Moti-
vet till att behandla denna är att undersökningen visar att kunden har stor
betydelse för slutresultatet av utvecklingsprocessen. Då blir det enligt min
mening intressant att analysera kundens roll ur olika aspekter för att öka
förståelsen för kundens betydelse och i förlängningen skapa bättre produkt-
er.

Avsnittet berör inte multimediautveckling i allmänhet utan inriktas på den
form av utveckling där en produkt tas fram åt en extern beställare/kund.
Multimediaprodukter som tillverkas för en öppen marknad, exempelvis spel,
har inte samma form av kund–leverantörsförhållande som råder då exempel-
vis en bank beställer en multimedial utbildning från ett utvecklingsföretag.

Med kund avses här beställaren, den part som leverantören sluter avtal med
och som har befogenhet att ställa krav på produkten. Kunden är ofta den
blivande användaren av produkten men det förekommer även att användaren
är beställarens kund, alltså ”kund till kunden”.

Frågan om användarens roll i utvecklingsarbetet är viktig och har länge
uppmärksammats i systemutvecklingsbranschen (Flensburg och Friis, 1999;
Bødker et al., 2000). Det kan antas vara lika intressant för multimediaut-
vecklare som för systemutvecklare att diskutera användarens roll i arbetet.
Jag har valt att i denna avhandling i första hand beskriva den roll som kun-
den har som beställare av en produkt. Eftersom kund och användare kan
vara samma person blir gränsen mellan beställarrollen och användarrollen
ibland flytande. Jag har inte försökt att tydligt särskilja dessa i den fortsatta
framställningen.

Kundens roll studeras även inom tjänsteforskningen (Edvardsson, 1996, sid.
164; Fitzimmons och Fitzimmons, 1998, sid. 27). Där beskrivs kunden som
aktiv deltagare i tjänsteproduktionen. Kunden ses som en resurs som aktivt
bidrar till utförandet av tjänsteprocessen. Edvardsson (ibid.) anger att för-
delarna med detta är att produktiviteten och flexibiliteten kan ökas, men
även att den kundupplevda kvaliteten och kundnöjdheten kanske kan ökas.
Edvardsson framhåller även att ju mer delaktig en kund är i tjänsteprocessen
desto mer beroende blir tjänsteföretaget av kunden vilket ställer höga krav
på att kunden inser sin roll och tar sitt ansvar. Denna beskrivning har stora
likheter med den bild av kunden som intervjuerna ger i min undersökning
vilket behandlas i följande avsnitt.
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Det finns ett ömsesidigt beroende mellan kund och leverantör

När ett avtal om utveckling slutits finns det ett naturligt beroende mellan
kund och leverantör. Alternativet till leverantörsberoende är att kunden ut-
vecklar sin egen multimediaprodukt. Egenutveckling av multimediaprodukt-
er ligger utanför ramen för detta kapitel men kan ses som ett intressant alter-
nativ på samma sätt som egenutveckling av informationssystem.

När det gäller beroendet mellan kund och leverantör är det lätt att definiera
kundens beroende av leverantören, särskilt mot bakgrund av den bild av
kunden som tecknats ovan. Det omvända förhållandet, att leverantören är
beroende av kunden är inte lika självklart men flera uttalanden visar att kun-
den fungerar som medproducent:

Kunden måste leverera material i tid och i rätt form. […] Foton som
kunden ska leverera, ljud, bilder. (R2)

Vi kräver att kunden ställer upp med en halvtid, mycket grundmaterial
från kunden krävs. […] Kunderna förstår ofta inte att de själva måste
göra saker för att vi ska bli klara, vi är beroende av dom, deras åsikter
och material. De måste ta sig tid att titta på det de köper. Kunden har
förståelse för detta, det förebygger många problem som sedan kan
komma. Vi har lärt oss detta den hårda vägen – by doing. Vi talar om
detta för kunden i god tid, bestämmer möten i god tid. (R5)

Leverantören är som synes beroende av att få material från kunden. Kunden
kan då betraktas som medproducent och inte längre enbart kund. Eftersom
kunderna uppges ha små kunskaper om multimedia och utvecklingsproces-
sen så är det rimligt att anta att förståelsen för rollen som medproducent
behöver diskuteras och utvecklas. Följande citat belyser hur det kan gå när
samarbetet inte fungerar:

Bara det går runt i slutet på månaden så är ju det OK. Jag tror … re-
kordet är ett projekt som var budgeterat till 130 timmar som tog 373.
Och då är det inte för att vi gjorde bort oss eller att vi hade räknat fel,
utan på strul i … ja liksom samarbetspartner eller kund som skulle ta
fram materialet. Att det inte kom, att folk ändrade sig och så där. (R9)

Sammanfattningsvis så visar intervjuerna att kunden bör förstå sin roll som
medproducent och att leverantören är beroende av kundens insatser för att
kunna fullgöra sin del arbetet. Detta ställer krav på kundens kunskaper om
multimedia vilket belyses i nästa avsnitt.
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Kunskapsglapp mellan kund och utvecklare

Multimediautveckling är en ung verksamhet och respondenterna i undersök-
ningen är samstämmiga om att kunderna har små kunskaper om multimedia
och liten erfarenhet av att beställa multimediaprodukter, se även Elin (2001,
sid. 177). Utvecklarna möter ofta beställare som inte har någon tidigare erfa-
renhet av multimediaprodukter. Glappet mellan kund och leverantör när det
gäller kunskaper och erfarenheter ses som en nackdel:

I stort sett är dom okunniga, det är så oerhört långt emellan det dom
kan och det vi kan idag. Det finns ju en form av stress fortfarande ute,
så mycket är det för oss … vi måste skapa ett förtroende, det vi läm-
nar ifrån oss kan ni säga är bra också. Man måste få dom att förstå
det. (R8)

Ganska okunniga, krävs mycket information. Många har inte förstått
mediet och vet inte vad det finns för teknik. Om man har fått en kund
så blir dom bättre och bättre, andra och tredje gången vet dom bättre.
(R5)

Bristen på erfarenhet och kunskap är ett hinder, särskilt med tanke på att
flera respondenter eftersträvar ett nära samarbete med kunden. I samarbetet
ingår därför ofta att utbilda kunden till att bli en bättre beställare:

Jag vill ha nära och god kontakt, men det handlar om kundens inställ-
ning, kundens kontaktperson kanske inte vet hur omfattande arbetet
är. Krävs engagemang, ”multi” gör att det är mer komplicerat, det för-
står kunden inte alltid. (R2)

Vill helst ha långa relationer, vi försöker utbilda kunderna så att de
blir bättre beställare. (R5)

Vad vi har fått gjort det är att vi har fått utbilda våra kunder först och
sen sälja till dom. (R8)

I det sista citatet fångar respondenten i några få ord något som går att känna
igen i många uttalanden. Det finns ett glapp mellan kund och leverantör som
behöver överbryggas innan den egentliga affärsprocessen kan påbörjas.
Kunskapsglappet kommer förmodligen att minska när kunderna blir mer
vana vid rollen som beställare av multimediaprodukter. Å andra sidan leder
den tekniska utvecklingen till att de multimediala funktionerna blir mer
avancerade vilket ökar kravet på kunskaper för att kunna utnyttja dem på ett
bra sätt.
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4.4.3 Kommunikationens betydelse

Multimediautveckling ställer stora krav på samarbete och kommunikation,
både inom utvecklingsgruppen och mellan utvecklingsgruppen och kunden.
(Neophytou & Schizas, 1997) Arbetet kännetecknas av täta kontakter såväl
internt som externt, Elin (2001, sid. 230). Kontakten med kunden kan behö-
va formaliseras så att det finns en tydlig kontaktperson med rätt att fatta
beslut hos kunden.

Kommunikation inom utvecklingsgruppen

Multimediaprodukter utvecklas ofta i små projektgrupper med informella
kommunikations- och informationsvägar. Att sitta fysiskt samlade i ett kon-
torslandskapsliknande rum är vanligt och intervjusvaren visar att detta är en
medveten strategi.

Under utvecklingsprojektet samlar vi alla i en lokal. Vi jobbar mycket
informellt, ständiga möten över avdelningsgränser, försöker blanda
folk, vi sitter inte avdelningsvis, vad som passar oss just nu. Vi är
små, alla ska träffa varandra. När vi växer måste detta formaliseras. Vi
käkar frukost ett par gånger i veckan, jobbar mycket med mail. Det är
vårt absolut viktigaste sätt att jobba ihop, vi sitter trångt, helt OK att
jobba hemma, då är mailen viktig. (R4)

Vi sitter teamorienterat så alla är nära och vet om folk är inne eller
ute. (R5)

Vår organisation är att det är max fyra meter till din medarbetare.
(R8)

God kommunikation, lyfter blicken och får kontakt. (R2)

Det är intressant att notera vikten av personlig kontakt och närhet till med-
arbetarna. Jag har både i undersökningen och i andra kontakter med multi-
mediautvecklare ofta hört uppfattningen att multimediautveckling är mycket
beroende av en väl fungerande grupp med en lämplig storlek på 3-6 perso-
ner.

Kommunikation med kunden

Multimediautvecklare har täta kontakter med sina kunder. För att få tydliga
beslutsvägar ställer de ofta krav på att det ska finnas en bestämd person som
fungerar som kundens projektledare. I det första citatet nedan förordar res-
pondenten kontakter direkt mellan personer med motsvarande kompetens
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hos kund och leverantör, då behöver inte all kommunikation gå genom en
enda person vilket kan ta lång tid.

Extern, vem som helst ska kunna kontakta kunden. Min tekniker har
mandat att prata med deras tekniker. Om man kopplar ihop dem så
vinner man mycket tid. […] Mot slutet mycket intensiv kontakt med
kunden. [...] Vi vill inte ha olika kontakter hos kunden, vi kräver ofta
att kunden har en projektledare. Allt material kommer genom den per-
sonen, negativt, långa ledtider, man måste hålla på den vägen i manus-
arbetet, i produktion kan man ha direktkontakter mellan olika perso-
ner, kunden måste leverera material i tid och i rätt form. (R2)

Flera respondenter uttryckte behov av täta kontakter med kunderna:

Alltid en speciell kontaktperson, det skriver vi in i avtalet, vem som
får fatta beslut hos båda parter. [...] Med kunderna har vi alltid möten,
från varje dag till varannan vecka. (R5)

Men det är framförallt mycket personliga möten och mycket mail.
(R8)

Hur kontakterna kan organiseras illustreras i Figur 4.6.

Figur 4.6. Kommunikationsvägar i multimediaprojekt

Figur 4.6 illustrerar de två parterna som avgränsas med ovaler. De heldragna
pilarna symboliserar de primära kontaktvägarna. De streckade pilarna visar
kontakter mellan personer med motsvarande ansvar hos kund respektive
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leverantör, se citat från respondent R2 ovan. Om detta ska fungera behövs
det en överenskommelse om vilken sorts frågor och beslut som får behand-
las. Det framkom också i citatet från respondent R2 ovan att kontaktvägarna
kan ändras beroende på vilken fas i projektet man befinner sig i.

Förhållandet mellan kund och leverantör beskrivs genomgående som en
fråga om samarbete där det gäller att även se till motpartens väl:

Det handlar mycket om att ta hand om den projektledare som är kun-
dens projektledare därför att han sitter ju också i en väldigt utsatt po-
sition därför att han sitter själv, vi är ju på ett annat ställe så det
handlar också om att ta hand och förbereda honom inför hans möten
med sina chefer och ledning och allt sådant. (R1)

Kundernas engagemang i utvecklingsarbetet uppmuntras enligt flera respon-
denter vilket ytterligare bekräftar att kunden fungerar som medproducent:

Ja, det är ju med allting nästan som vi gör så är det ju väldigt viktigt
att dom är med på ett tidigt skede, som vi ser det. (R6)

Vi försöker vara så öppna som möjligt och säga att dom får vara så
delaktiga som dom vill. […] Kunden är ju med när man sätter struktu-
ren. Kunden är med vid bearbetningen av manuset och kunden är med
och väljer en grafisk profil. (R1)

Att kommunicera med kunden är det viktigaste, vet du vad du köper
nu? Det kommer ner på allting, hur dom levererar material till oss, hur
dom ska ge respons, vad dom ska förvänta sig att få, vi visar en tidiga-
re produktion, det här kan ni få. (R2)

Överlag har jag mött en positiv inställning till kundens engagemang. Som
citaten visar eftersträvas täta kontakter. Flera respondenter har dock gett
uttryck för att det kan vara svårt att få arbetsro om kundkontakterna är täta
hela tiden. Det finns ett behov av täta kontakter särskilt i tidiga faser, i andra
faser behövs arbetsro. Mot slutet av projektet ökar kontakterna igen i sam-
band med att kunden ska testa och godkänna produkten.

4.5 Olika angreppssätt på multimedia-
utveckling

När jag har studerat multimediaområdet har jag varit nyfiken på vilka krafter
eller mönster som styr tänkandet hos multimediautvecklarna. Ett liknande
intresse finns hos Gallagher & Webb (1997) som jag kortfattat har berört
tidigare. Gallagher och Webb har identifierat två olika angreppssätt när det
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gäller multimediautveckling, det ena är baserat på mjukvaruutveckling och
det andra är baserat på grafisk design, se Tabell 4.2.

Tabell 4.2. Skillnader mellan två angreppssätt vid multimediautveckling, mjukvaru-
utveckling och grafisk design (Gallagher & Webb, 1997,sid. 3,  min översättning)

Mjukvaruutveckling Grafisk design

Funktionsstyrd design Grafiskt styrd design

Logisk synvinkel Kreativ synvinkel

Systemfokuserad design Användarfokuserad design

Arbetar inifrån och ut Arbetar utifrån och in

Strukturerat angreppssätt Hacker-angreppssätt

Beskrivningen som följer är min sammanfattning av Gallagher och Webb’s
kategorisering som baseras på sex intervjuer med multimediautvecklare.

En grafiskt styrd design innebär att en grafisk designer bestämmer vilka
skärmbilder som ska finnas, vilken information som presenteras där och hur
informationen ska presenteras. Enligt ett mjukvaruperspektiv är det bättre att
mjukvaruutvecklare1 först designar hela systemet utifrån vilka funktioner
som behövs och sedan överlämnar det till den grafiska designern som får
ordna till ett bra utseende på systemet.

Det funktionsstyrda angreppssättet fokuserar på den logiska interna struktu-
ren hos systemet och försöker förebereda systemet för framtida förändringar
och tillägg. Grafiska designer fokuserar på hur informationen presenteras för
användarna, de vill skapa någonting som ser bra ut. Dessa attityder kan sä-
gas spegla striden mellan den logiska och den kreativa inställningen till de-
sign.

Eftersom mjukvaruutvecklare i första hand tänker på systemets ”inre” funk-
tioner kan de beskrivas som systemfokuserade. Detta gör att de glömmer
användaren och dennes behov enligt en av Gallagher och Webb’s respon-
denter. Den grafiska designern däremot är mer inriktad på användaren och
ser systemet från dennes synvinkel.

Mjukvaruutvecklare och grafiska designer har beskrivits som att de arbetar
från två olika håll mot det slutliga målet. Mjukvaruutvecklaren börjar inifrån

1 Jag har valt termen ”mjukvaruutvecklare” som översättning på software engineer.
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(systemet) och arbetar sig utåt (mot användaren). Den grafiska designern
börjar med utsidan och arbetar sig in.

Det grafiska perspektivet uppfattas av mjukvaruutvecklare som hackermäs-
sigt med risk för dåligt slutresultat. Mjukvaruutvecklare anser att ett struktu-
rerat angreppssätt baserat på modeller är det enda rimliga sättet att utveckla
multimedia om man vill undvika problem och få ett väldesignat och struktu-
rerat system.

Gallagher och Webb (ibid., sid. 5) kommenterar sina resultat:

We believe that Multimedia systems development is characterised by
a lack of consensus. Each community has its own way of viewing the
world, its own set of beliefs and assumptions and its own definition of
key terms (such as ’structure’).

Gallagher och Webb jämför dessa två åtskilda perspektiv inom multimedia-
samhället med det stadium vid utvecklingen av en vetenskap som Thomas
Kuhn kallar förvetenskap (Kuhn, 1962). Detta stadium präglas av före-
komsten av många konkurrerande skolor och brist på samförstånd om fun-
damenta. Gallagher och Webb menar att multimediasamhället befinner sig i
ett sådant förvetenskapligt stadium och att dess fortsatta utveckling kan för-
klaras med Kuhns modell för vetenskaplig utveckling. De avslutar sin artikel
med att säga att avsikten med forskningen är att bättre kunna stödja utveck-
ling och användning av metoder inom fältet.

I det följande tänkte jag försöka relatera min undersökning till Gallagher och
Webb’s resultat så som de redovisas i Tabell 4.2.

När det gäller funktionsstyrd eller grafisk styrd design visar min undersök-
ning på en icke-polariserad bild. Den grafiska utformningen har stor bety-
delse och man använder ofta skisser och storyboards tidigt i arbetet. Det
finns dock samtidigt en stor medvetenhet om att det är viktigt att fundera
över vad som ska kunna utföras. Dessa funktioner konkretiseras grafiskt
vilket gör att funktion och form utvecklas samtidigt. Men eftersom multime-
dia har sin styrka i upplevelsen så är det ofta intressant att tidigt kunna visa
något för kunden vilket gör den grafiska utformningen viktig i ett tidigt ske-
de.

När det gäller de övriga punkterna i Tabell 4.2 så kan jag hos de personer jag
intervjuat finna en tydlig förskjutning åt den högra kolumnen med rubriken
grafisk design. Tyngdpunkten på det kreativa arbetet har demonstrerats tyd-
ligt i tidigare genomgång men observera samtidigt Stoltermans resonemang
kring den skenbara motsättningen mellan kreativitet och rationalitet.
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Utvecklingsarbetet bedrivs med ett tydligt fokus på de behov som kun-
den/användaren ger uttryck för och först därefter riktas intresset mot sys-
temets inre egenskaper. Som kommentar till Gallagher och Webb’s resultat
kan det vara på sin plats att påpeka att ett användarfokuserat tänkande länge
har varit ledande inom den skandinaviska skolan för systemutveckling med
professor Börje Langefors som förgrundsgestalt (Langefors, 1973; 1995).

Den näst sista punkten, att arbeta inifrån och ut eller tvärtom ser jag som en
konsekvens av de tidigare punkterna i tabellen. Har utvecklaren ett grafiskt
perspektiv så blir det en naturlig följd att utgå från utsidan (användargräns-
snittet) och arbeta sig in. Detta angreppssätt har varit dominerande hos dem
jag intervjuat.

Den sista punkten tar upp graden av struktur i arbetet. De multimediaföretag
jag har intervjuat använder inte detaljerade explicita metoder i sitt utveck-
lingsarbete. Flera av dem använder däremot modeller som på en övergripan-
de nivå beskriver vad som ska göras i olika faser av arbetet. Dessa modeller
finns inte alltid nedskrivna, om de är nedskrivna är omfattningen en eller ett
par sidor. Jonasson (2000, sid. 77) rapporterar från sin undersökning att
respondenterna uppgav att de inte använde några specifika metoder. Trots
detta visade intervjuerna på ett strukturerat arbetssätt. Några av mina res-
pondenter gjorde iakttagelsen att när multimediaprojekten blir stora i om-
fattning och programmeringsarbetet blir ”tyngre” så ökar behovet av meto-
der och personer med bakgrund från systemeringsvärlden. Detta är helt i
linje med Nilsson (2001, sid. 212) som har formulerat två samverkande hy-
poteser kring metodanvändning i standardsystemmiljöer:

Hypotes om ökat metodbehov: «Ju större investering ett företag gör i
ett IT-system och ju mindre förkunskap om systemutveckling aktörer-
na har desto större behov av att använda systematisk metodik i för-
ändringsarbetet.»

Och omvänt!

Hypotes om minskat metodbehov: «Ju mindre investering ett företag
gör i ett IT-system och ju större förkunskap om systemutveckling ak-
törerna har desto mindre behov av att använda systematisk metodik i
förändringsarbetet.»

Hypoteserna handlar om metodanvändning i standardsystemmiljöer vilket
gör att de inte kan appliceras okritiskt på multimediautveckling men jag
anser att min undersökning talar för att det finns en likartad grundproblema-
tik vad gäller metodanvändning.
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Om jag försöker göra en helhetsjämförelse mellan Gallagher och Webb’s
resultat och min undersökning så anser jag att det finns ett visst stöd i min
undersökning för att det skulle existera två skolor som har ”lack of consen-
sus” så som det beskrivs av Gallagher och Webb. Följande citat som även
använts ovan styrker detta:

Kreatörerna här är de mest systematiska inom filmbranschen, de sys-
temvetarna som finns här är de mest kreativa, båda grupperna möts.
[…] Vissa har problem, de extremt kreativa på grafikavdelningen,
konstnärliga jobbar ad hoc, systemering måste in i webbranschen, hos
reklamarna finns inte systemtänket. (R2)

Gallagher och Webb (1997) talar om två distinkta skolor. Mina respondenter
gör inte en lika kategorisk skillnad mellan dem, det är en mer diversifierad
bild som tonar fram. Utmärkande för min undersökning är också en stark
vilja att överbrygga klyftan mellan de två ytterligheterna.

Jag anser att Gallagher och Webb’s olika punkter är starkt relaterade till
varandra och speglar två olika sidor av ett mer övergripande fenomen, näm-
ligen frågan om systems yttre och inre egenskaper (Langefors, 1973; 1995
och Andersen, 1994). Kolumnen med rubriken Mjukvaruutveckling i Tabell
4.2 speglar som jag ser det ett perspektiv som utgår från ett systems inre
egenskaper medan den andra kolumnen med rubriken Grafisk design speglar
ett systems yttre egenskaper. Den näst sista raden i Tabell 4.2 handlar just
om vilken sida, insida eller utsida, utvecklaren utgår från. Även de övriga
punkterna i tabellen kretsar kring frågan om yttre och inre egenskaper.

Strategier för multimediautveckling jämfört med systemutveckling

Resonemanget om två distinkta skolor ovan handlar om att strategier för
mjukvaruutveckling förekommer vid multimediautveckling. Det är därför
intressant att jämföra den bild som Gallagher och Webb (1997) för fram
angående multimediautveckling med Andersen (1994) som har studerat
systemutvecklingsstrategier. Han redovisar sex olika områden som de berör-
da systemutvecklarna kan ha olika uppfattningar om, se Figur 4.7. Här följer
en kort beskrivning av Andersens strategier.

• Egeninsats. Ska man välja att utveckla ett eget informationssystem eller
utgå från ett standardsystem som har utvecklats av andra?
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Figur 4.7. Strategier för systemutveckling, Andersen (1994, sid. 343)

• Typ av metod. Ett analytiskt utvecklingssätt innebär att användarnas in-
formationsbehov kartläggs genom ett systematiskt och intellektuellt till-
vägagångssätt. Ett experimentellt sätt innebär att man utarbetar en proto-
typ som användaren iterativt prövar i avsikt att komma fram till en krav-
specifikation.

• Leverans. Att leverera ett nytt informationssystem som omfattar hela
kravspecifikationen vid ett och samma tillfälle är enligt Andersen att till-
lämpa en revolutionär leveransstrategi. En alternativ strategi är att leve-
rera informationssystemet steg för steg i mindre omgångar, så kallad
evolutionär leveransstrategi.

• Användarmedverkan. En expertdominerad systemutveckling innebär att
systemutvecklarna ansvarar för systemutvecklingen och endast tar hjälp
av användarna i den mån de finner det lämpligt. Motsatsen är att använ-
darna själva leder utvecklingsarbetet utan direkt medverkan av systemut-
vecklare.

• Typ av resultat. Om systemutvecklingen endast syftar till att få fram ett
informationssystem är den produktcentrerad. Alternativet är att också
värdera det som sker på vägen och som påverkar de inblandade männi-
skorna.

• Samordning. Andersen anser att det är viktigt att utveckla personal, sys-
tem och organisation (PSO) parallellt. Om fokus endast läggs på systemet
är det fråga om ensidig systemutveckling.

Andersen kommenterar Figur 4.7 med att konstatera att det hittills har varit
vanligast med utveckling enligt den vänstra ytterpunkten i figuren. Under
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senare år tycker jag mig ha märkt många exempel på utvecklingsarbete även
enligt den högra delen i figuren, särskilt i samband med utvecklingen av
multimedia och Internet.

Det finns flera beröringspunkter mellan de två beskrivningarna av strategier.
Som jag berört ovan så är den gemensamma nämnaren hos Gallagher och
Webb enligt min mening frågan om systems yttre och inre egenskaper. Även
ett par av Andersens punkter går att koppla till denna fråga. När det gäller
typ av metod, analytisk eller experimentell, så framkommer det tydligt i
undersökningen att många egenskaper i en multimediaprodukt är svåra att
beskriva teoretiskt, de lämpar sig bättre för en konkret, ofta visuell beskriv-
ning. Vid multimediautveckling är det mycket vanligt att arbeta med skisser
och andra konkreta exempel vilka ger en verklighetsnära uppfattning om den
kommande produkten. Det finns således goda skäl att överväga experimen-
tell utveckling med tidigt fokus på systemets yttre egenskaper vid multime-
diautveckling.

Den andra punkten i Andersens modell som har direkt koppling till
Gallagher och Webb’s angreppssätt är frågan om användarnas roll. De två
modellerna behandlar dock denna ur delvis olika synvinklar. Andersen talar
om i vilken grad användarna är delaktiga i utvecklingsarbetet medan
Gallagher och Webb diskuterar i vilken grad utvecklaren/den grafiska desig-
nern är inriktad på att se systemet från användarnas synvinkel. Jag ser en
naturlig länk mellan dessa frågor, ju mer användarna är involverade i arbetet
desto naturligare blir det att lägga ett större fokus på användarnas synvinklar
på systemet. Det går dock inte vända på resonemanget och påstå att en ex-
pertledd utveckling med automatik leder till ett systemfokuserat angrepps-
sätt (även om detta många gånger varit fallet!).

Den utvecklingsverksamhet jag har studerat kan beskrivas som expertledd
snarare än användarledd samtidigt som användarna (dock ofta via kunden)
och deras behov står i fokus. Som jag har varit inne på tidigare ser jag detta
som en naturlig konsekvens av att multimediaprodukter präglas av sina yttre
egenskaper.

Andersens övriga punkter: egeninsats, leverans, typ av resultat och samord-
ning behandlas inte i Gallagher och Webb’s modell. Frågan om leverans är
dock högintressant för multimediaprodukter eftersom de spänner mellan de
två ytterligheterna i Andersens modell. Många multimediaprodukter levere-
ras på CD-ROM, hela produkten levereras vid ett tillfälle och kanske i
många exemplar. Fel som medför behov av uppdateringar blir då en dyr och
omständlig affär. Interaktiva webblösningar levereras å andra sidan ofta i
mindre portioner och byggs sedan på efterhand. Tack vare Internet är upp-
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dateringar lätta att distribuera och eftersom systemet ofta ligger centralt
placerat är uppdateringarna också enkla att sätta i drift.

En intressant fråga för fortsatt forskning är att studera Andersens samtliga
strategier i relation till multimediautveckling.

4.6 Många discipliner och helhetssyn –
relationen mellan kund och utvecklare

Jag har i det här kapitlet beskrivit multimediautveckling och identifierat ett
antal kännetecken som förhoppningsvis bidrar till ökad kunskap om och
förståelse för utvecklingsprocessen, se Figur 4.8.

Utvecklare Kundkunden är medproducent

kommunikationens
betydelse

kundens betydelse för 
slutresultatet

kunskapsglapp mellan
kund och utvecklare

skilda kvalitetskrav hos
kund och utvecklare

utvecklarna eftersträvar
nära samarbete med kund

ömsesidigt beroendemånga
discipliner

kulturmöte

Figur 4.8. Kännetecken på multimediautveckling

Vid multimediautveckling behövs kunskaper från många olika områden.
Personer med bakgrund inom dessa olika områden kan ha olika angrepps-
sätt. Två exempel är mjukvaruperspektiv respektive grafisk designperspek-
tiv. Skillnader i bakgrund och angreppssätt ställer stora krav på utvecklarna
när det gäller samarbete, förståelse och helhetssyn.

De övriga punkterna i Figur 4.8 har jag valt att sätta mellan kund och ut-
vecklare därför att de på olika sätt har att göra med relationen mellan dem.
En relation är något som råder mellan två eller flera objekt och jag anser att
parternas gemensamma förståelse för dessa punkter är en viktig grund för en
bra relation mellan dem, och därmed också en förutsättning för ett lyckat
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slutresultat. Betydelsen av ett gemensamgörande vid förändrings- och sys-
temutvecklingsarbete beskrivs av exempelvis Carlsson (2000) och Goldkuhl
och Röstlinger (1988). Carlsson anser att parterna ska försöka uppnå sam-
förstånd i systemutvecklingsprocessen:

Att uppnå samförstånd i arbetet med att skapa ett informationssystem
enligt ett givet utvecklingsuppdrag är en viktig förutsättning för att
skapa bra lösningar. Orsaken är att ett uppnått samförstånd bidrar till
att kommunikationen om informationssystemets innehåll förs så att
aktörerna förstår varandra, eftersom innehållet diskuteras utifrån rela-
tivt lika referensramar. (Carlsson, 2000, sid. 47)

I citatet talas om ett givet utvecklingsuppdrag. När det gäller multimediaut-
veckling är uppdragen ofta tämligen otydliga vilket enligt min mening ytter-
ligare skärper behoven av gemensamgörande och samförstånd.

Genomgången av utvecklingsprocessen kan sammanfattas i tre punkter vilka
jag ser som framgångsfaktorer vid multimediautveckling. Ett bra multi-
mediautvecklingsarbete kännetecknas av:

• helhetssyn hos utvecklarna,

• ömsesidig förståelse för relationen mellan utvecklare och kund, och

• samförstånd mellan utvecklare och kund.

En del av arbetet som ställer särskilt stora krav på kommunikation och för-
ståelse mellan utvecklare och kund är kravarbetet som behandlas i nästa
kapitel.
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5 Kravarbete – från oklart till
klart

I det här kapitlet belyser jag multimediautveckling och lyfter fram olika
faktorer som underlättar förståelsen för de förutsättningar och svårigheter
som finns när det gäller kravarbetet. Rubriken ”Kravarbetet – från oklart
till klart” är avsedd att sammanfatta ett av kapitlets huvudbudskap: Många
olika faktorer gör kravarbete vid multimediautveckling till ett komplicerat
arbete och det är ofta först när produkten är färdig som kunden har en klar
bild över sina krav på den – därav ordleken i kapitelrubriken.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
KUNSKAPS-

UTBYTE

Område 2
PROCESS

Område 3
KRAV-

ARBETE

Område 1
PRODUKT

utvecklingsprocess

MULTIMEDIAUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

informations-
system

Figur 5.1 Område 3: Kravarbete

En viktig del av multimediautveckling är att förstå de behov som kunder och
användare har. Vid systemutveckling är det vanligt att denna del av utveck-
lingsarbetet mynnar ut i en kravspecifikation vilket är ett dokument som ger
en samlad beskrivning av de krav användarna ställer på det framtida infor-
mationssystemet (se exv. Andersen 1994, sid. 45). Kravspecifikationen är
ofta underlag till avtal mellan kund och leverantör och utgör i många sy-
stemutvecklingsprojekt ett centralt dokument. Den fungerar också som en
länk mellan en analysfas där det utreds vad informationssystemet ska uträtta,
och en utformningsfas (även kallad konstruktion eller design) där utseendet
på en systemlösning tas fram.
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Arbetet med kravspecifikationen innebär att fånga, definiera, underhålla,
analysera och verifiera kraven för ett system. Med verifiera avser jag här
både arbetet med att säkerställa att kraven är korrekt formulerade och arbetet
med att validera kraven, dvs. säkerställa att det är rätt krav som formuleras.
Denna del av utvecklingsarbetet är en fråga av stort intresse för forskare
inom ämnet informatik och det anses som ett viktigt område för att kunna
skapa informationssystem av hög kvalitet.

5.1 Kravarbete vid systemutveckling
För att få ett system som har rätt kvalitet behövs en förståelse för de behov
som kunder och användare har. Behoven bearbetas för att till slut samman-
ställas i en kravspecifikation som ofta är ett centralt dokument vid systemut-
veckling. Arbetet med kraven utgör således en mycket viktig fas i utveck-
lingen. Missförstånd och fel som uppstår i detta tidiga skede blir dyra och
tidskrävande att rätta till senare. Enligt Andersen (1994, sid. 44) är kravspe-
cifikationen resultatet av den första delen av systemeringsarbetet, den del
som han kallar analys, se Figur 5.2.
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Figur 5.2. Kravspecifikationens plats i livscykelmodellen.

Det typiska innehållet i en kravspecifikation är:

• avsikten med systemet,

• en övergripande systembeskrivning,
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• organisatoriska och personalmässiga förutsättningar,

• systemets funktioner och generella egenskaper,

• funktionernas egenskaper,

• manuella funktioner, samt

• dokumentation och krav på utbildning.

Kravarbete är som synes en fas där insamling av information är viktig och
kommunikation mellan olika människor intensiv. Eftersom kravspecifikatio-
nen ofta ingår som en viktig del i avtal mellan kund och leverantör blir den
gemensamma förståelsen av detta dokument mycket viktig. De inblandade
kan vara överens om en viss skrivning i kravspecifikationen men senare
upptäcka att den bakomliggande förståelsen skiljer sig. Detta fenomen är
vanligt förekommande och mycket svårt att gardera sig emot. Det utgör en
osäkerhetsfaktor vid all systemutveckling.

Kritik mot traditionella systemutvecklingsmetoders produktorientering

Det förs bland forskare en generell diskussion angående specifikationer av
mjukvarusystem. Tannenbaum (1998) redogör för den kritik som Blum
(1996) samt Isaacs, Morris och Rodriguez (1995) framför och som riktar sig
mot vissa traditionella systemutvecklingsmodeller, exempelvis vattenfalls-
modellen och spiralmodellen. Kritiken går ut på att personer i IT-branschen
med bakgrund från matematik och ingenjörsvetenskap koncentrerar sig på
formella specifikationer av precisa lösningar i form av mjuk- och hårdvara
(Tannenbaum, 1998, sid. 469).

De mjukvarukonstruktörer som kritiseras anser att det som behövs är en
ansträngning att mera precist definiera, specificera och reagera på föränd-
ringar i de problem som existerar i verkligheten och som man söker en lös-
ning på. Kritikerna menar att det ingenjörsmässiga sättet att skapa detaljera-
de specifikationer och bygga efter dessa för att sedan mäta kvalitet i form av
hur nära specifikationerna resultatet är, är produktorienterat och kanske
lämpligt vid konstruktion av broar men inte när det gäller mjukvara. Vidare
hävdas att utvecklingsprocessen bör vara användarorienterad och därför
styras av användarens behov och ofta förändrade specifikationer. Utveck-
larna bör använda ett angreppssätt som kallas ’adaptiv design’ och som till-
låter konstant omvärdering av problemet och användarens behov. Genom ett
sådant arbetssätt finns möjlighet till samarbete och kompromisser och däri-
genom ökad produktivitet och tillfredsställelse hos användarna.
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Informella och formella metoder diskuteras även av Yi (2000) som hävdar
att systemutveckling i strikt mening är en formalisering av användarnas öns-
kemål i form av exekverbara datorprogram. Idag används oftast informella
metoder när en kravspecifikation ska utformas. Det som utmärker informella
metoder är att man använder naturligt språk, t.ex. svenska. Språket kombi-
neras ofta med användning av olika grafiska symboler som boxar och pilar.
Ett stort problem med användning av naturliga språk i detta sammanhang är
risken för missförstånd och tvetydighet. Om man istället kunde använda
formella språk skulle dessa risker kunna undvikas. Yi (ibid., sid. 306) anger
att man under de senaste decennierna har utvecklat formella metoder för
utformning av kravspecifikationer.

Diskussionen är intressant med tanke på de egenskaper som kännetecknar
multimedia, nämligen interaktivitet (och därmed nära förknippat: gränssnit-
tets betydelse), blandning av olika medier och den stora variation av kom-
petenser som behövs vid utvecklingsarbetet. Steget från den icke-formella
”multimediala” verkligheten till ett formaliserat exekverbart datorprogram
är långt. När jag har studerat hur multimediautveckling går till i praktiken
har jag också upptäckt att en mycket detaljerad och explicit kravspecifika-
tion i den bemärkelse som är vanlig i traditionella systemutvecklingsprojekt
sällan konstrueras. Jag ser två orsaker till att det är så:

• få multimediautvecklare har arbetat i en tradition där detaljerade krav-
specifikationer används

• det är svårt att ta fram en detaljerad kravspecifikation vid multimediaut-
veckling

Blum (1996, sid. 257) beskriver olika sätt att kategorisera krav. Ett sätt är att
dela in kraven i slutna och öppna. Slutna krav är väldefinierade och stabila.
De kan beskrivas formellt med någon form av existerande notation. Öppna
krav däremot är dynamiska och svåra att förstå. Stor osäkerhet råder om den
specificerade produkten kan svara mot förväntningarna när det gäller dessa
krav. Multimediaprodukter innehåller normalt en stor mängd öppna krav.

Nilsson (2000, sid. 219) tar upp problemet med att kravspecifikationer ofta
endast belyser ett begränsat perspektiv på en verksamhet. Han menar att man
behöver ”vrida och vända” på beskrivningar och modeller av verksamheten
när den ska förändras för att man ska få en allsidig och fördjupad förståelse
för bakomliggande mekanismer inom organisationen. I Nilsson (1995) be-
skriver han hur enskilda aspekter har varit fokus för uppmärksamheten i
systemutvecklingens historia. Exempel på detta är att man i slutet på 60-talet
lade starkt fokus på verksamhetens funktioner. I mitten av 70-talet försköts
tyngdpunkten till att betona stabila entiteter i verksamheten vilket fick till
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följd att datadrivna metoder blev vanliga. Idag finns en medvetenhet om att
olika perspektiv behöver kombineras och i detta kapitel behandlas olika
former av verksamhetsmodellering (Gustas, 2000; Bubenko jr. och Kirikova,
1999; Sowa och Zachman, 1992) som är ett systematiskt sätt att betrakta en
verksamhet ur flera olika perspektiv.

Tannenbaum (1998, sid. 475) avslutar diskussionen om olika utvecklings-
modeller med att konstatera följande:

Rejection of the waterfall and spiral models in favour of some more
adaptive or interactive alternative does not alter the fact that the first
and most fundamental aspect of system development is the creation of
a clear and thorough analysis and specification of the real world
problem for which a software solution is sought.

5.2 Kravarbete vid multimediautveckling
Andersen (1994, sid. 44) säger att kravspecifikationen innehåller användar-
nas önskemål i fråga om det nya informationssystemet. När det gäller multi-
mediaprodukter är det mycket ovanligt att de blivande användarna på egen
hand tar fram en fullständig kravspecifikation. Arbetet med att utforma
denna blir istället ett samarbete mellan leverantör och kund/användare.
Neophytou, Papadopoulos och Schizas (1995, sid. 4) hävdar t. o. m. att an-
vändarna antingen lämnas helt utanför utvecklingsarbetet, eller i bästa fall
blir engagerade i testarbetet via en referensgrupp. Huvudansvaret för arbetet
kommer ofta att ligga på leverantören eftersom kunderna är osäkra på multi-
mediateknikens möjligheter och ovana vid beställarrollen. Om vi tar fasta på
att kravspecifikationen ska uttrycka användarnas önskemål så blir situatio-
nen intressant. Leverantören (som kanske aldrig har träffat kun-
den/användarna tidigare) får huvudansvaret för att ta fram användarnas öns-
kemål. Lägger vi till att dessa önskemål av olika anledningar är svåra att
beskriva i detalj så får vi en komplicerad situation som ställer stora krav på
båda parter så som jag beskrivit i kapitel 4.

5.2.1 Svag tradition kring kravspecifikation

Multimediautvecklare kommer från många olika områden och det är endast
en mindre del av dem som har utbildning och/eller erfarenhet av traditionell
systemutveckling. För dem som har sin bakgrund inom andra områden är
troligtvis begreppet kravspecifikation mindre bekant. Det betyder inte att
själva innehållet i kravarbetet är okänt. Vid många olika typer av utveck-
lingsarbete kan det förekomma en fas som bygger på likartade frågeställ-
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ningar och leder till ett resultat som motsvarar kravspecifikationen. Inom
ämnet informatik jämför man ibland systemutveckling med att bygga hus
(Andersen, 1994). Kravspecifikationen motsvarar då de önskemål och krav
som de blivande invånarna i huset formulerar i form av t.ex. en ritning.

Vid systemutveckling betonas ofta att en kravspecifikation ska vara explicit
och att den ska finnas ordentligt dokumenterad. Detta är viktigt av flera an-
ledningar. Några av dessa är att kravspecifikationen ofta är underlag för
avtal mellan kund och leverantör, kravspecifikationen är även en förutsätt-
ning för utformning och konstruktion. Sist men inte minst är kravspecifika-
tionen ett viktigt underlag vid verifiering av systemet.

De multimediautvecklare jag intervjuat arbetar överlag med ett litet antal
tydligt specificerade skrivna dokument, ofta är det inte mer än fyra eller fem
olika typer av dokument. Ett par företag har kravspecifikationen ”i huvu-
det”. Tre företag använder en mall för kravspecifikation som tagits fram av
föreningen Promise, Producenter av interaktiva medier i Sverige (Promise,
1998).

Här följer några citat som belyser användning av kravspecifikation. De fyra
första visar tydligt att kravarbetet inte dokumenteras särskilt utförligt:

Den är ju inte så detaljerad när det gäller själva produkten, alla mo-
ment är ju medtagna. Alla övergripande rubriker och sådant, och lite
hur vi har tänkt att göra. Men sedan är det ju någonting som växer
fram när vi skriver manuset, det är inte alltför detaljerat, det är det
inte. (R1)

Hastighet är viktigast av allt. På tre veckor har vi gjort fruktansvärt
mycket. Vi har ingen kravspec, inget manus, vi vet vad vi vill ha. Vi
får se hur långt vi kommer på två månader med de resurser vi har. Det
är inte riktigt sant, vi har en kravspec med de funktioner vi vill ha. Vi
har begränsade resurser, det får styra, vi har prio 1, 2 och 3. Vid ett
visst datum måste det vara tillräckligt bra för lansering. Vi identifierar
de viktigaste modulerna. Det kommer aldrig att finnas ett detaljerat
manus, det måste sitta i känslan hos dem som utvecklar. Det är ett
ständigt pågående utvecklingsarbete. (R4)

Attityden till kravspecifikationen varierar betydligt som följande citat visar:

Nej det har vi aldrig några. (R9, om kravspecifikation som dokument)

Kravspecen är viktig men finns inte som en papperslunta, förändras
löpande, förfinas. (R4)

I nästa citat visar respondenten uppskattning för dokumentation av kraven:
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Vi följer Promise kravspecmall. Den funkar ganska bra, täcker in
många saker. Den kommer in i samband med förstudien. Den är med
som underlag till nästa fas. Det är ganska nytt, Promise har tagit det
initiativet. Kunderna tycker ofta att avtalet är för producentvänligt.
Bra att ha som utgångspunkt och sedan göra avvikelser från det, bättre
än att inte ha något och glömma. Det var mycket sämre innan Promise
kom. (R5)

Hon fortsätter med goda argument för att lägga tid på kravarbetet:

Om man inte gör ett ordentligt förarbete så är det katastrofalt, man
måste ha någon form av förstudie eller manus, sätter man igång med
produktionen och måste ändra så är det väldigt dyrt, man måste vara
helt överens med kunden vad är det som ska ha, exakt vad som ska
hända, vad det ska stå. Annars blir det dyrt, drar ut på tiden och det
blir inte bra. Om man inte gör kravspecar så har man inte de förutsätt-
ningar som olika personer behöver, man måste helt enkelt veta vad det
finns för krav på produkten. (R5)

Nästa citat visar på mycket likartade tankegångar:

Manus är en del av kravspec, den växer fram under tidiga delar av
förstudie. Första delen av kravspec är svar på tidiga frågor, målgrupp,
tekniska saker, hur, var, när, underhållas. Manuset är den andra delen.
Denna dokumentation ska finnas innan man gör det, man gör inte
detta i efterhand. En mall finns från Promise. (R2)

Undersökningens bild av kravarbetet är att rutinerna kring detta arbete inte
är hårt formaliserade. Idéer och önskemål om bättre rutiner och struktur
finns hos några respondenter och de mallar som tagits fram av industriföre-
ningen har mottagits positivt av de respondenter som använt dem.

Avsnittets rubrik nämner en svag tradition kring kravspecifikation. Samtidigt
visar intervjuerna att multimediautvecklare är starka på implementation.
Respondent R4 talar ovan om att man hinner med mycket på kort tid och det
framgår tydligt att kunskapen om vad som ska produceras i första hand finns
i huvudet på utvecklarna: ”vi vet vad vi vill ha”, och att skrivna dokument är
av mer översiktlig karaktär.

Kravspecifikationen är underlag för funktionsspecifikationen

En funktionsspecifikation definierar produkten och talar om hur de krav som
ställs på produkten ska tillgodoses. Mjukvarubranschen har sedan länge
insett behovet av tydliga funktionsspecifikationer. En detaljerad funktions-
specifikation definierar resultatet av alla möjliga händelser som användaren



101

kan utsätta programmet för och beskriver hur programmet ska fungera så att
detta resultat nås. Funktionsspecifikationen är ett utvecklingsdokument och
kan liknas vid en detaljerad ritning eller tillverkningsbeskrivning. England
och Finney (1999, sid. 315) menar att den enda noggranna beskrivningen av
en multimediaprodukt ibland är den färdiga produkten i sig. De menar också
att svårigheterna med att producera krav- och funktionsspecifikationer i
multimediaprojekt gör att sådana eventuella dokument förblir leverantörens
interna dokument och att deras primära funktion är att hjälpa utvecklarna i
sitt arbete snarare än att definiera produkten för kunden. Men det kan vara
svårt att göra specifikationer som fungerar även internt inom utvecklings-
gruppen:

Teknikmänniskorna blir frustrerade, därför när dom har levererat en
lösning så säger man, nja, det var inte den tolkningen som vi hade
tänkt oss. Problemet ligger här i då att man kan inte speca saker och
ting på upplevelsenivå, det är väldigt svårt. (R7)

5.2.2 Det är komplicerat att ta fram en detaljerad
kravspecifikation vid multimediautveckling

Undersökningen visar att det finns många olika faktorer som utgör hinder i
arbetet att skapa en detaljerad kravspecifikation vid multimediautveckling.
Här beskriver jag faktorerna med avseende på deras betydelse för arbetet
med kravspecifikationen.

Multimedia innebär att använda olika medier interaktivt

Interaktivitet är en av grundpelarna för multimedia. Att utveckla datorbase-
rade presentationer med hög grad av interaktivitet är en relativt ny företeelse
och kunskaperna är begränsade. Interaktivitetsbegreppet har också många
ansikten. Tannenbaum (1998, sid. 301-302) säger om interaktivitet att:

…it is a complex and multifaceted concept that scholars approach in
many different ways, and it is a crucial aspect of multimedia that
should be given primary consideration in its development and analy-
sis. There is general agreement that interactivity enhances multimedia
but that there are optimal degrees of interactivity that differ depending
upon the objectives and the nature of the specific multimedia produc-
tion. Increasing interactivity beyond a certain point can be extremely
costly, and the benefits may not justify the increased expense. […]
The ultimate form of interactivity in communication is achieved in
face-to-face, human communication. […] Studying interpersonal in-
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teraction and applying it to human-computer interfaces in multimedia
is important. Developers should always attend to the basic aspects of
interpersonal communication in the creation of multimedia produc-
tions.

Det här får stora konsekvenser för utvecklingsprocessen, särskilt med tanke
på att ett viktigt område för multimediaprodukter är utbildning och träning.
Om ett utbildningsprogram ska simulera samspelet mellan lärare och elev –
hur ska då detta specificeras? Hur ska kraven på det didaktiska angrepps-
sättet i en multimediaprodukt för undervisning formuleras? Här öppnar sig
ett stort forskningsfält och vi kan förutspå ett starkt ökat behov av kunskap
om dessa frågor i framtiden.

Att kunna välja mellan olika medier kan vara svårt, vilka medier är lämpliga
i olika sammanhang? Har kunden tillräcklig kunskap för att ställa krav på att
vissa moment i utbildningen ska ske med hjälp av exempelvis en animation
medan andra moment bäst lämpar sig för en textbeskrivning? I praktiken är
det nog svårt att ställa sådan krav utan hjälp och vägledning, här är ett sam-
spel mellan kund och leverantör aktuellt. Ett sådant samarbete kan leda till
att kunden blir bättre på att ställa krav på olika medier när han har lärt sig
vilka möjligheter som finns. Har man någon gång sett ett exempel på en
instruktiv animation går det kanske att överföra det exemplet på den egna
verksamheten.

Vilka olika medier som väljs får tekniska och ekonomiska konsekvenser.
Dessa är mycket svåra för kunden att ha insikt i och här ställs stora krav på
båda parter att kommunicera på ett bra sätt för att nå en tillfredsställande
lösning.

Modellering av interaktion – egenskaper omvandlas från inre till yttre

Multimediaprodukter kännetecknas av att de använder flera medier och en
hög grad av interaktivitet. Dessa kännetecken berör området ”Människa –
Dator-Interaktion” (MDI), på engelska ”Human–Computer Interaction”
(HCI). Enligt Nationalencyklopedin (1998) avser MDI samspelet mellan
människa och dator, följande punkter är ett urval ur NE:s artikel:

• Termen (MDI) innefattar interaktion ur alla aspekter, däribland datatek-
niska, datalogiska, psykologiska, ergonomiska, sociologiska och estetis-
ka.

• Människor möter i dag datorer i de mest varierande funktioner; till detta
kommer integreringen av datorer i utrustning som instrument, bilar och
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hemelektronik. Därmed ställs allt högre och mer varierade krav på hur
mötet mellan människa och dator ska utformas.

• Allt mer betonas samspelet, interaktionen mellan användare och dator, i
första hand lokaliserad till användargränssnittet.

• Perspektivet har under denna utveckling förskjutits från datorn till män-
niskan.

• Ett ideal som här utbildas är direktmanipulation: de objekt som är aktu-
ella visas i stället för att beskrivas, och användaren beskriver inte vad
som ska göras utan ”gör det själv” direkt med de grafiska objekten.

• Utvecklingen har gått från en rent språklig interaktion baserad på en dia-
logmetafor till dagens icke-språkliga och även icke-symboliska interak-
tion: påtagliga objekt som handgripligen påverkas av användaren.

• I likhet med arkitektur är design av interaktion mellan människa och da-
tor en kombination av teknik och konst.

• Forskning inom MDI syftar ytterst till att nå bättre designmetoder. Ett
centralt begrepp inom MDI-forskningen är användarens mentala modell
av tillämpningen: vilka funktioner den tycks erbjuda användaren, hur
dessa är organiserade och hur hanterandet av dem går till.

• Den tekniska innovationstakten är hög, nya interaktionsmedel tillkommer
ständigt och möjligheterna blir allt bättre att engagera människans sinnen
och motorik. Ljud, färg, stereosyn, känsel, rörelse, kraft är några av de
kanaler för interaktion som exploateras, med fokus på människans speci-
ella kognitiva kapaciteter.

Ovanstående punkter är intressanta ur ett kravspecificeringsperspektiv och
kan användas som belysning av de problem som finns när det gäller att spe-
cificera krav som rör multimediaprodukter. Nedan följer en genomgång av
några av punkterna där de ställs i relation till kravarbete vid multimediaut-
veckling, se Figur 5.3.

Många aspekter och ökad variation i interaktionen. Multimediaprodukter
kan stödja en komplex interaktion mellan människa och dator. Totalintrycket
av en multimediaprodukt beror till stor del på hur interaktionen fungerar och
den stora variation i interaktionsaspekter som finns gör kravspecificeringen
komplicerad.
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Figur 5.3. Interaktionsfaktorer som påverkar kravarbete vid multimediautveckling

Interaktionen betonas allt mer. I takt med att samspelet mellan människa och
dator får ökad betydelse flyttas arbete som tidigare räknades som logisk
systemspecifikation till arbetet med kravspecifikationen. Att ”definiera an-
vändardialoger” räknas i systemutvecklingsmetoden SSADM (Structured
Systems Analysis and Design Method) version 4 (Malcolm, 1994) till logisk
systemspecifikation vilket är ett utvecklingsområde som kommer efter ar-
betet med att skapa kravspecifikationen. Det finns dock en möjlighet att göra
en prototyping som en del av kravarbetet för att kartlägga ”kritiska dialo-
ger”. Här kan vi enligt min mening se ett skifte som berör synen på inre och
yttre egenskaper. ”Dialog med användaren” kunde tidigare ses som en nöd-
vändig inre egenskap för att förverkliga användarens krav på funktionalitet i
produkten. Som exemplet ovan visar har insikten om att interaktionen med
användaren kan vara kritisk funnits även tidigare men vi ser nu att interak-
tionen är så viktig och komplex att det ofta inte är tillräckligt om den utfor-
mas av en systemdesigner på egen hand. Användaren bör delta på något sätt
vilket innebär att interaktionen som tidigare varit en inre egenskap har för-
flyttats och blivit en yttre.

Direktmanipulation, icke-språklig och icke-symbolisk. Interaktionen i mul-
timediaprodukter är i hög grad icke-språklig. En interaktion som bygger på
språk kan också beskrivas tämligen väl med språkliga termer. När interak-
tionen övergår till att människan mer konkret påverkar olika objekt kan
språket, och då särskilt skriftspråket, bli otillräckligt för att fånga och be-
skriva alla nyanser av interaktionen som behövs för det fortsatta konstruk-
tionsarbetet.
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Interaktionsdesign är en kombination av teknik och konst. Att skapa goda
interaktionsformer är ett krävande arbete. Det finns en mängd allmänna
regler och rekommendationer för hur användargränssnitt och interaktion bör
konstrueras. Samtidigt kräver arbetet konstnärlig förmåga som inte kan be-
skrivas i exempelvis metodhandböcker. Nationalencyklopedin (1998) defini-
erar konst som:

Kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att
bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning
till situation och avsikter.

Definitionen är mycket tillämplig på interaktionsdesign för multimediapro-
dukter. Just anpassningen till situation och avsikter är kritisk. En interak-
tionsdesign som inte är väl anpassad i dessa avseenden kan motverka sitt
syfte i hög grad. En jämförelse med grafisk design är passande, när ordbe-
handlingsprogrammen fick olika grafiska möjligheter blev resultatet i början
svårlästa och röriga trycksaker. I takt med att verktygen utvecklas ökar också
behovet av kunskap för att hantera dem på ett bra sätt.

Även om metoderna att fånga och formulera krav blir bättre med tiden så
anser jag att det behöver kombineras med interaktionsdesignerns konstnärli-
ga förmåga att tolka användarens behov, önskemål och krav och översätta
dessa till den konkreta produkten.

Användarens mentala modeller av produkten. Multimediaprodukter med
avancerad interaktion är svåra att formulera krav på vilket mycket väl kan
bero på att de är svåra för användaren att skapa sig en mental modell av. Ju
vagare mental modell kravställaren har av den kommande produkten desto
svårare blir konstruktionsarbetet. Neophytou, Papadopoulos och Schizas
(1995, sid. 1) påpekar att existerande strukturerade metoder inte är tillräck-
liga och att bättre modelleringsverktyg behövs. Idag finns olika experimen-
tella metoder för att underlätta för användaren att skapa sig en god mental
modell, ett exempel beskrivs av Pettersson (2001).

Nya interaktionsmedel. I takt med att nya interaktionsmedel tas i användning
ökar också komplexiteten i kravarbetet. En ökning av möjliga interaktions-
medel medför också att kombinationsmöjligheterna ökar dramatiskt. Som
nämnts ovan innebär detta både möjlighet till effektiv interaktion men också
en risk för felanvändning av de interaktiva möjligheterna. Om kombina-
tionsmöjligheterna ska utnyttjas kontrollerat av kravställaren behöver de
omfattas av kravarbetet.
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Multimedia har ett innehåll (bilder, ljud, animeringar och video) som

påverkar upplevelsen av produkten

Hur ska en kund kunna ställa krav på upplevelsen av en produkt? Idag är vi
vana vid att prata om upplevelsen av IT-produkter i mycket grova termer, vi
använder ord som användarvänligt, krångligt, roligt och värdelöst. Alla des-
sa är subjektiva och svåra att definiera och verifiera. En specifikation av
funktioner kan vara lätt att verifiera, åtminstone vissa aspekter av funktio-
nen. Finns funktionen i produkten? Ligger svarstiderna inom specificerade
gränser? Det går att hitta definier- och verifierbara egenskaper även hos
multimediaprodukter men antalet svårdefinierade egenskaper är stort. Ett
utbildningsprogram har dessutom pedagogiska ambitioner, det ska stödja
inlärning. Vi befinner oss då i ett område som berör människans innersta och
då blir kravställandet ingen trivial uppgift. Följande citat är en liten illustra-
tion till svårigheten att formulera krav:

Det är ju otroligt lätt att gå till grafikern och säga att jag ska ha en
bild. Ja det ska vara någon gubbe och så. Då tittar han alldeles för-
störd på mig och säger: Du måste säga något mer. Men jag vet inte…
och sedan får han ta över och ta sin del av det hela. (R1)

Statiska modeller är svåra att använda för dynamiskt innehåll

Denna punkt kan kopplas direkt till resonemanget ovan om svårigheten att
beskriva innehållet i multimediaprodukter. Systemutvecklingsbranschen
arbetar sedan länge med modeller för att beskriva organisationer och infor-
mationssystem. Där visar sig svårigheten att beskriva en dynamisk verklig-
het med tiden som en viktig faktor. När det gäller rörliga bilder är inte pro-
blematiken exakt densamma men det finns släktskap, det handlar i båda
fallen om att beskriva dynamiska förlopp med statiska modeller. Här ligger
ett stort forskningsfält öppet. Dynamisk modellering används i multimedia-
produkter i form av animationer. Kan någon form av dynamisk modellering
användas för att stärka kommunikationen mellan kund och leverantör i krav-
processen, och hur skulle detta i så fall gå till?

Pettersson (2001) beskriver ett sådant försök. Det bygger på simulering av
det grafiska användargränssnittet och interaktiviteten i en multimediapro-
dukt. Avsikten med experimentet är att hitta metoder för att uttrycka och
formulera idéer och erfarenheter kring interaktivitet. Simuleringen använder
s. k. Wizard of Oz-teknik vilket innebär att användaren konfronteras med en
layout och en funktionalitet som är ’fullständig’ medan funktionaliteten
egentligen bygger på att det finns en försöksledare som via en separat dator
direkt styr över output på den datorn som försökspersonen arbetar vid. För-
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söksledaren styr alltså vad som kommer upp på försökspersonens bildskärm.
Detta gör det möjligt att testa lämpligheten av olika tänkbara datorresponser
utan att behöva programmera dessa före användartest.

Många multimediaprodukter har konstant underhåll och uppdatering

som inbyggd faktor för framgång

Underhåll och drift har länge varit ett eftersatt område i systemutvecklings-
branschen. De tidiga faserna i utvecklingsarbetet har varit föremål för myck-
et arbete men vad som händer när systemet är levererat och driftsatt är inte
så väl undersökt. En stor del av totalkostnaderna för ett informationssystem
kan hänföras till systemförvaltningen. Bergvall och Welander (1996, sid. 9)
anger att det rör sig mellan 33% och 75%, Révay (1992, sid. 20) säger att
det i regel handlar om 60-75%.

Ett informationssystem blir aldrig färdigt utan kommer hela tiden att behöva
utvecklas. Detta gäller i högsta grad webbplatser som inte bara ”behöver
utvecklas” (underförstått: en tvingande omständighet) ständigt utan har som
självklar egenskap att ständigt utvecklas. Ett bra exempel på detta är
webbplatser för dagstidningar. Här är det uppenbart att frågor om underhåll
och uppdatering måste ingå i kravarbetet. Om kunden är en dagstidning bör
den ha stor förståelse för uppdateringsproblematiken eftersom det ligger i
affärsidén att vara dagsaktuell.

Här finns chans till ett intressant möte mellan utvecklare och kunder där
parterna är ömsesidigt beroende av varandras kunskaper för att nå ett lyckat
resultat. Vi kan också se en koppling till adaptiv design som nämnts ovan.
Om vi ser till vårt exempel med internutbildning är det realistiskt att kunden
vill ha möjlighet att senare bygga på utbildningen med nya moment. Detta
bör specificeras och förberedas så att det inte kräver stora förändringar i
strukturen senare.

Följande citat handlar om en multimedial webbplats som genomgår ständig
förändring:

Vi har fått ca 6000 mail med synpunkter under fyra månader. Vi ser
hur de använder tjänsten. Alla hos oss är inne dagligen och använder
den och lär känna folk. Vi träffar dom personligen också. Ständig
kontakt varje dag. Vi får buggrapporter och tips. Vi anpassar produkt-
en hela tiden, nu inför version 2. Version 1 har varit en test för att se
vad de vill ha. (R4)

En webbplats kan förändras fortlöpande utan att det medför omfattande ad-
ministration som exempelvis distribution av programvara. Intressant är ock-
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så att notera att en viss uppföljning av hur tjänsten används förekommer och
att detta används som underlag till förändringar av produkten.

Den tekniska miljön som multimedia utvecklas i är ofta ny och oprövad

En oprövad teknisk miljö är en fråga som i första hand berör de som ansva-
rar för utvecklingen men som i andra hand även är intressant för kunden
eftersom den kan påverka utvecklingsarbetet och kvaliteten på det komman-
de systemet. En fara ligger i att utvecklarna demonstrerar nya och lockande
finesser som kunden nappar på och som sedan ställer till tekniska problem i
den färdiga produkten. Ett tungt ansvar vilar således på utvecklarna att kän-
na till och öppet redovisa eventuella risker med nya verktyg. Hantering av
potentiella risker är för övrigt ett viktigt område vid all mjukvaruutveckling
och gäller för övrigt inte bara teknik. Tannenbaum (1998, sid. 488) anger att
risker kan kategoriseras till tre områden: teknik, budget och utvecklingstid.

Andersen delar upp ett systems egenskaper i yttre och inre. De yttre egen-
skaperna är de som intresserar användarna och de inre egenskaperna är de
egenskaper som krävs för att realisera de yttre egenskaperna. Andersen
(1994, sid. 70) säger:

För att kunna komma fram till systemets inre egenskaper måste man
känna till de yttre.

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom multimediaområdet
finns det anledning att fundera över både yttre och inre egenskaper samti-
digt, för det första för att inte ställa krav som inte går att förverkliga, för det
andra för att kunna utnyttja nya tekniska möjligheter.

Samspelet som krävs mellan kund och leverantör kring systemets yttre och
inre egenskaper visas tydligt i följande uttalande:

Oerhört många parametrar, vi vet var man hamnar. Kunden tror att
man kan göra sådant som inte är möjligt, de har sett spel och sådant
som inte går att göra. Vi försöker peta in tron hos kunden innanför
verkliga ramar, det går inte att göra men det här går att göra. Kunden
blir kanske besviken, då berättar vi om de ekonomiska och humanitära
vinsterna. Med hjälp av tekniken kan ni uppdatera, uppföljningar, sånt
som kunden inte visste. Vi får in kunden i dagens multimediala verk-
lighet. (R2)
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En offert baseras på begränsad kunskap om innehållet, det är viktigt

att inkludera nödvändigheten av framtida förändringar när förståelsen

fördjupas

Kunden behöver ofta precisera eller modifiera sina önskemål och krav under
utvecklingsarbetets gång. Även utvecklarna kommer att behöva arbeta med
förändringar när förståelsen fördjupas. Båda parter bör ha förståelse för sina
egna och motpartens önskemål och behov av att införa förändringar och
denna förståelse bör reflekteras i avtal och överenskommelser. Samtidigt är
detta en av de faktorer som kan göra att utvecklingsarbetet blir kraftigt för-
senat och därmed dyrare. Multimediautvecklare och deras kunder befinner
sig här i ett dilemma. Kan man organisera arbetet så att man kan hantera
sena ändringar utan att det spräcker budgeten? Går det att påskynda kravar-
betet så att man tidigt har fångat alla krav? Det här är frågor som systemut-
vecklare har brottats med länge. Alla de metoder som syftar till ökad flexi-
bilitet jämfört med en strikt enkelriktad linjär utvecklingsmodell är värda att
beakta för multimediautvecklare.

Explicita och mätbara krav

Två egenskaper hos bra krav är att de är explicita och mätbara. Ett explicit
krav är möjligt att kommunicera och diskutera. Multimediaprodukter inne-
håller många mjuka egenskaper som är svåra att uttrycka explicit.

Mätbarheten är nödvändig för att det ska vara möjligt att stämma av om
kravet är uppfyllt i den färdiga produkten. Även om ett krav formuleras ex-
plicit kan det vara svårt att mäta i objektiva termer. En multimediapresenta-
tion av en bank ska kanske förmedla en känsla av trygghet. Vi har då ett
explicit krav som inte är enkelt mätbart. Hur kan sådana krav verifieras?
Sättet för verifiering får bestämmas med hänsyn till kravets karaktär. I bank-
exemplet vore en möjlig lösning att låta en grupp försökspersoner ta del av
presentationen och sedan uttrycka sin uppfattning i någon form av enkät.

Följande citat belyser svårigheten att mäta mjuka egenskaper:

Vi vill visa på liknande produktioner för att visa omfattningen. Svårt
att visa på omfattningen av en produktion. Ska man mäta hur lång en
interaktiv utbildning tar att gå? Svårt att mäta hur stor en produktion
är. Om kunden säger 60 bilder kanske det är 30 bilder för oss plus en
animation som tar lång tid. Det som kunden tror är lite är mycket för
oss. Vi måste förklara vad som tar tid, vi blir bättre och bättre. (R2)

Här diskuteras omfattning. Jag tolkar det som något slags mått på storlek
och som troligtvis står i proportion till mängden arbete som är nedlagt. Det
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är uppenbarligen inte enkelt att mäta omfattningen. Det är även intressant att
notera de olika uppfattningar som kan råda mellan kund och leverantör, här
finns ett tydligt behov av kommunikation och samförstånd.

Kunderna är ofta mycket vaga om sina önskemål och krav

En av de riktigt stora utmaningarna för både kund och leverantör är att kun-
derna idag ofta har vaga uppfattningar om vad de vill ha. Vägen från en vag
uppfattning till en bra motsvarighet till kravspecifikation kan alltså vara
lång, om den ambitionen över huvudtaget finns. Ett alternativ till en tydlig
kravspecifikation är mer informella överenskommelser om innehållet som
får växa fram efterhand. Detta är vanligt i multimediabranschen idag.

Man får hjälp av dom att formulera dom, att få ner dom på papper. För
oftast så kan dom svara ja eller nej. Sedan så det gäller bara att få ner
dom på papper och hjälpa till att formulera dom. För det är ju, när
man har jobbat ett tag, nu är ju inte vi jätteerfarna men det är ju sam-
ma saker som dyker upp hela tiden. Så man kan ju ställa väl valda frå-
gor så säger dom, ja, nej, ja, nej, och sedan så vet man ungefär. (R1)

För att komma fram till en bra kravspecifikation behövs det ett fungerande
samarbete mellan kund och leverantör. Kunden måste få reda på betydelsen
av kravspecifikationen. En överenskommelse om vilken detaljeringsnivå den
ska ligga på behövs. En hög detaljeringsgrad ställer stora krav på specifice-
ringsarbetet men ger å andra sidan större möjligheter till avstämningar och
kontroller och på så sätt mindre risk för tvister mellan kund och leverantör.
En låg detaljeringsgrad är lättare att göra men kan vara otydlig och ge upp-
hov till missförstånd och andra felaktigheter. Trots vaga uppfattningar om
önskemål har kunden rätt att förvänta sig ett professionellt bemötande som
innebär en tydlig vägledning i kravarbetet.

Man måste få ihop målbilden på det man ska göra. Dels att förstå det
kunden vill ha och på något sätt få oss själva att förstå att vi har för-
stått rätt, så det är ju jätteviktigt. (R6)

Manuset är ett komplext dokument och fungerar som både krav- och

funktionsspecifikation

Kravspecifikationen är i första hand kundens dokument i systemutvecklings-
sammanhang, det ska uttrycka kundens (användarnas) krav på systemet,
medan ansvaret för manuset normalt finns hos leverantören. Kravspecifika-
tionens viktigaste roll är alltså att definiera de krav som ställs på produkten
medan manuset är mer lösningsinriktat och beskriver hur kraven ska realise-
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ras. Om vi använder systemutvecklingsterminologi enligt Andersen (1994)
svarar kravspecifikationen mot systemeringens vad-inriktade fas och manus-
et mot systemeringens hur-inriktade fas. Som jag beskriver nedan är det
dock sällan en skarp gräns mellan dessa faser vid multimediautveckling.

Carlsson (2000, sid.146) och Jayaratna (1994, sid. 86) tar även upp motiv
som en nödvändig del av kravarbetet. Jayaratna påpekar att det inte räcker
med att känna till vad man vill uppnå i en framtida situation, man behöver
även veta varför man vill uppnå detta. Han menar att denna förståelse för
motiv – som kunden inte vill bli tillfrågad om – behövs för att man ska kun-
na utföra de designåtgärder som är lämpliga för att nå målet.

Som antytts ovan är det bland multimediapraktiker idag inte självklart att
producera ett dokument av samma karaktär som systemutvecklingens krav-
specifikation. England och Finney (1999) beskriver ett dokument som de
kallar förslag och som framställs av leverantören, baserat på information
från kunden. Förslaget är en form av offert och kan leda till avtal. Initiativet
ligger i hög grad hos leverantören som intervjuar och analyserar kunden och
kundens behov.

Manuset är ett dokument som är gjort för att användas av många olika kate-
gorier av utvecklare. Den del av manus som vänder sig till 3D-
programmeraren skiljer sig kraftigt från den del som vänder sig till skåde-
spelaren som läser speakertexter. Resultatet av detta blir ett manus som be-
står av många olika delar vilka skiljer sig markant från varandra. Om kunden
ska kunna ta del av manuset och ha synpunkter på det behövs det en utbild-
ningsinsats från leverantörens sida. Om kunden själv ska skriva manus eller
delar av manus måste det på samma sätt till utbildning och överenskommel-
ser för att dokumenten ska kunna förstås och användas av båda parter.

I praktiken fyller manuset ofta en funktion både som krav- och funktions-
specifikation. Intressant att notera är att kunderna följer arbetet fortlöpande
och ger sitt godkännande. Det finns ingen tydlig uppdelning mellan en krav-
fas där kunden är aktiv och en funktionsfas där utvecklarna på egen hand
utformar produkten. Ur ett systemutvecklingsperspektiv är det sålunda ingen
tydlig skillnad mellan vad-fasen och hur-fasen. Här följer några citat som
belyser manusets roll:

Varje fas inleds med offert och avtal. Varje tidigare steg är underlag i
nästa steg. Manuset motsvarar systemspecar i vanlig systemutveck-
ling.(R5)

Manus är en del av kravspec, den växer fram under tidiga delar av
förstudie. Första delen av kravspec är svar på tidiga frågor, målgrupp,
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tekniska saker, hur, var, när, underhållas. Manuset är den andra delen.
(R2)

Att se kravspecifikationen som svar på olika typer av frågor är intressant
och behandlas senare i avsnitt 5.4.

Vi bygger ofta ett manus först, eller skriver ett manus eller en story-
board. Då vill vi att dom ska godkänna den grova strukturen, grovma-
nus som vi kallar det för, där man kanske går igenom i grova drag,
som en innehållsförteckning. Sedan så vill vi att dom ska godkänna
detaljmanuset ner på faktanivå. För att man ska kunna se om det blir
ändringar och sånt. (R6)

Det är intressant att kunden involveras i arbetet med detaljmanus, i de två
senaste citaten ovan är det tydligt att detta dokument fungerar både som
kravspecifikation och funktionsspecifikation.

Det tredje dokumentet är det som vi kallar för manus, det är en väldigt
detaljerad specifikation, moment för moment, vad det är som händer.
Text si, ljud så, allting är numrerat, bild, animering. Så står det i detalj
hur animering går till. Men fortfarande måste man ha dom här ex-
emplena för att tolka innehållet. Det blev tre dokument, det är teknisk
plattform, grovmanus som motsvarar innehåll och detaljmanus som
motsvarar det egentliga utförandet av hela. Och det är ju tjocka grejer,
det blir ju pärmar ibland. (R7)

I citatet ovan talas det om tolkning. Eftersom multimediaprodukter är svåra
att entydigt beskriva i krav- eller funktionsspecifikationer så måste de tolkas
av den som ska använda dem. Kvaliteten på den färdiga produkten kommer
att vara beroende av de gjorda tolkningarna. Att tolka en beskrivning som
någon annan människa utformat underlättas om de två parterna känner var-
andra väl och har en ömsesidig förståelse för materialet.

Som en liten utvikning kring manus och manusförfattarens roll citerar jag
Wiman (1999, sid. 7) som tar upp hur man skriver manus till interaktiva
medier:

Det är inte teknologins manifest som ska möta oss på CD-romskivor
eller Internet, det är manusförfattarens. Manusförfattarens roll är att
definiera parametrarna som styr helhetsupplevelsen. Skönheten med
de interaktiva medierna är att manusförfattaren har en assistent, an-
vändaren, vars uppgift är att förvalta och förädla det som är givet eller
dolt i verkets digitala organism. Förhållandet återspeglar en synkront
växande erfarenhet, som i det fall den utnyttjas rätt ger oss ett ultimat
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tillvägagångssätt att obehindrat förmedla kunskap, information eller
underhållning.

Notera att användaren beskrivs som manusförfattarens assistent och inte
tvärtom! Det råder ingen tvekan om vem som står i centrum i Wimans ut-
vecklingsvärld, tekniker och användare kommer i andra hand. Hon lägger ett
konstnärligt perspektiv på arbetet även när hon talar om ”verkets digitala
organism”.

Test och utvärdering

Mjukvarubranschen anklagas ofta för att leverera produkter för sent, till en
för hög kostnad och med många fel. Ett sätt att undvika fel i produkterna är
att testa dem. Få ifrågasätter vikten av test under utvecklingsarbetet även om
rutinerna för detta skiftar mycket. Multimediaprodukters komplexitet gör
frågan om test och utvärdering komplicerad. Ur kundens synvinkel bör na-
turligtvis mycket av testarbetet ligga på leverantören medan kunden kon-
centrerar sig på någon form av acceptanstest för att se om de krav han ställt
på produkten är uppfyllda. Det finns dock goda skäl för kunden att inte
vänta med tester till slutet av utvecklingsarbetet utan försöka skriva avtal så
att kunden får se delresultat av arbetet och testa och godkänna dessa stegvis.
Även om mjukvarubranschen inledningsvis anklagades för produkter med
många fel så finns det också många exempel på väl utvecklade strategier för
test och utvärdering av olika slag. Dessa exempel är väl värda för leverantö-
rer och kunder att studera. Hur ska en test av multimediaprodukter utföras
om det inte finns en detaljerad kravspecifikation och funktionsspecifikation
att utgå från? I så fall blir det ett testarbete mer i blindo och de fel som upp-
täcks kan vara svåra att värdera. Rör det sig om ett fel eller blir det en tolk-
ningsfråga huruvida programmet beter sig som det ska?

Svårigheten att formalisera krav på produkten får följaktligen effekter på
testarbetet och det kan vara en orsak till att leverantören vill ha kundens
fortlöpande godkännande istället för att endast ha en acceptanstest i ett rela-
tivt sent skede. För att få kundens godkännande så tidigt som möjligt är det
vanligt att göra någon form av grafiska beskrivningar mycket tidigt, ofta
skissar man på lösningar redan vid första eller andra kontakten med kunden.

Vi visar på papper, bra att göra storyboard tillsammans med kunden,
ritar på block, bra struktur för grafiker. (R2)

En svaghet med att använda papper är att interaktionen med programmet är
svår att illustrera varför körbara prototyper är ett intressant alternativ.



114

Sen jobbar man intensivt med att producera klickbara prototyper för
att finna på de olika problem och frågeställningar som dyker upp. Of-
tast är det väldigt svårt att föreställa sig vilka udda och knasiga frågor
som dyker upp. (R7)

Hos de intervjuade företagen finns en samstämmighet om nödvändigheten
av att både leverantör och kund testar produkten. Formerna för detta skiftar
dock betydligt, hos några företag är testandet mycket informellt, andra före-
tag visar på ett mer planerat och systematiserat testande:

Ja, ganska ostrukturerat, det är inget formalia kring det. Kollar du det,
jag kollar det … det finns inga checklistor som vi satt upp. Där kan vi
bli bättre, absolut. Man får inte kvalitetssäkra sönder, men för oss är
det viktigt att vi gör ett bra jobb. (R8)

Respondenten saknar checklistor, jag kopplar detta till kravspecifikatio-
nen. Utan en ordentlig kravspec är det svårt att skapa en checklista som
kan vara underlag för test.

Nästa citat belyser behovet av att ha ett gemensamt och förankrat underlag
att testa mot:

Och även i slutskedet när man börjar testa mot kund, har man gjort
prototypfasen rätt, då betyder det att … då har man tolkat kundens
behov och stämt av det. […] Den andra stora kostnaden eller fördröj-
ningen, det är kundens validering eller testfas, när det börjar trilla ut
saker som kunden kan visa för sina slutanvändare så börjar det plöts-
ligt komma tillbaka synpunkter. Och då tar det väldigt mycket tid, inte
alltid så mycket budget men det kan ta väldigt lång tid att få det här på
rätt sätt. När man väl har börjat ändra så kommer massor med miss-
nöje fram. Har man förankrat det väl då kan man säga, det här var vi
överens om, känner folk sig delaktiga, dom blir mer beredda att svälja
förtreten: ”nej men det är okej, visst vi håller med, det är en bra idé,
så där gör vi.” (R7)

Kravspecifikationen fyller som vi ser en grundläggande och mycket viktig
funktion: att komma överens med kunden om vad produkten ska innehålla. I
följande avsnitt ska vi se på verksamhetsmodellering som kanske kan vara
en hjälp i denna strävan.
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5.3 Bättre kravspecifikationer genom
verksamhetsmodellering?

Hur ska man angripa kravarbetet om man vill åstadkomma en allsidig belys-
ning av ”the real world problem” som sedan kan mynna ut i en bra kravspe-
cifikation? I det här avsnittet presenterar jag två ansatser som har det ge-
mensamt att de gör en systematisk och perspektivbaserad uppdelning av den
studerade verksamheten (Bubenko jr. och Kirikova, 1999; Sowa och
Zachman, 1992). Tanken är att få en god bild av verksamheten genom att
betrakta den från olika håll, samtidigt som man behåller en helhetssyn ge-
nom att identifiera kopplingar mellan de olika perspektiven. I samband med
beskrivningen av ansatserna kopplar jag dessa till multimediautveckling och
analyserar deras användbarhet när det gäller kravarbete vid multimediaut-
veckling.

En ansats till förbättrade kravspecifikationer vid systemutveckling är att
använda verksamhetsmodellering (”Enterprise Modelling”). Bubenko jr. och
Kirikova (1999, sid. 243) säger:

An Enterprise Model (EM) is a system of knowledge about the Enter-
prise, that can be maintained by a software tool. The EM is regarded
as an essential part of a requirements specification (RS).

Gustas (2000, sid. 280f) anger att:

Verksamhetsmodellering, som är en form av kravspecificering, utgör
en tidig fas i systemutvecklingsprocessen. [...] Målet är i själva verket
beskrivning av statiska, beteendemässiga och kommunikativa aspekter
på de interorganisatoriska processerna, hela systemet eller någon del
av det. [...] Verksamhetsmodelleringens primära mål är att stödja sys-
temanalysen i termer av relevanta affärsprocessmodeller.

Vid verksamhetsmodellering skapar man en samlad modell som består av ett
antal delmodeller vilka tar upp en verksamhet ur olika dimensioner. Gustas
nämner mål, aktiviteter, aktörer och begrepp (”concept”). Bubenko jr. och
Kirikova tar upp mål (”objectives”), aktörer och resurser (”actors and re-
sources”), affärsregler (”business rules”), affärsprocesser (”business proces-
ses”) och information.

De olika delmodellerna kopplas till varandra genom att olika former av rela-
tioner mellan delarna markeras. Relationerna kan vara av mycket varierande
karaktär; några exempel är olika slags flöden, negativ eller positiv påverkan,
tillståndsförändringar och beroenden.
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Syftet med verksamhetsmodellering är att stödja resonemang kring verk-
samhetsprocesser (Gustas, 2000, sid. 298; Christiansson, 2000, sid. 263).
Bubenko jr. och Kirikova (1999, sid. 264f) säger att verksamhetsmodellering
är ett effektivt sätt att få fram ny kunskap och att mänskligt resonemang och
inlärning stöds. De hävdar också att modelleringen underlättar kollektivt
beslutsfattande och uppnående av konsensus kring kravspecifikationen.
Verksamhetsmodellering är ett försök att skapa en brygga mellan männi-
skans ofta vaga önskemål och krav på ett nytt informationssystem, och en
klar och tydlig systemspecifikation.

Problem med kommunikation och förståelse i utvecklingsarbete tas även upp
av Nilsson et al. (1999, sid. 2ff) som menar att verksamhetsutveckling har
som huvudmål att överbrygga en kommunikationsklyfta mellan verksam-
hetsansvariga och systemutvecklare. Dessa två grupper har ofta svårt att
förstå varandra vilket kan leda till frustration och motsättningar när infor-
mationsstödet till verksamheten diskuteras. Nilsson et al. (ibid.) menar att
förståelse och förändring underlättas om de två grupperna kan använda ge-
mensamma modeller och metoder i utvecklingsarbetet. Viktigt är att skapa
ett gemensamt språk, något som går som en underliggande röd tråd i de oli-
ka beskrivningarna av verksamhetsmodellering som studeras i detta avsnitt.

Persson (1999) har utvärderat en metod för verksamhetsmodellering som
kallas ”From Fuzzy to Formal (F3) Enterprise Modelling Method” och som
har utvecklats av Bubenko et al., 1994. Persson förklarar att F3-modellen
består av fem delmodeller. De är (min översättning): mål (”objectives”),
begrepp (”concepts”), aktiviteter och användning (”activities and usage”),
aktörer (”actors”) och IS-krav (”information systems requirements”).

Enligt F3-modellen behöver en verksamhetsmodell som ska vara en del av
kravspecifikationen svara på ett antal frågor:

• Varför byggs systemet?
• Vilka är affärsprocesserna, de som stöds och de som inte stöds av sys-

temet?
• Vilka aktörer utför processerna, och hur relateras aktörerna till varandra?
• Vilka begrepp använder eller talar aktörerna om? Vilka informationsbe-

hov finns?
• Vilka initiala mål och krav kan formuleras beträffande systemet som ska

utvecklas?
En grundprincip i F3-modellen är att IS-krav ska motiveras utifrån explicita
behov eller mål i verksamheten. Validering av kraven bygger på att det går
att hitta komponenter i verksamhetsmodellen som motiverar dem. Detta
indikerar nödvändigheten av att skapa kopplingar mellan kraven och de ele-
ment i verksamhetsmodellen som motiverar dem. En viktig egenskap hos F3-
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modellen är kopplingarna mellan komponenter i olika delmodeller. Dessa
kopplingar ger upplysning om olika förhållanden i verksamheten. Som ex-
empel på detta kan nämnas: mål som motiverar aktiviteter, aktörer som utför
dessa aktiviteter, aktörer som ansvarar för mål, mål som motiverar IS-krav
och IS-krav som hänförs till aktiviteter; se Figur 5.4.

Mål

Begrepp

Aktörer

Aktiviteter
och

behandling

IS-krav
motiverar

motiverar

ansvarar för/utför

ansvarar för

refererar till

Figur 5.4. Några viktiga kopplingar mellan delmodeller i verksamhetsmodellen F3.
Fritt efter Persson (1999, sid. 48)

Persson (1999, sid. 49) påtalar att arbetet med att framställa en verksam-
hetsmodell har många drag som är karaktäristiska för kravspecificeringsar-
bete, exempelvis:

• samarbete med behov av koordinering
• en komplex dialog mellan användare och systemerare
• otydliga och vagt definierade problemsituationer
• behov av att ta hänsyn till givna bestämmelser och begränsningar i en

organisation
• behov av att lösa konflikter mellan olika användare och krav
• behov av att ta hänsyn till olika faktorer i situationen, exempelvis kun-

skaper hos användare, attityder och erfarenhet

Persson kommenterar dessa punkter:

These characteristics points to the fact that the Enterprise Modelling
process as well as the Requirements Engineering process are social
processes, where knowledge and understanding is created through
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communication, negotiation, co-operation, conflict resolution and
analysis. (Persson, ibid., sid. 49)

Vilka resultat redovisar då Persson angående användningen av verksam-
hetsmodellering vid systemutveckling? Nedan följer min sammanställning
av några iakttagelser som Persson gör:

Valideringsproblem. En iakttagelse Persson gör är att även de enklaste verk-
samhetsmodeller ibland är omöjliga att validera (ibid., sid. 77). Det gör mo-
dellerna mindre pålitliga och därför också mindre användbara.

Kopplingar mellan delmodeller ger spårbarhet. Förekomsten av explicita
kopplingar mellan olika delmodeller är ovanligt i systemutvecklingssam-
manhang. De gör det möjligt att följa en resonemangskedja bakom olika
beslut, exempelvis för att hitta ett mål som ligger som motiv bakom ett krav
(Persson, 1999, sid. 78). Jag vill här påpeka att ett liknande tankesätt finns i
FA/SIM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) där olika analyskategorier kopplas
till varandra så att problem-mål-behov-åtgärder bildar en begreppskedja
vilket gör att spårbarhet möjliggörs.

Modelleringsarbetets framgång beror mycket på hur frågorna ställs i den
konkreta modelleringssituationen. Modellering sker normalt i grupp och
kommer gruppen in på ”fel” frågor är risken stor att modelleringen miss-
lyckas och att gruppens engagemang sjunker (Persson, 1999, sid. 79).

Modelleringsarbetet har två resultat: den utvecklade modellen och proces-
sen som leder fram till modellen. Avsikten med modelleringsarbetet är både
att skapa en modell och att uppnå konsensus mellan deltagarna. Denna kon-
sensus underlättar kravarbetet. Frågan om samförstånd i systemutveckling
tas upp även i FA/SIM (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, sid. 41) och av
Carlsson (2000, sid. 44).

Verksamhetsmodellering stöder kunskapsutveckling för systemutveckling.
Den kunskapsutveckling som är nödvändig i en verksamhet där systemut-
veckling sker kan få ett stöd av verksamhetsmodellering.

Verksamhetsmodellering stöder kunskapsutveckling generellt. Verksam-
hetsmodellering kan användas som ett generellt verktyg för att stödja kun-
skapsutveckling och även utgöra en viktig och nödvändig länk mellan sys-
temutveckling och den strategiska affärsutvecklingen.

Existerande metoder för verksamhetsmodellering saknar bra stöd för hur de
ska användas. För effektiv användning av verksamhetsmodellering behövs
bättre vägledning för metodernas praktiska användande i olika sammanhang.
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En sammanfattning av viktiga fördelar med verksamhetsmodellering vid
specificering av krav så som de beskrivs i de fem studerade verken visar att
verksamhetsmodellering:

• är ett kommunikationshjälpmedel,
• bidrar till ökad förståelse för kopplingen mellan olika dimensioner i en

verksamhet, exempelvis behov, mål och krav,
• bidrar till kollektivt beslutsfattande och konsensus, och
• är en hjälp när det gäller att ställa rätt frågor i kravarbetet.

5.3.1 Verksamhetsmodellering vid kravarbete för
multimediaprodukter?1

Verksamhet definieras av Nilsson (1991, sid. 2) som en organiserad aktivitet
på ett företag där människor och olika hjälpmedel arbetar tillsammans för att
uppnå vissa resultat. Det finns multimediaprodukter som inte har koppling
till verksamhet och förändringsarbete i organisationer, exempelvis spel och
underhållningsprodukter som säljs till privatpersoner i rent nöjessyfte. Här
finns ingen egentlig verksamhet att modellera vilket gör att flera av de del-
modeller som presenterats ovan inte är tillämpliga. Det är dock inte själv-
klart att samtliga delmodeller inte är tillämpliga. I en icke verksamhetsan-
knuten situation kanske man kan identifiera andra delmodeller och sedan
använda verksamhetsmodelleringens tekniker för att relatera dessa till var-
andra och på så sätt expandera metodens tillämplighet.

När det gäller multimediaprodukter som används i ett verksamhetssamman-
hang så ser jag ett flertal starka kopplingar mellan den bild av kravarbetet
som tonar fram i min undersökning och de fördelar som beskrivs med verk-
samhetsmodellering:

Multimediautveckling kommer i framtiden att kopplas starkare till verksam-
heters affärsprocesser och integreras med övrig IT-utveckling. Här kan
verksamhetsmodellering spela en viktig roll just med fokuseringen på verk-
samhet i sig. Flera respondenter betonar behovet av att se användning av
multimediaprodukter som en del av verksamheten i stort och inte som en
isolerad företeelse. Jag anser att utvecklingen går från en produktorienterad
syn på multimediaprodukter till en verksamhets- och användningsorienterad
syn.

1 Se även Axelsson (2000) som diskuterar konceptuell modellering i multimedia-
sammanhang ur ett databasperspektiv.
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Undersökningen visar att multimediakunder är ovana vid att tänka i expli-
cita kravtermer. Verksamhetsmodellering kan vara ett sätt att introducera,
motivera och fördjupa ett nytänkande kring kravspecifikationen och dess
roll. Exempel på frågor som kan ställas är varför en kravspecifikation be-
hövs, vad den kan innehålla, hur specificeringen kan gå till och vem som ska
formulera kraven.

Multimediautveckling är en kommunikationsintensiv process. Verksamhets-
modellering kan fungera som ett kommunikationshjälpmedel, dels när det
gäller specifika frågor som de ovan nämnda, dels på ett mer generellt plan
med övergripande diskussioner om verksamheten och den tänkta multi-
mediaprodukten. Vid multimediautveckling finns ett stort behov av kun-
skapsöverföring mellan utvecklare och kund och här kan verksamhetsmodel-
lering fungera som ett verktyg. Som exempel kan omnämnas att ”story-
boards” och navigeringsgrafer används som effektiva verktyg för kommuni-
kationsstöd.

5.3.2 Överväganden och förberedelser inför
verksamhetsmodellering

En verksamhetsmodellering kan inte påbörjas utan noggranna överväganden
och förberedelser. Christiansson (2000, sid. 266-275) tar upp en rad faktorer
som är viktiga att beakta när en strategi för verksamhetsmodellering formu-
leras. Dessa är: motiv till verksamhetsutveckling, verksamhetskontext som
avses, utvecklingsområden som avses, tidsperspektiv som avses, syfte och
synsätt i verksamhetsmodeller, angreppssätt och raster, modelleringsaktörer
och modelleringsvana, kartläggningsplan som tillämpas samt verktyg för att
framställa verksamhetsmodeller. Med tanke på att ett eventuellt försök att
tillämpa verksamhetsmodellering vid multimediautveckling torde vara något
av ett pionjärarbete så anser jag att faktorerna är intressanta att studera.
Nedan följer ett försök att relatera några slumpmässigt valda faktorer till
kravarbete vid multimediautveckling och samtidigt även belysa möjliga
svårigheter som kan dyka upp vid en sådan tillämpning.
Motiv till verksamhetsutveckling. Vilka skäl ligger bakom att påbörja en
verksamhetsmodellering vid multimediautveckling? I det här avsnittet har
jag resonerat kring kravarbetet. Det finns inget som hindrar att andra motiv
kan vara aktuella. Oavsett vilka motiv som finns så är det önskvärt med en
god medvetenhet om motiven och de olika krav på verksamhetsmodellerna
som olika motiv för med sig. Multimediautveckling är ofta starkt produkt-
och resultatorienterad samtidigt som utvecklingstiderna ofta är korta vilket
gör att en mycket klar bild över motiven torde vara en viktig utgångspunkt.
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Verksamhetskontext som avses. Med verksamhetskontext avses det samman-
hang som verksamhetsmodelleringen bedrivs i. Här kan multimediautveckla-
ren möta allt från mycket komplexa inter-organisatoriska verksamhetssam-
manhang till ”icke-verksamhetssammanhang”, exempelvis spel. Samman-
hanget är avgörande för beslut om verksamhetsmodellering är lämpligt eller
inte. Om verksamhetsmodellering bedöms som lämpligt får sammanhanget
konsekvenser för modellernas utformning.

Modelleringsaktörer och deras modelleringsvana. Det är inte självklart vil-
ka personer som ska delta i modelleringsarbetet. Vilka personer som bör
delta är beroende av situationen och behöver klargöras i ett tidigt skede. Om
verksamhetsmodellering ska fungera som ett kommunikationshjälpmedel –
ett språk – så behöver de som ska modellera kunna språket. Det är väl belagt
att kommunikationssvårigheter mellan människor är ett stort problem vid
systemutveckling. Kommunikationens betydelse och det stora antalet olika
sorters kompetenser som krävs vid multimediautveckling har berörts på oli-
ka ställen i denna avhandling. Om verksamhetsmodellering ska användas
blir det viktigt att ta hänsyn till alla inblandades olika bakgrund, kunskaper
och olika förmågor när det gäller att använda modeller. Symboler och mo-
delleringstekniker som passar en viss person eller grupp av personer kanske
inte passar andra.

Kartläggningsplan som tillämpas. Modeller kan vara mer eller mindre de-
taljerade. I en och samma modelleringssituation kan man behöva olika de-
taljeringsnivåer för olika syften. Modeller kan även ha mycket olika struktur
med avseende på vad som ska illustreras. Exempelvis är det vanligt att flö-
den av olika slag visas. Ibland illustreras även förlopp i tiden med hjälp av
en tidsaxel. Hur påverkar multimediaprodukters karakteristiska egenskaper
de modeller som används? Kan den interaktivitet som beskrivits i kapitel 3
illustreras med befintliga verksamhetsmodeller eller krävs nya metoder? Se
vidare avsnitt 5.2.2 för en diskussion om modellering av interaktion. Verk-
samhetsmodellering fokuserar i första hand på analys och förståelse för
verksamheter ur en rad olika perspektiv. Interaktionen mellan människa och
dator är inte något prioriterat perspektiv hos de verksamhetsmodeller jag
studerat.

5.4 Ramverk för verksamhetsarkitektur
– ett hjälpmedel i kravarbetet?

Att skapa en god och allsidig förståelse för en verksamhet och att kunna
koppla den förståelsen till informationssystem i verksamheten är något som
Sowa och Zachman (1992) försöker bidra till genom sin verksamhetsarki-
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tektur. Jag anser att denna verksamhetsarkitektur kan vara värdefull vid ar-
betet med att specificera krav och att öka förståelsen för multimediaproduk-
ters integrering i verksamhetens informationssystem och därmed även i
verksamhetens utveckling i stort. Arkitekturen kan vara en hjälp till att ställa
rätt frågor i kravarbetet och även vara ett sätt att tydliggöra gränsen mellan
systemens yttre och inre egenskaper. Här följer en mycket kortfattad genom-
gång av ramverket, avsikten är inte att ge en fullständig redovisning utan att
demonstrera de överordnade principerna.

De introducerar sitt ramverk på följande vis:

The world contains entities, processes, location, people, times, and
purposes. Computers are filled with bits, bytes, numbers, and the pro-
grams that manipulate them. If the computer is to do anything useful,
the concrete things in the world must be related to the abstract bits in
the computer. (Sowa & Zachman, 1992, sid. 590)

För att åstadkomma denna koppling har de skapat en verksamhetsarkitektur
som beskriver en verksamhet ur olika perspektiv och aspekter, se Tabell 5.1.

Tabell 5.1. Ramverk för verksamhetsarkitektur. (Fritt efter Sowa & Zachman, 1992)

DATA

VAD?

FUNKTION

HUR?

NÄTVERK

VAR?

MÄN-
NISKOR

VEM?

TID

NÄR?

MOTIV

VARFÖR?

OMFATTNING
OCH SYFTE

VERKSAM-
HETS-
MODELL

LOGISK
SYSTEM-
MODELL

TEKNISK
MODELL

KOMPO-
NENTER

Ramverket är ett sätt att organisera kunskapen om en verksamhet. Författar-
na anger att ramverket utgör en observation av naturliga regler för att dela in
en verksamhet i delar som går att förstå utan att tappa greppet om hur delar-
na hänger ihop.

Raderna i tabellen symboliserar de olika perspektiven:
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Omfattning och syfte. En övergripande beskrivning av storlek, form och
syfte med den slutgiltiga strukturen. Perspektiv: företagsledningen

Verksamhetsmodell. Ritningar som visar verksamhetens entiteter och proces-
ser samt hur dessa samverkar. Perspektiv: ägare

Logisk systemmodell. Detaljerade designritningar som visar hur entiteter och
processer representeras av dataelement och funktioner. Perspektiv: designer

Teknisk modell. Tekniskt anpassade ritningar med hänsyn tagna till verktyg
och material. Perspektiv: konstruktör

Komponenter. Detaljritningar för programmering av enskilda komponenter.
Perspektiv: komponentkonstruktör

Kolumnerna i tabellen representerar olika abstraktioner, olika sätt att beskri-
va världen. Idén med de olika abstraktionerna är att kunna rymma komplex-
iteten som finns i ett designproblem genom att vara medveten om hur för-
ändringar i en abstraktion påverkar de övriga. De svarar mot frågeorden vad,
hur, var, vem, när och varför. För varje rad i tabellen så svarar kolumnerna i
tur och ordning för: vilka entiteter som är inblandade (vad?), hur de proces-
sas (hur?), var entiteterna finns (var?), vilka människor/roller/agenter som
utför arbete (vem?), när olika händelser sker (när?), samt motiv till att hän-
delser sker (varför?).

Cellerna i tabellen innehåller svaren på de olika frågeorden med tanke på de
olika perspektiven och författarna har utvecklat ett enhetligt notationssystem
som kan användas för samtliga celler.

Ramverkets användbarhet vid multimediautveckling

Hur kan då de olika perspektiven och aspekterna användas i kravarbetet för
multimediaprodukter?

Öka medvetenhet om olika perspektiv och aspekter som en verksamhet rym-
mer. Raderna i tabellen står för olika perspektiv medan kolumnerna inne-
håller olika aspekter på en verksamhet. Genom att införa ett ramverk kan en
diskussion om hur verksamheten fungerar initieras.

Kolumnernas frågeord kan vara en inspirationskälla och underlag för krea-
tiva och systematiska diskussioner. De tomma cellerna i Tabell 5.1 symboli-
serar det kreativa arbetet, innehållet i dem beror på den aktuella situationen.
Rutmönstret sett som uppdelning av olika perspektiv och aspekter symboli-
serar det systematiska. Genom att varje cell är en unik kombination av
perspektiv och aspekt utgör ramverket en mycket bred och systematisk verk-
samhetsöversikt
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Ramverket kan fungera som karta för en diskussion gällande hur och om
multimediaprodukter positioneras/integreras i förhållande till verksam-
hetens övriga informationssystem. Att relatera multimediaprodukter till
verksamhetens övriga informationshantering är ovanligt idag. Flera respon-
denter i undersökningen betonade att behovet av en sådan koppling ökar. I
diskussionerna kring multimediaprodukternas roll i verksamheten kan ram-
verket vara ett stöd.

Ramverket tydliggör skillnaden mellan systemens yttre och inre egenskaper,
samt är ett konkret stöd när det gäller att ställa frågor vid kartläggning av
krav. En kravspecifikation innehåller användarnas krav på systemet,
Andersen (1994, sid. 44). De egenskaper som intresserar användarna kallar
Andersen för yttre, de inre egenskaperna är de egenskaper som krävs för att
realisera de yttre. Vid en granskning av ramverket visar det sig att de två
understa raderna kan betecknas som ”inre” sett ur ett informationssystem-
sperspektiv. De tre översta raderna visar på ”yttre” egenskaper. Ramverket
kan därmed bidra till att diskussioner om egenskaper i en multimediaprodukt
förs på ”rätt” nivå och därmed bidra till bättre kravspecifikationer. Genom
de olika frågeorden undviks en ensidig fokusering på någon eller några
aspekter och därmed utgör ramverket ett stöd i arbetet med att få en allsidig
och rik bild av produkten i kravarbetet.

5.5 Sammanfattning
Undersökningen har visat att kravarbete vid multimediautveckling är en
komplicerad verksamhet som kräver omfattande kommunikation och samar-
bete mellan kund och leverantör. Kraven på ömsesidig förståelse och inle-
velseförmåga är stora. Följande punkter utgör en sammanfattning av olika
faktorer som påverkar kravarbetet:

• Multimediautvecklare har en svag tradition när det gäller kravarbete.

• Det är svårt att specificera dynamiska förlopp, interaktivitet och upple-
velser. Många krav på multimediaprodukter är osäkra och föränderliga
till sin karaktär. Detta skapar behov av verktyg och metoder för att kunna
specificera kraven tydligare i den mån det går. Ett kompletterande alter-
nativ är att försöka ordna utvecklingsarbetet så att det fortlöpande kan
anpassas till förändrade krav.

• Multimediautvecklare gör ofta ingen tydlig skillnad mellan kravspecifi-
kation och funktionsspecifikation. Vid systemutveckling är det vanligt att
göra en tydlig skillnad på kravspecifikationen (användarens dokument
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som beskriver systemets yttre egenskaper), och funktionsspecifikationen
(utvecklarens dokument som beskriver systemets inre egenskaper).

• Kunderna har vaga uppfattningar om produktens innehåll. Respondenter-
na i undersökningen beskriver att kunderna ofta är mycket osäkra på vad
de egentligen vill att produkten ska innehålla. Denna osäkerhet försvårar
naturligtvis kravarbetet.

• Kunderna har svårt att förstå konsekvenser av att välja olika medier. Hur
ska information och upplevelse i ett multimediaprogram representeras?
Lämpar det sig bäst med text, bild eller ljud? Finns det behov av att låta
olika medier komplettera varandra och innehålla samma information?

• Kunderna har svårt att förstå de tekniska möjligheterna, dessa utvecklas
snabbt vilket gör att förutsättningarna ofta förändras.

I kapitlet har jag jämfört kravarbete vid multimediautveckling med kravar-
bete vid systemutveckling och redogjort för två former av verksamhetsmo-
dellering. Jag anser att verksamhetsmodellering kan användas vid multime-
diautveckling men att sådan användning behöver vara mycket väl förberedd
och anpassad till den aktuella situationen. Fördelarna är att verksamhetsmo-
dellering vid multimediautveckling:

• kan vara en hjälp att koppla multimediaprodukter och informationssys-
tem till verksamheten i stort,

• kan främja ett nytänkande kring kravarbete,

• kan vara ett kommunikationshjälpmedel,

• kan vara en hjälp för de inblandade att ställa rätt frågor,

• kan bidra till att tydliggöra olika perspektiv som en verksamhet kan be-
traktas från, och

• kan bidra till att tydliggöra gränsen mellan systemens yttre och inre egen-
skaper.

Som kommentar till den sista punkten så är det intressant att notera att sam-
spelet, interaktionen, mellan användare och dator är ett område som tilldrar
sig ökat intresse. Multimediaprodukter använder flera medier och avancerad
interaktion mellan människa och dator. Med tanke på dessa karaktärsegen-
skaper hos multimediaprodukter är det idag mycket som är oklart när det
gäller kravarbetets uppläggning och innehåll. En avsikt med kapitlets rubrik:
”Kravarbete – från oklart till klart” var att spegla att kunden från början ofta
har en mycket oklar bild över produkten. Den bilden klarnar först när pro-
dukten är färdig.
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6 Kunskapsutbyte mellan
multimediautvecklare och
systemutvecklare

Det här kapitlet bygger vidare på de jämförelser mellan multimedia- och
systemutveckling som är gjorda i tidigare kapitel. Avsikten är att beskriva
arbetssätt och metoder som kan vara intressanta för ett ömsesidigt utbyte
mellan de två utvecklingsområdena. Kapitlet inleds med en diskussion kring
motiv för och emot ett sådant kunskapsutbyte mellan multimediautvecklare
och systemutvecklare. Därefter följer en genomgång av ett möjligt innehåll.
Kapitlet avslutas med ett förslag till hur arbetet kan organiseras.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
KUNSKAPS-

UTBYTE

Område 2
PROCESS

Område 3
KRAV-

ARBETE

Område 1
PRODUKT

utvecklingsprocess

MULTIMEDIAUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

informations-
system

Figur 6.1 Område 4: Kunskapsutbyte

När jag började intressera mig för området multimedia gjorde jag några
reflektioner som berör förhållandet mellan systemutveckling och multimedi-
autveckling:

1. Multimediautveckling har stora likheter med traditionell systemutveck-
ling.
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2. En stor andel av de människor som arbetar med multimediautveckling
har inte utbildning inom och/eller praktisk erfarenhet av systemutveck-
ling.

3. Systemutveckling har praktiskt bedrivits under ca. 40 år och forskningen
inom området är världsomspännande.

4. Multimediautveckling har rötter i 60-talet men har fått en allmän sprid-
ning först de senaste 10-15 åren i och med den tekniska utvecklingen.
Forskningen inom området är jämförelsevis blygsam.

Tanken på att dessa två områden skulle kunna ha ömsesidig nytta av ett in-
bördes kunskapsutbyte föddes som jag beskrivit tidigare under ett föredrag
jag lyssnade på 1998 (se avsnitt 1.1). Talaren var manusförfattare och be-
skrev hur han fick flera månaders arbete spolierat med anledning av att han
inte tillräckligt tidigt hade insett vissa tekniska begränsningar när han skrev
manus för en multimediaprodukt. För mig som har tidigare erfarenhet av
arbete som systemerare/programmerare var detta ett mycket bekant problem
som i vardagligt språk formuleras: Går detta att göra? I systemutvecklings-
termer gäller det att i ett tidigt skede klarlägga om systemets inre egenskaper
(tekniska krav) förmår realisera de yttre (användarkraven). Jag var förvånad
över att manusförfattaren skulle behöva göra den smärtsamma erfarenheten
själv och att han inte hade någon nytta av den samlade kunskap som system-
utvecklare har om den här situationen. Frågan om ett kunskapsutbyte mellan
dessa två områden var därmed väckt. Episoden som beskrivs ovan var för
mig en indikation på att multimediautvecklare kunde ha nytta av kunskaper
och erfarenheter från systemutvecklingsområdet. Men skulle det i så fall
vara en enkelriktad nytta? Fanns det möjligheter till ett ömsesidigt utbyte av
kunskaper? Jag anser att det finns sådana möjligheter och redovisar i det här
kapitlet argument för och exempel på innehåll i ett sådant ömsesidigt kun-
skapsutbyte.

6.1 Ett ömsesidigt kunskapsutbyte
– utgångspunkt och motiv

Den första reflektionen ovan om likheter mellan multimediautveckling och
systemutveckling återfinns även i litteraturen. Tannenbaum (1998, sid. 464)
skriver:

The creation of a multimedia production has much in common with
any other large-scale computer software development project. A group
of computer scientists called software engineers have been studying
this process for several decades. Many of the principles proposed by
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software engineers and the various procedures that they advocate ap-
ply to a greater or lesser extent to multimedia development.

Jag ska försöka belysa detta med förhoppningen att det ska kunna vara till
nytta för multimediautvecklare som kan få inspiration till att studera system-
utvecklingsverksamhet lite närmare. Under arbetet med avhandlingen har
det också framkommit att multimediautvecklare använder sig av metodik
som jag bedömer som intressant för traditionella systemutvecklare att stude-
ra. Jag anser således att det kan vara fruktbart med ett ömsesidigt utbyte av
kunskaper mellan dessa båda grupper.

En orsak att studera ett sådant kunskapsutbyte är att systemutveckling och
multimediautveckling närmar sig varandra på flera sätt. För det första får
informationssystem mer multimediakaraktär genom att de tekniska möjlig-
heterna att använda rörliga bilder och ljud i tillämpningar av olika slag hela
tiden ökar. För det andra får multimedia mer informationssystemskaraktär
genom att företag och organisationer kan integrera sina kommunikations-
och informationsbehandlande aktiviteter allt mer. Detta gör att utveckling av
olika sorters mjukvara blir intressant ur strategisk synvinkel och affärsmäs-
sigt på en hög nivå i företag och organisationer. En modell för integreringen
av multimediautveckling och systemutveckling presenteras i Figur 6.2. Mo-
dellens struktur är inspirerad av Relationsmodellen för anskaffning av stan-
dardsystem (Nilsson, 1991, sid. 128). Fält nummer 1 representerar den me-
todik som redan existerar och är gemensamma för båda områdena. Metodik
används här som en samlande benämning för det sätt på vilket arbetet ge-
nomförs. Här avses även kunskaper och färdigheter som krävs för genomfö-
randet.

Genom en identifiering av gemensam metodik kan en grund för integrering-
en läggas. Ett möjligt resultat av en sådan diskussion kan vara att metoder
som från början upplevdes som specifika för respektive område visar sig
vara generella. Upplevda skillnader kan visa sig bero på skiftande referens-
ramar och begreppsapparater.

Fält nummer 2 och 5 representerar metodik som respektive utvecklare kan
tillägna sig utan att behöva göra någon modifiering. Här finns möjlighet till
förbättringar både på kort och lång sikt. Det kan gälla mindre, konkreta ut-
vecklingsidéer eller mer omfattande förändringar.

Fält nummer 3 och 6 representerar metodik som respektive utvecklare kan
tillägna sig efter en anpassning till den egna situationen. Situationsanpass-
ning ses idag ofta som ett vanligt inslag när metoder ska användas vid mjuk-
varuutveckling.
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1 2 3 4567

1 = Gemensamma befintliga metoder och arbetssätt i utgångsläget
2 = Multimediautvecklare tillägnar sig systemutvecklingsmetoder utan 

modifiering 
3 = Multimediautvecklare tillägnar sig systemutvecklingsmetoder i 

modifierad form
4 = Systemutvecklingsmetoder som inte anammas vid multimediautveckling
5 = Systemutvecklare tillägnar sig multimediautvecklingsmetoder utan 

modifiering 
6 = Systemutvecklare tillägnar sig multimediautvecklingsmetoder i modifierad

form
7 = Multimediautvecklingsmetoder som inte anammas vid 

systemutveckling

Multimediautveckling i utgångsläge Utvidgning

Systemutveckling i utgångslägeUtvidgning

Gemensama metoder och arbetssätt efter utvidgning

Figur 6.2. Modell för integrering av multimediautveckling och systemutveckling

Eftersom systemutvecklare och multimediautvecklare arbetar med produkter
för ett mycket stort antal olika applikationsområden med varierande förut-
sättningar och innehåll är det naturligt att situationsanpassning har stor be-
tydelse.

Fält nummer 4 och 7 representerar metodik som av olika anledningar be-
döms som icke aktuella i kunskapsutbytet.
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För att göra en bedömning om vad som ska ingå i modellens olika fält krävs
en ingående diskussion mellan utvecklare från båda områdena. Diskussionen
föregår kunskapsutbytet när det gäller innehållet i den metodik som diskute-
ras men kommer även i sig att kunna vara en viktig kunskapskälla i och med
att den lägger grunden för uppfattningar om vad som förenar och skiljer
områdena. Modellen kan således fylla en viktig funktion på en metanivå
genom att den stimulerar till ”kunskapsutbyte om kunskapsutbyte”.

I kapitel 4 beskrevs en brist på samstämmighet mellan olika perspektiv som
enligt Gallagher och Webb (1997, sid. 5) råder vid multimediautveckling.
De framhåller att båda perspektiven, det ena baserat på grafisk design och
det andra baserat på mjukvaruutveckling (dvs. systemutveckling) har stort
inflytande på multimediautveckling. De argumenterar vidare för att det är
möjligt att kombinera de respektive sidornas färdigheter och metoder genom
metodintegration där man identifierar gemensamma designelement. Som
exempel på detta anger de storyboards som både mjukvaruutvecklare och
multimediautvecklare beskriver som ett viktigt dokument i ett tidigt utveck-
lingsskede. Gallagher och Webb betonar följaktligen att en metodutveckling
bör bygga på att hitta gemensamma element hos de två perspektiven. De
hävdar också att metodutveckling inte kommer att vara optimal om metodut-
vecklarna har bristfällig förståelse för de paradigmatiska skillnaderna hos
perspektiven.

I det här kapitlet är min utgångspunkt att jag instämmer med Gallagher och
Webb att det finns två olika perspektiv vid multimediautveckling så som
beskrivits ovan. Denna uppfattning bygger både på intervjuer och litteratur-
studier som genomförts. Jag beskriver i kapitlet olika motiv till att försöka
överbrygga skillnaderna i de olika perspektiven. Därefter beskrivs ett möj-
ligt innehåll och tillvägagångssätt i en sådan överbryggning.

I intervjuundersökningen har jag mött en mycket tydlig ståndpunkt: det är
viktigt med förståelse för olika personers kunskaper och färdigheter.
Gallagher och Webb (1997) har som titel: ”Competing Paradigms in Multi-
media Systems Development: Who Shall Be the Aristocracy?”. Jag vill i den
här avhandlingen förespråka att inte se skillnaderna mellan olika perspektiv
som en konkurrenssituation där det ena perspektivet ska segra över det and-
ra. Min hållning baseras på respondenternas tankar om att det är möjligt att
förena till synes motstridiga synsätt och att ledord för multimediautvecklare
är kommunikationsförmåga, samarbete, kompetensbredd och helhetstänkan-
de. Dessa ledord ser jag som en symbol för en stark vilja att överbrygga
eventuella skillnader i synsätt.
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Motiv för ett ömsesidigt kunskapsutbyte

Mot bakgrund av den beskrivning av produkt, process och kravarbete som
finns i avhandlingen presenteras ett par motiv för ömsesidigt kunskapsutbyte
mellan systemutvecklare och multimediautvecklare.

Multimediautvecklare önskar bättre stöd av metoder i sitt arbete. Flera res-
pondenter uttrycker behov av metoder för sitt arbete:

Jag tror att man skulle kunna tjäna ganska mycket på att använda
systemutvecklingsmetoder, det tror jag, jag tror också att man måste
anpassa dom efter de förutsättningar som gäller, det är ofta väldigt
korta snabba projekt gör att det blir svårare…(R6)

Metoder i någon form används i stor utsträckning men de är av översiktlig
karaktär och inte alltid explicit formulerade. De initiativ till standardisering
av kravspecifikationen som beskrivits i kapitel 5 uppskattas. En klart skep-
tisk inställning till detaljstyrning av arbetet existerar dock. Hos systemut-
vecklare finns en god erfarenhet av metodanvändning både för mjukvaru-
utvecklingsarbetet och för projektstyrning. De kunskaper som system-
utvecklare besitter inom dessa områden bör vara intressanta för multimedia-
utvecklare. De bör dock vara medvetna om att dagens systemutvecklings-
metoder inte är utformade för multimediaprodukter vilket gör att en situa-
tionsanpassning och metodutveckling blir nödvändig. Neophytou, Papado-
poulos och Schizas (1995, sid. 1) argumenterar för att existerande strukture-
rade analysmetoder inte är tillräckliga för multimediautveckling och att bätt-
re modelleringsverktyg behövs.

Informationssystem och multimediaprodukter integreras, systemutvecklare
och multimediautvecklare kan då komplettera varandra när det gäller kun-
skaper om datavetenskap, infologi1 och mänsklig kommunikation. System-
utvecklare har ofta stora kunskaper om hur information kan hanteras både
fysiskt och logiskt i ett datasystem. För att kunna utveckla väl fungerande
informationssystem behöver de även kunskap om människans sätt att kom-
municera. Multimediautvecklare har ofta goda kunskaper om mänsklig
kommunikation men mer sällan djupare kunskaper om datorbaserad infor-
mationsbehandling. När informationssystem blir mer multimediala ökas
deras komplexitet betydligt och behovet av fler olika sorters kompetens i
utvecklingsarbetet ökar också. Systemutvecklare och multimediautvecklare
kan båda bidra med kunskaper inom respektive expertområden. Genom att

1 Med ”infologi” avses kunskaper om hur man utvecklar och utnyttjar informations-
system i verksamheter så att användarnas behov tillgodoses (Langefors, 1995, sid.
13).
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lära av varandra kan de även öka möjligheten till ett helhetstänkande. Hel-
hetstänkande diskuteras vidare i avsnitt 6.3.1 och jag definierar det som en
förmåga att identifiera och beakta ett stort antal faktorer inom vitt skilda
domäner samt viljan att förstå relationerna mellan dem.

Helhetstänkande blir än mer nödvändigt i framtiden för att kunna skapa
system som är anpassade till människans sätt att agera och tänka.

Lära av andras misstag. Systemutvecklingsprojekt lyckas inte alltid.
Karlander (2001, sid. 7-8) har kommit fram till att misslyckade IT-projekt i
Sverige varje år lågt räknat slösar bort 10 miljarder kronor. Han beskriver ett
flertal fall av misslyckade IT-projekt och anger att de flesta orsaker kan sor-
teras in under sex av de sju klassiska dödssynderna: högmod, girighet,
avund, frosseri, vrede och likgiltighet. Den enda dödssynden som inte är
representerad är vällust. Det finns således en betydande erfarenhet som bor-
de kunna utnyttjas till något positivt genom att demonstrera fallgropar och
svårigheter i mjukvaruutvecklingsarbete.

6.2 Ett ömsesidigt kunskapsutbyte
– vad kan multimediautvecklare lära av
systemutvecklare?

I det här avsnittet presenteras ett antal dimensioner som kan utgöra ett möj-
ligt kunskapsutbyte mellan systemutvecklare och multimediautvecklare.
Dimensionerna bygger på undersökningens bild av goda exempel inom re-
spektive utvecklingsområde. Vid jämförelsen mellan systemutveckling och
multimediautveckling i den här avhandlingen är det förstås många viktiga
faktorer som påverkar metodiken vid utvecklingsprojekt som inte kommer
fram. Att försöka kartlägga varför praxis ser ut som den gör har inte heller
varit det primära målet för undersökningen. Under avhandlingsarbetets gång
har det dock framkommit några faktorer som jag anser har mycket stark
påverkan på hur utvecklingsarbetet organiseras. Många av de skillnader som
beskrivs i undersökningen kan bero på faktorer som inte i första hand har
med skillnader mellan traditionella informationssystem och multimediapro-
dukter i sig att göra. Tre sådana faktorer är företagens rutin, utvecklings-
projektens tid samt deras storlek. Den första faktorn har jag tidigare berört.
Många multimediaföretag har kort erfarenhet av mjukvaruutveckling, före-
tagen är ofta relativt små och unga. Personalen består till stor del av männi-
skor i 20- och 30-årsåldern.

Utvecklingsprojektens tid och storlek har inte berörts tidigare. Multimedia-
projekten som respondenterna beskrivit är sällan stora projekt som sträcker
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sig över flera år. Ofta är de från några veckor till några månader och syssel-
sätter en utvecklingsgrupp på 4-6 personer. Som kontrast kan nämnas att
respondent R3 ofta arbetar i projekt som involverar 50-60 personer men han
har även erfarenhet av extremt stora projekt med 400-500 personer inblan-
dade.

De exempel på utvecklingspraxis som jag redogör för nedan kan således inte
okritiskt överföras mellan olika miljöer och sammanhang. De punkter jag för
fram ska ses som förslag. De behöver modifieras och situationsanpassas av
den som ska använda dem, jfr Goldkuhl (1993).

I detta avsnitt tar följande punkter upp vad multimediautvecklare kan lära av
systemutvecklare:

• specifikation av produkten (6.2.1)
• mätbara mål och kvalitetskriterier (6.2.2)
• versionshantering och erfarenhetsåtervinning (6.2.3)
• hantering av fel och ändringar (6.2.4)
• projektledning och dess förhållande till utvecklingsmetodik (6.2.5)
• att använda en utvecklingsmetodik (6.2.6)
• prototyping (6.2.7)
• från omogen till mogen organisation (6.2.8)

6.2.1 Specifikation av produkten

Ett vanligt misstag vid mjukvaruutvecklingsarbete är att starta programme-
ring och annat tillverkningsarbete innan man noga tänkt igenom vad man
ska tillverka. Att skriftligt specificera den kommande produkten tvingar
utvecklaren att skapa en genomtänkt lösning som kan stötas och blötas mel-
lan olika utvecklare och användare. En annan fördel med specifikationer är
att man inte behöver göra (tråkig) dokumentation i efterhand. Samtidigt
minskar personberoendet genom att lösningar på olika problem finns ned-
skrivna och inte endast som kunskap hos enskilda medarbetare.

Att man tänker igenom vad man ska göra, och sedan skriver man ner
det. Visar för andra och sedan gör man det. Precis som en ritning över
ett hus. […] Om man skriver ner så tar det längre tid att nå den ge-
mensamma uppfattningen men när den väl sitter där så sitter den bätt-
re än vad den hade gjort annars. Man kan komma tillbaka till den om
man glömmer. (R3)

Specifikation av produkten i form av manus görs ofta vid multimediaut-
veckling. Metodiken inom området är inte särskilt väl utvecklad och här
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finns en möjlighet för multimediautvecklare att studera metoder för system-
utveckling.

En viktig del av systemutvecklingsarbetet är att utforma en kravspecifika-
tion. Inom traditionell systemutveckling finns många exempel på väl ut-
vecklade metoder för arbetet med kravspecifikationer vilket kan vara en
resurs för multimediautvecklare. Undersökningen har visat på ett antal svå-
righeter vid kravarbetet i samband med multimediautveckling, här följer en
sammanfattning av de viktigaste, för en mer detaljerad beskrivning se kapi-
tel 5.

• Multimediautvecklare har en svag tradition när det gäller kravarbete.

• Det är svårt att specificera dynamiska förlopp, interaktivitet och upple-
velser. Många krav på multimediaprodukter är osäkra och föränderliga
till sin karaktär.

• Multimediautvecklare gör ofta ingen tydlig skillnad mellan kravspecifi-
kation och funktionsspecifikation.

• Kunderna har vaga uppfattningar om produktens innehåll.

• Kunderna har svårt att förstå konsekvenser av att välja olika medier.

• Kunderna har svårt att förstå de tekniska möjligheterna, dessa utvecklas
snabbt vilket gör att förutsättningarna ofta förändras.

Vissa punkter är mer eller mindre specifika för multimediaprodukter men
jag anser att det finns en tydlig koppling mellan dessa problemformuleringar
och kravarbete vid systemutveckling vilket gör det intressant för multimedi-
autvecklare att studera hur systemutvecklare angriper kravarbetet.

6.2.2 Mätbara mål och kvalitetskriterier

När en produkt ska testas och utvärderas kan det vara värdefullt att göra
mätningar av olika slag. För att resultaten av mätningar ska kunna jämföras
med något underlättar det om kraven är formulerade i mätbara termer. Att
öka graden av mätbara mål kan alltså vara ett sätt att få effektivare test och
utvärdering. Multimediaprodukter har många egenskaper som är svåra att
mäta och ett intressant forsknings- och utvecklingsarbete vore att undersöka
om och hur multimediaprodukters egenskaper kan omsättas i mätbara ter-
mer. En jämförelse med mätbara faktorer vid systemutveckling (s.k.
”benchmarking”) skulle då kunna vara värdefull. Exempel på mätbara fakto-
rer som ofta förekommer i kravspecifikationer är svarstider, antal samtidiga
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användare, lagringskapacitet, drifts- och användardokumentation samt exis-
tens av funktioner.

Olve och Westin (1996) har på uppdrag av IT-kommissionen beskrivit mått
på IT-användning som kan användas för att diskutera i vilken grad målen
uppfylls. Deras rapport berör inte primärt mått på olika produkters egenska-
per men intressant är den mått-taxonomi de har skapat, se Figur 6.3.

Objekt för
mätning

Mått-
egenskaper

Beställare/
utförare

Användning
och syfte

Metod Periodicitet

Figur 6.3. Taxonomi för IT-mått, Olve & Westin (1996)

Objekt för mätning: Det som måttet är avsett att beskriva.

Exempel: Tiden det tar att få en rapport utskriven på skärmen.

Måttegenskaper: Olika skaltyper som kan användas, exempelvis kvot, inter-
vall och rangordning.

Exempel: Tid i sekunder

Användning och syfte: Hur mätvärdena är tänkta att användas och syftet med
dem.

Exempel: Värdet behövs för en bedömning av ett eventuellt behov av för-
ändrad databasstruktur.

Beställare/utförare: Vem som har använt eller föreslagit måttet.

Exempel: Databasadministratör

Metod: Hur mätningen genomförs.

Exempel: Mätning med stoppur hos handläggare N.N.

Periodicitet: När mätningen genomförs, ex. vid behov, återkommande eller
regelbundet.

Exempel: Mätning sker fem gånger dagligen under en arbetsvecka för att
fånga in olika belastningar på databasen.

Taxonomin kan användas för att leta efter olika mått vilket kan vara önskvärt
både i själva utvecklingsprocessen vid exempelvis specificering av krav, och
i en utvärdering av i vilken grad man uppnår de mål som förhoppningsvis
finns formulerade. Jag ser taxonomin som ett intressant verktyg i en begyn-
nande diskussion om egenskaper och mätbarhet hos multimediaprodukter.
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6.2.3 Versionshantering och erfarenhetsåtervinning

När en utvecklingsverksamhet växer ökar behovet av att hålla ordning och
reda på dokument och produkter. Mjukvara utvecklas ofta i flera steg med
förändringar mellan varje steg. Det finns många anledningar att hålla reda på
de olika versioner av dokument och mjukvara som produceras. Ett skäl är att
det blir möjligt att spåra utvecklingsarbetet bakåt, ett annat är att det blir
enkelt att backa till en tidigare version av systemet om det skulle behövas.
Det blir också möjligt att enkelt hålla reda på olika varianter för olika an-
vändare om det finns ett fungerande versionshanteringssystem. Andersson
och Nilsson (1996) beskriver behov av versionshantering vid utveckling av
standardsystem. Standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara
som kan pluggas in direkt i ett företags verksamhet, till skillnad från egenut-
vecklade system som måste byggas upp från grunden (ibid., sid. 1). Leve-
rantörer av standardsystem behöver hålla reda på olika versioner av system-
en beroende på förändringar hos kunder och i kundernas omvärld. Behov av
nya versioner kan uppkomma genom att fel upptäcks och behöver rättas till,
genom utökning av systemets funktionalitet eller genom stora genomgripan-
de omstruktureringar av systemet. Nya versioner kan tillkomma genom
mindre felrättningar flera gånger per år medan de stora genomgripande för-
ändringarna oftast sker med ett intervall på flera år. Andersson och Nilsson
(1996., sid. 32) finner i sin undersökning att leverantörer har problem med
att hantera olika versioner parallellt. Problemen rör olika basversioner av
standardsystemet, länderspecifika versioner samt kundspecifika versioner.
Behovet av olika versioner har således olika orsaker och vi kan även tänka
oss kombinationer av dessa vilket gör att det totala antalet versioner ökar
snabbt. Ett exempel kan vara en ny basversion av ett system som levereras i
olika versioner för två länder.

Versionshantering är ett område som kanske inte uppfattas som viktigt på ett
nystartat mindre multimediaföretag. Produktionen har till en början en så
pass liten omfattning så att eventuella versioner av programvaran är lätta att
överblicka ’manuellt’. Relativt snabbt kommer ändringar och komplettering-
ar att bli verklighet och det finns goda skäl av vara förutseende och använda
ett versionshanteringssystem redan från början. Versionshantering är ett stöd
genom ett systems hela livscykel. I ett tidigt skede behövs versionshantering
för att hålla reda på exempelvis prototyper. Versionshantering är dessutom
inte knutet till enbart programvara utan kan även omfatta dokumentation. En
användning för detta är att koppla rätt version av användarmanualer till ak-
tuell version av systemet. När sedan systemet är installerat och driftsatt
övergår det i en förvaltningsfas som kan vara utsträckt över många år med
regelbundna ändringar och kompletteringar vilket gör versionshantering till
en nödvändighet. Brandt, Carlsson och Nilsson (1998, sid. 173f) säger att
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versionshantering vid utveckling av standardsystem är till för både leveran-
tör och kund. Kunden behöver en produkt som passar verksamheten över
tiden och måste kunna föra en öppen dialog med leverantören om vilka för-
ändringar som behövs i kommande versioner av systemet. Det förekommer
även att kunderna själva modifierar ett standardsystem och även då kan ver-
sionshantering användas. Detta behövs för själva förvaltningen men kan
även vara användbart om leverantören vill ta vara på en modifiering som en
kund utvecklat och bygga in den i en basversion av standardsystemet.

Inom systemutvecklingsbranschen finns en stor vana vid versionshantering
och följande uttalande visar på dess stora betydelse:

Det färdiga lagrar vi i ett bibliotekssystem där man alltid kan hitta allt,
all kod med mera. Specar och allt finns kvar. Hade vi inte kunnat göra
det hade inte företaget funnits längre. Om du ska kunna tjäna pengar
måste du kunna förbättra den hela tiden, sälja den med något tillägg,
då måste du återskapa den hela tiden för att ha rätt version så man inte
tappar någon funktion. (R3)

Respondenten lägger stor vikt vid att kunna gå tillbaka och återskapa versio-
ner som en del i utvecklandet av nya produkter. Ordning och reda spelar en
stor roll för återanvändning av erfarenheter och kunskaper och blir därmed
en kritisk faktor för framtiden som citatet visar. Versionshantering är som vi
ser ett verktyg som kan användas i olika syften både på kort och lång sikt.
Respondenten som citeras ovan beskrev även för mig att han ser versions-
hantering som användbart för alla leverantörer av mjukvara.

6.2.4 Hantering av fel och ändringar

Mjukvaruprodukter är komplexa och innehåller så gott som alltid fel. Det är
en normal procedur att testa produkterna och åtgärda fel som upptäcks. Ju
tidigare i utvecklingsarbetet fel upptäcks och åtgärdas desto lägre blir kost-
naderna för dem. En aktiv inställning till fel är att försöka minimera antalet
fel genom bra kvalitetsarbete från början. De fel som trots allt uppstår ska
upptäckas genom en välorganiserad testverksamhet som även omfattar att
åtgärda och testa igen så att felen inte lever kvar eller att nya fel inte uppstår
när gamla åtgärdas.

Testverksamheten sker på flera olika nivåer i utvecklingen, se Figur 6.4.
Modellen i Figur 6.4 är inspirerad av Davis (1993) och symboliserar hur
arbetet i den vänstra delen av figuren består av en process där man gradvis
delar in systemet i mindre delar för att längst ner befinna sig på en nivå där
systemets minsta moduler tillverkas.
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Analys

Realisering

Integration

Verifiering

Figur 6.4. V-modell för systemutveckling. Fritt efter Davis (1993).

Den högra delen av figuren symboliserar hur delarna sätts samman till ett
komplett system. Testverksamheten i de olika nivåerna har olika fokus. På
den lägsta nivån testas varje modul för sig, när man kommer längre upp på
högersidan av V-et integreras modulerna till större block och då testas integ-
rationen. På den översta nivån testas helheten. De olika testerna som görs
bör ha en koppling till de specifikationer som gjorts tidigare på motsvarande
nivå i den vänstra delen av V-et så att det finns en klar uppfattning om vad
som behöver testas.

Att bedöma vilka insatser som behövs för att hantera fel i nyutvecklingen är
ett icke-trivialt arbete som påverkas av en rad olika faktorer där nyttan av att
förhindra eller upptäcka fel måste vägas mot kostnaden. Det går därför inte
att ge några exakta rekommendationer om hur detta arbete ska organiseras
och hur stora resurser som ska läggas på det. Däremot går det att beskriva
principer för hur felhanteringen kan organiseras så att den kan anpassas till
en specifik verksamhet. En väl fungerande felhantering kräver rutiner för
värdering, klassificering, dokumentation, rapportering, åtgärder och utvärde-
ring av åtgärder. Ansvarsrollerna måste vara tydliga så att fel inte hamnar
mellan olika stolar. När fel åtgärdas gäller det att se till att inte nya fel sam-
tidigt skapas och det gäller att ha bra ordning på rutinerna kring detta.

Fel kan vara av olika typer och klassificeringen av dem är viktig för att kun-
na välja rätt åtgärd. En vanlig typ är rena programmeringsfel vilka får pro-
grammet att behandla information inkorrekt. Ett simpelt men potentiellt
allvarligt exempel är om en programmerare använder fel tecken vid en be-
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räkning så att en subtraktion genomförs istället för en avsedd addition. En
annan feltyp är när olika moduler inte fungerar tillsammans på det sätt som
är tänkt. En tredje vanlig feltyp är när kraven tolkats på ett sätt som krav-
ställaren inte tänkt sig och systemet p.g.a. detta beter sig på ett icke önskvärt
sätt. Hur begreppet ’fel’ ska tolkas är ett ofta förekommande tvisteämne
mellan parterna vid systemutveckling.

Hantering av fel är en viktig del av ett seriöst systemutvecklingsföretags
kvalitetsarbete.

6.2.5 Projektledning och dess förhållande till
utvecklingsmetodik

Systemutvecklingsarbete bedrivs ofta som projekt. Doss (2000, sid. 5) defi-
nierar projektledning i samband med systemutveckling som:

Simply put, it is a documented parallel process – within a set sched-
ule, within a defined budget, with available resources and skills – to
achieve defined user expectations for a networking environment that
has as its primary function the requirement to transmit data among
human users.

Andersen (1994, sid. 112) diskuterar olika alternativ om man vill använda
modeller för styrning av både projekt- och utvecklingsarbete. Ett alternativ
är att länka samman styrningen av projekt och utveckling genom att viktiga
händelser i utvecklingsmodellen tjänar som kontrollpunkter i projektstyr-
ningen. Det andra alternativet är att ha två helt separata modeller vilket gör
att projekt- och utvecklingsmodell kan väljas oberoende av varandra. Det
första alternativet innebär enligt Andersen att man förenar det bästa av två
världar och väljer modeller som passar den egna verksamheten och gör att
projektstyrningen klaras av tillsammans med systemutvecklingen. Respon-
dent R3 arbetar i en verksamhet där man gör just på det sättet. Där finns
explicita modeller för både projekt- och utvecklingsarbete. Utvecklingsmo-
dellen är anpassad till den egenutvecklade och företagsövergripande pro-
jektmodellen. Utvecklingsmodellen lämnar förslag till var olika resultat- och
beslutspunkter kan placeras men varje projekt får anpassa användningen av
modellen för de speciella behov som finns inom det aktuella projektet. En
projektmodell som många svenska systemutvecklare kommer i kontakt med
och som används på detta vis är PROPS (Ericsson Project Management In-
stitute, 1999). Respondent R3 nämner flera projektstyrningsfaktorer som
viktiga för ett lyckat resultat, bl.a. tydliga och helst mätbara mål, täta av-
stämningspunkter som hjälper till att visa att man är på rätt spår, och realis-
tisk tidsplanering.
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De intervjuade multimediautvecklarna gör ingen skarp distinktion mellan
projektmodeller och utvecklingsmodeller, gränsen mellan dem är tämligen
flytande. I verksamheter med få anställda och korta projekt kan det kanske
vara praktiskt att ha en metodik som är gemensam för projektstyrning och
utveckling. Men även i en liten verksamhet kan det finnas fördelar med att
vara medveten om vilka punkter i metodiken som berör projektarbetet som
sådant och vad som berör utvecklingsmetodik. En sådan diskussion är viktig
vid utveckling av verksamheten. Att ha en metodik för projektarbete ligger
nära till hands vid multimediautveckling som har en tydlig projektkaraktär.

Att hantera olika perspektiv vid projektledning

I den här avhandlingen diskuteras multimedias mångdisciplinära karaktär
och behovet av helhetssyn. Ett liknande resonemang förs av Westelius
(1996, sid. 208f) som diskuterar perspectives management vid projektled-
ning i samband med utveckling av system för ekonomistyrning. Perspectives
management uttyds som ”hur man försöker förstå och hantera personers
perspektiv på det man försöker åstadkomma”. Författaren betonar att det
inte handlar om att alla ska tycka likadant utan att man ska se, förstå och
kunna hantera skillnader och likheter. Han anser att aktiv perspectives ma-
nagement kan bidra till att två underbetonade processer skulle kunna stärkas:
kunskapsspridning och att få acceptans. Kunskapsspridning handlar om hur
personer lär sig om det system som utvecklas. Att få acceptans handlar om
hur personer utvecklar attityder till systemet; hur de kommer att acceptera
det eller kommer att utveckla ett känslomässigt motstånd mot det (ibid., sid.
218). Författaren menar även att det finns potential att utveckla kommuni-
kationsmönstren i de studerade projekten. Projektledaren skulle söka nya
kontakter och ändra sitt sätt att lyssna på andra. Författaren menar att det
gäller att sätta sig in i andra människors sätt att tänka och på så vis explicit-
göra olika målsättningar och åsikter.

Jag ser en klar koppling mellan Westelius beskrivning och situationen som
råder vid multimediautveckling och jag anser att perspectives management
kan vara intressant för projektledare inom multimediautveckling.

6.2.6 Att använda en utvecklingsmetodik

Vid en jämförelse mellan systemutveckling och multimediautveckling är det
intressant att studera användningen av metoder. Det existerar hundratals
olika systemutvecklingsmetoder och dessa har använts mer eller mindre
framgångsrikt i många år. Att multimediautvecklare behöver systemutveck-
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lingsmetoder framhålls av Tannenbaum (1998) (se avsnitt 3.5.2) och Strauss
(1997, sid. 87):

Multimedia applications are software, so when you are developing
one, it is important to use a software development process, not a
modified print or video production process. Remember, regardless of
the kind of content or data to be prepared, whether its video to be pre-
pared, text to be written, and/or audio to be recorded, at the heart of
the project is a software program, so you must use a software devel-
opment process.

När det gäller multimediautveckling och metodanvändning finns det många
frågor: Använder multimediaföretagen metoder? Hur är deras inställning till
metoder? Finns det några exempel på metodanvändning som kan vara intres-
santa för multimediautvecklare att lära av?

Intervjuerna har visat på följande resultat när det gäller användning av me-
toder:

• Representanten för ”traditionell” systemutveckling anger att användning
av metoder för projekt- och utvecklingsarbete har varit en överlevnads-
fråga för det egna företaget. (R3)

• De mindre multimediaföretagen använder inte omfattande detaljerade
explicita metoder. (R1) (R8) (R9)

• De metoder som används på de mindre företagen är antingen ej skriftligt
dokumenterade, eller skriftligt dokumenterade på några få A4-sidor. De
större företagen använde metoder i högre grad än de mindre, deras meto-
der var även mer utförligt dokumenterade. (R2) (R4) (R5) (R6) (R7)

• Multimediaföretagen är överlag positiva till att använda metoder men
samtliga betonade att metoder bör ses som grova riktlinjer och inte som
en ’tvingande’ detaljbeskrivning över arbetsgången.

• De metoder som används är dels egenutvecklade och dels inspirerade av
branschföreningen för producenter av interaktiva medier i Sverige.

Vad är metoder?

Före en diskussion kring dessa resultat kan det vara på sin plats att kort fun-
dera kring vad metoder är och motiv till att använda dem. Goldkuhl (1993,
sid. 4ff) säger:

Metoder är således föreskrifter för mänskligt handlande. De innehåller
riktlinjer; och har därmed en normativ funktion. Metoder talar om hur
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man bör handla. De är vägledningar. [...] Metoder har skapats för att
föra vidare kunnande mellan olika specifika situationer. [...] Den
kompetenta metodbrukaren ser metoder som förslag till handlingar
samt ser sig ansvarig för handlingarna och kan därför modifiera dem
dynamiskt i en användningssituation.

Att se metoder som riktlinjer och inte som bestämda regler genomsyrar flera
av de uppfattningar jag har stött på i litteraturen.

Nilsson (1995, sid. 3) är inne på en likartad tankegång:

En metod ger riktlinjer och anvisningar för hur man på ett systema-
tiskt sätt kan styra upp processen med att utveckla och förvalta infor-
mationssystem inom företag och organisationer. Metoden ger praktisk
vägledning och handfasta råd för att kunna effektivisera ett föränd-
ringsarbete. Metoder anger en ”idealmodell” för systemarbete men det
finns alltid möjligheter till avvikelser när så är lämpligt i en konkret
tillämpning.

Jayaratna (1994, sid. 37) för fram att metoder även bör innehålla svar på
frågan om varför man ska agera på ett visst sätt:

An explicit way of structuring one’s thinking and actions. Methodolo-
gies contain model(s) and reflect particular perspectives of ‘reality’
based on a set of philosophical paradigms. A methodology should tell
you ‘what’ steps to take and ‘how’ to perform those steps but most
importantly the reasons ‘why’ those steps should be taken, in that
particular order.

Stolterman (1991, sid. 27) är också inne på frågan om varför:

Vi vill uppfatta metodens rekommendationer som förnuftsmässigt
motiverade.

Vad finns det för skäl att använda metoder?

Avison och Fitzgerald (1995, sid. 421-424) beskriver tre huvudargument till
att använda metoder. Dessa delas sedan in i ett större antal konkreta skäl.
Goda effekter av ett metodiskt arbetssätt är:

• En bättre slutprodukt. Det är svårt att enas om vilka egenskaper som ut-
gör kriterier för ett bra informationssystem. Avison och Fitzgerald före-
slår bl.a. användaracceptans, dokumentation, flexibilitet, funktionalitet,
inlärningstid, kompatibilitet, säkerhet, tillgänglighet och utvecklingstid.
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• En bättre utvecklingsprocess där högre effektivitet nås genom god styr-
ning av arbetet och en tydlig identifiering av resultaten (leverablerna)
från olika steg i arbetet.

• En standardiserad process: fördelar kan nås genom att hela organisa-
tionen präglas av ett gemensamt synsätt – systemen kan integreras mer
och personer blir mer utbytbara mellan olika projekt.

Stolterman (1991, sid. 95) framför en delvis avvikande mening. Han är inne
på att en designprocess i högsta grad är beroende av den som utför proces-
sen och att den personens designförmåga därmed står i centrum. Han menar
därför att metoder inte i första hand ska vara ett stöd för designprocessen,
utan istället vara ett stöd för att utveckla designförmågan.

Respondenterna visar ett klart intresse för att använda metoder i arbetet.
Behov av metodik i arbetet framfördes inte bara av R3, även flera av övriga
respondenter hade liknande tankar. Vi ska se på några intervjucitat som be-
lyser detta.

Att försöka hitta någon gemensam standard för att skriva manus som
passar för alla. (R1)

Vi måste bli bättre på det. Det gäller allting, lite grann mallar tror jag.
[...] Någon ytterligare checklista, sådan enkla saker som att göra stan-
darddokument. (R8)

Här ser vi ett exempel på frågan om standarder som är en av Avison och
Fitzgerald’s huvudpunkter. Respondenten talar om manus vars innehåll och
betydelse beskrevs i kapitel 4. Manusets utformning och roll har länge varit
ett viktigt ämne för multimediabranschen och utgör ett öppet fält för me-
todutveckling. Som tidigare nämnts finns det en branschförening, PROMISE
(Producers of Interactive Media in Sweden) som har utvecklat mallar för
exempelvis kravspecifikationer. Flera respondenter visar uppskattning för
detta initiativ till standardisering.

Flera respondenter var nöjda med att kunna använda egenutvecklade
metoder:

Så det vi har gjort är att vi håller på att producera en checklista för
kunden där vi talar om dom här sakerna … så att vi kan ta reda på de-
ras synpunkter från början. [...] Vi har en projektmodell som vi följer,
med checklistor som man bockar av allteftersom. [...] Den har vi ska-
pat själva utefter erfarenheter. (R1)

Vi har också en egen metod, Groddarna, som också är en iterativ pro-
cess med korta steg och beslutspunkter. (R4)
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Från början hade vi inga metoder utan bara på känsla. Nu har vi en
metod. [...] Då har vi en metod som vi använder för att prata med
kunden, som vi har tagit fram själva. (R9)

Dessa tre respondenter är representanter för små företag som vid tidpunkten
för intervjuerna endast bestod av en handfull personer. Intresse för och an-
vändning av metoder är uppenbarligen inte reserverat för stora företag och
stora projekt. Det förhåller sig annars så hos de intervjuade företagen att de
mindre företagen använde mindre omfattande metoder som även var doku-
menterade i lägre grad. De större företagen använde mer omfattande meto-
der med högre grad av dokumentation. Den metod som respondent R3 an-
vänder är resultatet av ett flerårigt arbete och är dokumenterad i flera hundra
sidor text.

Några respondenter beskrev att metodik användes på en översiktlig nivå:

Det finns en metodik för hur vi ska jobba. Så jobbar de flesta i grova
drag utefter den. (R6)

Det finns en övergripande projektstyrningsmodell. (R7)

Dessa citat är kännetecknande, någon detaljstyrning av arbetet är det inte
fråga om men en något grövre modell som ger ett stöd för arbetet uppskattas.
Nilsson (1991, sid. 171, 332) redovisar liknande resultat i sin undersökning
om metodanvändning vad anskaffning av standardsystem där en intervjuad
projektledare såg den aktuella metoden som en idégivare och inte något som
han ville följa slaviskt till punkt och pricka.

Flera respondenter i min undersökning gav också uttryck för uppfattningen
att metodanvändning kan användas gentemot kunden i form av ett kvalitets-
argument.

Karlander (2001, sid. 94) får avsluta detta avsnitt med en något provokativ
”gammal sanning” inom IT-världen:

Bra utvecklare med dåliga metoder lyckas för det mesta bra, medan
dåliga utvecklare med bra metoder för det mesta misslyckas.

Citatet fungerar enligt min mening som en nyttig påminnelse om att metoder
ingalunda är några självspelande pianon som kan göra systemutveckling
oberoende av människors färdigheter och kunskaper.

Men varför inte stuva om citatet lite och hävda att ”bra utvecklare med bra
metoder lyckas bäst!”.
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6.2.7 Prototyping

I kapitel 4 behandlades prototyping som är en metod för att bl.a. försäkra sig
om att ett tänkt informationssystem motsvarar användarnas önskemål genom
att tillverka en provversion (en prototyp) av produkten innan man börjar
tillverkningen i stor skala (Andersen, 1994, sid. 405). Budde et al. (1992)
beskriver prototyping ur fyra aspekter: aktiviteter, mål, horisontell och verti-
kal prototyping samt prototypens relation till applikationssystem.

Aktiviteter: Prototyping kan användas vid tre olika aktiviteter: initiering av
projekt, analys av affärskrav samt vid design och konstruktion.

Mål: Målen skiftar beroende på hur prototyping används. Ett vanligt före-
kommande mål är att klargöra ett problem för att kartlägga krav på ett kom-
mande system. Ett annat mål kan vara att fortlöpande hantera förändringar
och anpassningar av ett befintligt system, s.k. evolutionär systemutveckling.
Ett tredje mål kan vara att utforska olika tekniska lösningar.

Horisontell och vertikal prototyping: En prototyp kan utformas för att om-
fatta ett visst ’lager’ i ett system, exempelvis användargränssnittet, s. k. hori-
sontell prototyping. Ett alternativ till detta är att prototypen istället innehål-
ler alla lager av en viss del av målsystemet, s. k. vertikal prototyping. Det
senare alternativet innebär att prototypen är fullt fungerande i den del av
systemet som den innehåller vilket ofta är lämpligt vid utveckling av pilot-
system.

Prototypens relation till applikationssystem: När en prototyp utvecklats kan
den fungera som underlag till fortsatt arbete med att färdigställa hela sys-
temet. En möjlighet är då att prototypen bevaras och byggs ut till ett färdigt
system. Ett annat alternativ är att prototypen blir en del av specifikationen
till systemet och att tillverkningen sker helt frikopplat från prototypen. Det
finns även en tredje möjlighet vilket innebär att prototypen inte leder till
fortsatt utveckling utan används för att skapa kunskap om något problem,
exempelvis som en del av en analys inför en eventuell kommande systemut-
veckling.

Friis (1984) anser att prototyping är nödvändigt om en evolutionär utveck-
lingsansats används. Prototyping används då lämpligen i flera steg, först i ett
explorativt skede när användarna utvecklar prototyper för att arbeta fram
kravspecifikationer. Sedan följer en experimentell fas där modeller fram-
ställs stegvis för att skapa ett pilotsystem. Hon ser prototyping som en inlär-
ningsmöjlighet där prototyperna är lämpliga instrument för att testa om sys-
temutvecklarna förstår användarnas intentioner med kravspecifikationen.
Även Johansson (1981) tar upp den inlärningsmässiga och kommunikativa
aspekten. Andersen (1994) ser tre grundtankar med prototyping: bättre krav-
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specifikation, en konkret analysmodell samt ett iterativt arbetssätt. Dessa tre
punkter är enligt min mening relevanta för multimediautveckling där kravar-
betet är komplicerat och ett område som behöver utvecklas.

Prototyper är användbara vid multimediautveckling. (Strauss, 1997, sid.
125ff; England & Finney, 1999, sid. 349f) Samtliga respondenter i under-
sökningen beskrev att de använde olika former av prototyper. Följande citat
illustrerar respondentens uppfattning om svagheter och styrkor i arbetssättet:

Ibland så innebär det att man missar frågeställningar för att man bara
svarar på dom frågor som ställs och man kommenterar bara dom fakta
som finns. […] Man ska lägga förhållandevis rätt stor del av pengarna
på en prototypfas. […] Sen jobbar man intensivt med att producera
klickbara prototyper för att finna på de olika problem och frågeställ-
ningar som dyker upp. Oftast är det väldigt svårt att föreställa sig vil-
ka udda och knasiga frågor som dyker upp. (R7)

Prototyping är en intressant metod för såväl systemutvecklare som multime-
diautvecklare och den erfarenhet som finns hos många systemutvecklare bör
vara nyttig för multimediautvecklare att ta del av. Det är även intressant att
notera att prototyping är ett begrepp som är gemensamt för båda områdena
och därför kan fungera som en kontaktyta mellan ”systematiska” och
”kreativa” utvecklare.

6.2.8 Från omogen till mogen organisation

Om ett mjukvaruutvecklingsföretag vill förbättra utvecklingsprocessen, hur
kan det då gå tillväga? Ett sätt kan vara att ta del av all den praktiska erfa-
renhet som finns samlad i Capability Maturity Model (CMM) från Carnegie
Mellon University Software Engineering Institute (1994). CMM innehåller
en övergripande beskrivning av hur ett mjukvaruföretag kan gå från ad hoc,
oplanerat arbete till en mogen och disciplinerad mjukvaruprocess.

En omogen organisation beskrivs (ibid., sid. 7) som en organisation där
mjukvaruprocessen improviseras under projektets gång. Även om det finns
instruktioner för hur processen ska gå till så följer man inte dessa. En omo-
gen organisation är inte proaktiv utan fokuserad på att lösa uppkomna kriser.
Planer för tid och budget överskrids ofta p.g.a. att de inte är baserade på
realistiska bedömningar. I en omogen organisation finns det inget objektivt
fundament för att mäta produktkvalitet eller för att lösa problem med pro-
dukt eller utvecklingsprocess. Det finns dålig förståelse för hur de olika
stegen i mjukvaruutvecklingsprocessen påverkar kvalitet, och produktens
kvalitet är svår att förutsäga. Aktiviteter för att säkerställa kvalitet som
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granskning och test får ofta stryka på foten på grund av förseningar i pro-
jektet. Kunden har liten kännedom om produkten före leverans.

En mogen organisation har en organisationsövergripande förmåga att styra
processen för utveckling och förvaltning. Utvecklingsprocessens utseende
delges befintlig och ny personal, aktiviteter utförs i enlighet med uppgjorda
planer. De föreskrivna processerna är dokumenterade, användbara, och kon-
sistenta med det sätt på vilket de verkligen utförs. Processbeskrivningarna
uppdateras när det är påkallat och förbättringar görs genom kontrollerade
pilottester och/eller kostnads/intäktskalkyler. Förbättringsarbete genomsyrar
organisationen. Roller och ansvarsförhållanden är tydliga gentemot projekt
och organisation. I en mogen organisation mäter cheferna kvaliteten på pro-
dukterna och de processer där produkterna skapas. Det finns en objektiv
kvantifieringsbar grund för mätning av produkt- och processkvalitet. Planer
för tid och budget grundas på tidigare praxis och är realistiska. Det förvän-
tade utfallet i tid, budget, funktionalitet och produktkvalitet uppnås vanligt-
vis. En mogen organisation följer en överenskommen kontrollerad process
för att alla involverade förstår värdet av att agera på det viset, och den nöd-
vändiga infrastrukturen stödjer denna process.

CMM är ett ramverk för hur man gradvis kan höja sin mognad. Ramverket
innehåller fem mognadsnivåer som utgör väldefinierade platåer i organisa-
tionens strävan efter att bli mogen. Varje nivå innehåller en uppsättning mål
som, när de är uppfyllda, stabiliserar viktiga komponenter i mjukvaruproces-
sen. De olika nivåerna riktar in sig mot olika sådana komponenter. Se Figur
6.5 för en illustration av de fem nivåerna.
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Figur 6.5. Capability Maturity Model
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Nivåerna kan korta beskrivas enligt följande (Molin, 2000):

• Nivå 1: Inledande (”initial”) kännetecknas av att arbetsprocesserna är ad
hoc och ibland kaotiska. Få processer är definierade och framgång beror
på individuell ansträngning och heroiska insatser.

• Nivå 2: Repeterbar (”repeatable”) beskriver hur projektmodeller används
för att hålla reda på kostnad, tid och funktionalitet. På denna nivå kan
man repetera tidigare framgångar med liknande produkter.

• Nivå 3: Definierad (”defined”) innebär dokumenterade och standardi-
serade processer för styrning och produktion. Alla projekt använder en
godkänd och anpassad process för utveckling och underhåll av mjukvara.

• Nivå 4: Kontrollerad (”managed”) innebär att noggranna mätningar och
kontroller av mjukvaruprocess och produktkvalitet görs.

• Nivå 5: Optimerande (”optimizing”) innebär att man stödjer ständig för-
bättring genom återkoppling från processen och genom att använda nya
idéer och teknik.

Användning av modellen kan bidra till en diskussion och gemensamma upp-
fattningar om vad en förbättrad utvecklingsprocess innebär i en organisation.
Den stödjer också arbetet med att göra processen mätbar. Modellen bygger
på systemutvecklingspraxis i form av tusentals bidrag och idéer från hund-
ratals mjukvaruutvecklare. Förutom prototyping behandlar CMM alla de
punkter som finns i detta kapitels övriga avsnitt.

Modellen ger dock inte svar på alla frågor som kan vara viktiga vid mjukva-
ruutveckling, exempel på detta är att den inte täcker alla möjliga applika-
tionsområden och att den berör inte olika mjukvaruteknologier.

Efter denna kortfattade översikt över CMM är det dags att ställa modellen i
relation till multimediautveckling och ställa två frågor:

• Är CMM tillämplig för multimediautveckling?

• Vilket perspektiv präglar CMM?

Multimediautveckling är utveckling av mjukvara vilket gör att jag anser
CMM vara tillämplig och intressant för den som har ambitionen att förbättra
utvecklingsprocessen. Den här avhandlingen tar inte upp hur ett sådant ar-
bete skulle gå till men det finns naturligtvis en mängd frågor att ställa i en
sådan situation. En sådan är om och i så fall hur CMM kan användas i en
liten organisation. CMM som helhet är en mycket ambitiös ansats som krä-
ver rejäla resurser i form av tid och engagemang, något som kan vara svårt
att frigöra i en liten organisation. Det blir i det läget intressant att fundera
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över hur en sådan organisation kan göra för att börja sitt förändringsarbete i
mindre steg så att man får en rimlig proportion mellan förändringsarbetet i
sig och de dagliga utvecklingsuppgifterna. Frågan om hur stora steg man tar
är mindre viktig, betydligt viktigare är frågan om man tar några steg alls.

Den andra punkten tar upp frågan om perspektiv. CMM har enligt min me-
ning ett tydligt ingenjörsperspektiv med honnörsord som kontroll, styrning,
mätning, struktur och standardisering. I kapitel 4 diskuterades olika an-
greppssätt vid multimediautveckling och frågan om systematik i förhållande
till kreativitet togs upp. Om CMM ska användas vid multimediautveckling
är det en god idé att fundera över de grundantaganden som modellen bygger
på innan man bestämmer sig. Detta råd gäller för övrigt all modell- och me-
todanvändning.

6.3 Ett ömsesidigt kunskapsutbyte – vad
kan systemutvecklare lära av
multimediautvecklare?

I detta avsnitt tar följande punkter upp vad systemutvecklare kan lära av
multimediautvecklare:

• helhetstänkande – människan i fokus i en komplex situation (6.3.1)
• medvetenhet om betydelsen av ömsesidig förståelse mellan användare

och utvecklare (6.3.2)
• kommunikation, interaktivitet och grafisk design – ett estetiskt perspektiv

(6.3.3)
• kreativa miljöer (6.3.4)

6.3.1 Helhetstänkande – människan i fokus i en
komplex situation

Intervjuerna med olika multimediautvecklare resulterade i ett antal kategori-
er som utgör olika sociala fenomen av stor betydelse för utvecklarna och för
deras möjligheter att lyckas i sitt arbete. Kategorierna behandlades i kapitel
3 och 4. De presenteras här som en möjlig inspirationskälla för systemut-
vecklare. Avsnittets rubrik – helhetstänkande – länkar samman de olika kate-
gorierna och uttrycker enligt min mening ett grundläggande drag i respon-
denternas syn på sin verksamhet. Det handlar mycket om förståelse för den
stora spännvidd av faktorer som behöver samverka i multimediautveckling-
en, se Figur 6.6.
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Figur 6.6. Centrala kategorier vid multimediautveckling

Figuren visar fyra centrala kategorier: människan i fokus, relationen till
kund, möte mellan kulturer och komplexitet i produkt och process. Katego-
rierna kretsar kring helhetstänkande som jag ser som nödvändigt för fram-
gångsrik multimediautveckling.

Runt de fyra kategorierna cirklar ett antal indikatorer för kategorierna. Indi-
katorerna är placerade i närheten av den kategori de starkast är kopplade till
men den exakta placeringen i figuren är inte avsedd att vara betydelsefull.
Jag har medvetet undvikit att ange tydliga samband mellan figurens delar
med hjälp av streck och pilar. Enligt min mening är sambanden mångfasette-
rade, otydliga och situationsberoende. Det vore ett omfattande arbete att
tydligare reda ut sambanden och figuren kan förhoppningsvis fungera som
underlag vid metodutveckling inom multimediaområdet.

Människan i fokus

En röd tråd genom intervjuerna är respondenternas intresse och lyhördhet
för mänskliga aspekter på sin verksamhet. Det gäller såväl människorna
inom det egna företaget som kunder och användare. Viljan att skapa pro-
dukter som svarar mot människors behov är tydlig. Vikten av att förstå andra
människor och ha respekt för andra betonas av flera respondenter.
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Relation till kund

Respondenterna visar överlag ett mycket starkt intresse för sina kunder. De
är fulla av entusiasm över att kunna tillgodose kundernas önskemål. De är
medvetna om ett stort kunskapsglapp som behöver överbryggas och därför
ser de sig som lärare och vägledare i en utvecklingsprocess som är starkt
beroende av väl fungerande kommunikation med kunderna. Dessutom har
det visat sig att multimediautvecklare har en professionell kundattityd när
det gäller implementation av högkvalitativa produkter i tid.

Möte mellan kulturer

Multimediautveckling är ett lagarbete och laget består av människor med
mycket olika bakgrund och kompetens. De intervjuade personerna betonar
vikten av ömsesidig förståelse mellan lagmedlemmarna. En humanistisk
grundinställning, intresse och respekt för andras kunskaper värderas högt.

Komplexitet i produkt och process

De tre tidigare kategorierna är starkt relaterade till mänskliga aspekter. Även
tekniska frågor har stor betydelse vid multimediautveckling. Kombinationen
av ny samt avancerad teknik och de mänskliga aspekterna resulterar i hög
grad av komplexitet i både multimediaprodukterna och i själva utvecklings-
processen.

6.3.2 Medvetenhet om betydelsen av ömsesidig
förståelse mellan användare och utvecklare

Hos multimediautvecklare finns en medvetenhet om ett stort kunskapsglapp
mellan utvecklare och användare. Detta kunskapsglapp kan föra det goda
med sig att behovet av ömsesidig förståelse framträder naturligt och tydligt.
Den flora av olika kompetenser som samlas i ett multimediaprojekt utgör
också en god grund för medvetenhet om vikten av ömsesidig förståelse
mellan utvecklarna vilket beskrivs i avsnitt 4.4 och 4.6. För multimediaut-
vecklare bör det följaktligen vara tämligen okontroversiellt och självklart att
arbetet måste läggas på att uppnå ömsesidig förståelse mellan olika parter,
såväl inom utvecklargruppen som mellan utvecklare och användare.

Denna medvetenhet finns inte alltid hos systemutvecklare vilket kan ställa
till problem. Det är ett välkänt faktum att användare och systemutvecklare
ofta har svårt att förstå varandra vilket kan orsaka fel och brister i systemen
som utvecklas (se exv. Carlsson, 2000, sid. 43). Egen erfarenhet säger mig
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att svåra missförstånd kan uppstå både i de situationer när parterna inte alls
var medvetna om att det fanns något som kunde missförstås, och i de situa-
tioner där man diskuterat hur något skulle tolkas och sedan trott sig vara
överens fast det senare visar sig att man inte alls förstått varandra. Båda
dessa typer av missförstånd är svåra att eliminera, det första exemplet är
svårt just för att medvetenhet saknades. Det andra exemplet är svårt för att
parterna invaggas i en falsk säkerhet, ”det där har vi redan klarat ut”. För att
kunna upptäcka och eliminera missförstånd behövs till en början en medve-
tenhet om problematiken. Denna medvetenhet är inte tillräcklig för att und-
vika missförstånd men den är ett viktigt första steg.

Systemutvecklare kan lära sig mer om behovet av ömsesidig förståelse ge-
nom att studera multimediautveckling och ta del av de resonemang som
multimediautvecklare för kring denna problematik.

6.3.3 Kommunikation, interaktivitet och grafisk design
– ett estetiskt perspektiv

Multimediautvecklare arbetar med produkter där kommunikativa, interaktiva
och grafiska egenskaper har stor betydelse. Många av dem har utbildning
och/eller erfarenhet inom medie- och kommunikationsvetenskap, film, be-
rättande, grafisk formgivning och andra humanistiska och estetiska verk-
samheter. De kunskaper dessa människor besitter kommer säkerligen att vara
efterfrågade i en framtid där traditionella informationssystem och multime-
diaprodukter integreras och bildar nya former av interaktiva tjänster och
produkter. Idag får människan ofta anpassa sig till systemens sätt att fungera,
i framtiden kommer kraven att öka när det gäller att anpassa systemen till
människans sätt att tänka och agera.

Kommunikation och interaktivitet. Multimediaprodukter präglas mycket av
de medier och den form av interaktivitet som förekommer. Dessa egenskaper
berör kommunikationen mellan människa och dator. För en multimediaut-
vecklare är således frågan om hur människa – datorinteraktionen (MDI) ska
utformas ständigt aktuell. Här ser jag en möjlighet till ömsesidigt utbyte
mellan systemutvecklare som har arbetat länge med MDI, och multimedia-
utvecklare som arbetar med MDI utifrån de nya medier och interak-
tionsmöjligheter som vuxit fram på senare tid.

Grafisk design. Multimediaprodukter använder ofta olika grafiska uttrycks-
sätt och många grafiskt utbildade personer är involverade i multimediaut-
veckling. Grafiskt design har länge varit en del av systemutvecklingsarbetet
och med samma argument som i punkten ovan bör systemutvecklare och
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multimediautvecklare kunna utbyta kunskaper och erfarenheter när det gäl-
ler grafisk design.

Estetiskt perspektiv. En viktig faktor för upplevelsen av en multimediapro-
dukt är dess estetiska egenskaper. Inom systemutveckling förekommer
många olika perspektiv (Andersen, 1994, sid. 119) som är uttryck för vilka
förhållanden i verkligheten de inblandade personerna anser är betydelseful-
la. Estetiska frågor har sällan någon framträdande roll i traditionella system-
utvecklingsperspektiv vilket kritiseras av Ehn (1995, sid. 167). Han anser att
estetik är ett kvalitetsperspektiv på en produkts form, som tillsammans med
funktion och struktur är centrala för upplevelsen av IT-produkter. I takt med
att informationssystem blir mer multimediala ökar troligen betydelsen av
estetiska frågor i systemutvecklingen. För multimediautvecklare ligger ett
estetiskt perspektiv nära till hands och det kan förhoppningsvis vara ett in-
tressant komplement till andra perspektiv när informationssystem och multi-
mediaprodukter integreras.

6.3.4 Kreativa miljöer

De intervjuade multimediautvecklarna betonar nödvändigheten av att ha ett
öppet och kreativt arbetsklimat. Branschen är ung, den tekniska utveckling-
en snabb och en tydlig stämning av pionjäranda råder. Respekt för olika
kompetenser och en humanistisk grundsyn framhålls. Små utvecklingsgrup-
per och icke-hierarkiskt uppbyggda organisationer kompletterar bilden av
nyskapande och framåtanda. Att ha ett klimat som gynnar kreativ idégenere-
ring har länge framhållits som viktigt vid olika former av förändringsarbete,
inte minst i samband med systemutveckling (Goldkuhl, Nilsson och
Röstlinger, 1982, sid. 97; Röstlinger, 1987, sid. 99). Sahlin (2001, sid. 164-
174) anser att kreativa miljöer präglas av generositet, gemenskap, kompe-
tens, kulturell mångfald, tillit och tolerans, jämlikhet, nyfikenhet, frihetsan-
da och småskalighet. Jag redogör kort för Sahlins beskrivning av respektive
rubrik och gör en kort koppling till multimediaföretagen för vissa av punk-
terna.

Generositet. I en kreativ miljö delar man med sig av sina erfarenheter. Detta
har nämnts av flera respondenter:

Det som är kul med våran bransch är ändå att det är ganska stort ut-
byte av erfarenheter och kunskaper. Man kan i stort sett ringa till vem
som helst och säga att vi har lite problem med ljud här, har du något
program som du jobbar med? Till ett annat företag som egentligen vill
göra jobbet åt oss. Och dom svarar gladeligen. [...] Och när det är nå-
gon som ringer till oss så är det ju inte så att vi säger nej, det är hem-
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ligt, utan man delar med sig av erfarenheter och det tror jag man
kommer att vinna på också. (R1)

Gemenskap. Att arbeta nära sina kamrater och lära känna varandra beskrivs
genomgående som önskvärt. I flera av de arbetsmiljöer jag besökt sitter per-
sonalen även fysiskt mycket nära varandra i kontorslandskap. Detta uppges
vara ett medvetet val.

Kompetens. Respekten för olika personers kunnande är stor. Det finns även
en medvetenhet om att alla inte kan allting. Sahlin (2001, sid. 166) uttrycker
det:

Man vet vad man vet men också vad man inte vet.

Kulturell mångfald. Sahlin talar om ”miljöns horisontella kompetens” och
förordar arbete över traditions- och ämnesgränser. Multimediaföretagen har
ett stort mått av kulturell mångfald.

Tillit och tolerans. I en kreativ miljö måste man bryta sönder negativa spi-
raler av misstänksamhet och brist på tillit. Man måste ha en öppenhet för
främmande tankar och djärva regelbrott. Flera respondenter beskriver en
långtgående tillit till medarbetarnas förmåga att fritt agera för ett bra resul-
tat.

Jämlikhet. En jämlik miljö är en miljö där man har väldefinierade ansvars-
områden och där man inte är beroende av någon person med gurustatus. Alla
arbetar tillsammans för att lösa den gemensamma uppgiften.

Nyfikenhet. I kreativa miljöer stimulerar man medarbetarnas nyfikenhet på
omvärlden. De beskrivningar av multimediautvecklares egenskaper jag har
tagit del av handlar mycket om mångsidighet:

Folk är lite av dubbla kompetenser, nästan alla som jobbar här har åt-
minstone två intresseområden. (R7)

Frihetsanda. Enlig Sahlin detaljreglerar man inte verksamheten i en kreativ
miljö. Man har ett mål. Vägen till målet är inte på förhand bestämd. Man
kan lösa problemet med metoder som ingen tidigare använt.

Småskalighet. En kreativ miljö får inte vara för stor. Sahlin är färgad av
erfarenheter från universitets- och forskarvärlden och han anger att en grupp
bör bestå av mellan 10 och 15 personer. Detta gör den kreativa gruppen till
en skör grupp som är beroende av att personer passar in i miljön.

Med tanke på att många multimediautvecklare är konstnärligt inriktade och
att de nyss nämnda kriterierna passar mycket väl in på de miljöer jag mött
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vid intervjuerna vore det intressant att pröva om systemutvecklare kunde
lära av multimediautvecklares sätt att skapa kreativa miljöer.

6.4 Arbetssätt i ett ömsesidigt
kunskapsutbyte

Här presenteras ett översiktligt förslag till arbetsgång vid ett ömsesidigt
kunskapsutbyte. Förslaget baseras på den tidigare presenterade modellen för
integrering av multimediautveckling och systemutveckling, se Figur 6.2 i
början av kapitlet. De fältnummer som redovisas nedan avser numreringen i
denna figur.

Idéanalys – konceptets idéer, motiv och syfte studeras

En viktigt förutsättning vid metodutveckling är att alla inblandade har ge-
mensam förståelse för tankarna bakom arbetet. Eftersom det handlar om att
vidga befintliga referensramar är det olämpligt att direkt kasta sig in i detalj-
frågor kring exempelvis olika tekniker. En gemensam kunskapsbas kring
förutsättningar, motiv, syfte och målgrupp bör därför skapas. Sker inte detta
finns det stor risk att arbetet inte leder till djupgående resultat även om det
på ytan ser ut att fungera väl. Arbetet i den här fasen kretsar kring frågeor-
den vad, vem och varför.

Modell för metodutveckling fastställs

När en gemensam grund för arbetet existerar bör arbetsgången fastställas.
Modellen som presenteras här är inte empiriskt grundad (Goldkuhl, 1993,
sid. 21) och bör ses som ett förslag att användas som en utgångspunkt för
diskussionerna. Arbetet i den här fasen kretsar kring frågeorden var, när och
hur.

Befintliga gemensamma metoder och arbetssätt – fält 1.

Arbetet inleds med att befintliga gemensamma metoder identifieras och
beskrivs. Genom att ha det gemensamma som utgångspunkt undviks en pola-
risering och fokusering vid skillnader. Modellen bygger på två grundanta-
ganden:

• det finns många gemensamma drag som förenar de två utvecklingsområ-
dena
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• de skillnader som finns kan användas för att komplettera och förstärka
respektive område

Om de inblandade inte stöder dessa grundantaganden minskar möjligheten
till ett positivt resultat av arbetet. För ett framgångsrikt arbete krävs en
mycket öppen, lyhörd, prestigelös och reflekterande inställning som möjlig-
gör fördjupad förståelse för såväl den egna som den andra partens metoder
och arbetssätt.

Metoder och arbetssätt som kan användas utan modifiering

–  fält 2 och 5

För att få största möjliga utbyte till så låg kostnad som möjligt är det intres-
sant att identifiera metoder och arbetssätt som respektive område kan tilläg-
na sig utan modifiering. Här finns möjligheter att utveckla den egna verk-
samheten med hjälp av allt från små enkla tekniker till mer övergripande
metodförändringar. För att kunna använda dessa idéer utan modifiering
krävs en djup förståelse för olika förutsättningar som kan gälla för metoder-
nas användning. Exempel på sådana förutsättningar är en metods ”uppfatt-
ning” om samarbetsformer, ansvarsroller och vilka aspekter som är viktiga
att beskriva i en verksamhet.

Metoder och arbetssätt som kan användas efter modifiering

– fält 3 och 6

En vanlig uppfattning hos forskare och praktiker är att metodanvändning är
starkt situationsberoende. Metoder bör inte ses som kokböcker med recept
som ska följas så exakt som möjligt. Metoder bör istället ses som förslag till
handling. För att fortsätta liknelsen med matlagning så kanske vi kan påstå
att det som utmärker en skicklig kock är dennes förmåga att avgöra när och
hur en avvikelse från receptet är lämplig. En skicklig metodanvändare bör ha
förmåga att avvika från en metod där så behövs. Avvikelsen kan vara tempo-
rär och endast behövas vid ett visst tillfälle. Den kan också vara av mer per-
manent karaktär vilket då innebär en utveckling av metoden.

Situationsanpassning kan således ses som en normal och nödvändig del i
metodanvändning. Denna syn på metodanvändning kommer väl till pass i
denna fas som går ut på att identifiera och beskriva metoder och arbetssätt
som respektive utvecklare kan tillägna sig efter en anpassning till den egna
situationen. Arbetet i denna fas kommer att röra metoder och arbetssätt som
skiljer sig från de som för närvarande används i den egna verksamheten.
Tanken är att en analys kan visa på att dessa metoder vid en närmare be-
traktelse visar sig innehålla delar som i modifierad form är användbara. Med
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”delar” avses här metoders totala innehåll vad gäller arbetsmodeller, intres-
sentmodeller och perspektiv (Nilsson, 1995, sid. 3).

Arbetet består av en svår balansgång mellan att å ena sidan identifiera an-
passningsbara metoder och arbetssätt och å andra sidan inte lägga resurser
på sådan metoder och arbetssätt som inte har något att tillföra den egna
verksamheten och som representeras av fält 4 och 7 i Figur 6.2.
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7 Reflektioner och fortsatt
forskning

Den här avhandlingen är präglad av ett systemutvecklingsperspektiv. Ett
konkret uttryck för detta är att jag har relaterat multimediaprodukter till
informationssystem i de fyra kunskapsområdena. Det är nu dags att lyfta
blicken och reflektera över avhandlingens kunskapsbidrag och implikationer
för teori och praktik samt att beskriva fortsatt forskning. För att ge underlag
för detta inleds kapitlet med en analys av de fyra områdena. I analysen be-
handlas område 2 och 3 som en helhet eftersom båda två berör utvecklings-
processen.

7.1 Analys
Avhandlingens huvudkapitel består av en bred översikt av multimedia och
dess relation till informationssystem i form av fyra kunskapsområden, se
Figur 7.1.

multimediautvecklare

systemutvecklare
utvecklingsprocess

multimedia-
produkt

Område 4
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UTBYTE
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PROCESS

Område 3
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SYSTEMUTVECKLING
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Figur 7.1 Avhandlingens fyra kunskapsområden

Område 1 behandlar multimedia ur ett produktperspektiv och identifierar
karaktärsdrag hos multimediaprodukter. Dessa karaktärsdrag påverkar ut-
vecklingsarbetet i allmänhet (”process”) och kravarbetet i synnerhet vilket
granskas i område 2 och 3. Med behandlingen av de tre första områdena som



159

bakgrund diskuteras i område 4 ett möjligt kunskapsutbyte mellan multi-
mediautvecklare och systemutvecklare.

I det här avsnittet görs en samlad analys av de fyra områdena utifrån några
centrala avsnitt i den teoribildning som professor Börje Langefors skapat.
Langefors är en av grundarna av forskning om systemutveckling i
Skandinavien. Huvudmotivet till att använda hans teori som en generator för
analysen1 är att han har som ett viktigt mål att skapa kunskap om hur man
utvecklar och använder informationssystem så att användarnas behov till-
godoses. Enligt min mening är en konsekvens av Langefors’ intresse för
användaren att hans teorier passar för multimedia som per definition karak-
täriseras av egenskaper som är ’nära’ användaren. När vi talar om interakti-
vitet, bilder och ljud så kan vi inte göra det utan att ha en användare i
åtanke. Interaktiviteten sker mellan datorn och användaren. Bild och ljud
uppfattas av användaren.

Ett annat motiv är att Langefors’ teorier passar de aktuella forskningsfrågor-
na som kretsar kring mänskliga aspekter på multimedia och arbetet med att
utveckla multimediaprodukter. Jag vill här göra en personligt präglad ’pers-
pektivmarkering’. En avhandling som behandlar multimedia ur exempelvis
ett mer tekniskt inriktat datakommunikationsperspektiv skulle ha en helt
annan teoribildning som utgångspunkt i analysen. Multimedia är ett mång-
disciplinärt område och det har framkommit i intervjuundersökningen att en
efterfrågad egenskap hos multimediautvecklare är att de har respekt för and-
ras kunnande. Jag anser att samma ödmjuka inställning även bör gälla forsk-
ningen i ämnet där olika forskningsperspektiv bidrar med kunskaper som
alla är nödvändiga för att multimedia ska kunna utnyttja sin stora potential.
Multimedia låter sig inte fångas inom någon enskild forskningstradition och
även om den enskilde forskaren ofta anser att det egna intresseområdet är ett
’nyckelområde’ så bör det inom multimediaområdet råda en stor öppenhet
och respekt för behovet av ett mångvetenskapligt synsätt.

Langefors har analyserat informationssystem från många olika håll. Här
följer en mycket översiktlig lista över några centrala områden och exempel
på frågor som behandlas inom respektive område:

Oöverblickbara system – Hur kan människan utveckla system som till sin
natur är så komplexa att människan inte kan överblicka systemet i sin hel-
het? Vad är systems yttre respektive inre egenskaper?

1 Ett liknande angreppssätt för att använda Langefors infologiska teoribildning som
en generator för analys av egna forskningsresultat kan vi finna i Malmsjö (1997;
2002) samt Malmsjö och Zetterlund (2001).
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Infologiska ekvationen – Vilka samband finns mellan information, kunskap
och data? Hur tolkar människor information?

Informationssystem – Vad är informationssystem och hur kan de stödja en
verksamhet?

Systemering – Hur kan utvecklingsarbetet angripas på ett systematiskt och
metodiskt sätt? Vilka metodområden består systemeringsprocessen av?

Meddelanden – Hur är ett meddelande uppbyggt? Vad är den minsta infor-
mationsbärande enheten i ett system (s. k. elementärt meddelande)?

Mål och beslut – Vad finns det för olika mål i ett företag? Hur används in-
formation för att fatta olika beslut?

Efter studier av denna teoribildning har jag valt ut två delar som huvudsak-
ligt underlag för en analys av de fyra kunskapsområdena. De valda delarna
är de som berör systems yttre egenskaper (från teorin om oöverblickbara
system) samt den infologiska ekvationen.

Att göra analysen utifrån Langefors’ teorier kan kortfattat motiveras rent
allmänt med att han är en förgrundsgestalt vad gäller forskning om informa-
tionssystem i Skandinavien  (jfr Iivari och Lyytinen, 1998) och därmed har
haft stor påverkan på den forskningstradition jag är en del av. Ett mer speci-
fikt motiv är att de två utvalda teorierna torde ha stor relevans för relationen
mellan informationssystem och multimediaprodukter. En analys med dessa
teorier som grund kan således öka förståelsen för denna relation och därmed
i förlängningen bidra till att underlätta den pågående integreringen mellan
informationssystem och multimediaprodukter.

Före analysen redogör jag kortfattat för de två teorierna. Båda är beskrivna i
ett flertal av Langefors’ skrifter. Här använder jag Langefors (1995) där han
gör en bred beskrivning över sina forskningsresultat.

Systems yttre egenskaper

Langefors (1995, sid. 33) berättar att yttre egenskaper har varit ett viktigt
begrepp genom hela hans forskning. Han säger följande:

External properties are those properties of an object that are of inte-
rest to a user or relevant to other objects. Such properties are interes-
ting in contexts other than those involving the way the object can be
constructed. External properties are associated with other knowledge
than how to build the system, and they are discussed in a different
language. (Langefors 1995, sid. 33)
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I samband med utveckling av informationssystem beskrivs yttre egenskaper i
en kravspecifikation, se avsnitt 5.1. Kravspecifikationen innehåller använ-
darnas krav på det kommande systemet och utgör länken mellan analys och
utformning. Systemets inre egenskaper är de egenskaper som systemet ut-
rustas med för att kunna tillgodose de yttre.

Den infologiska ekvationen

Langefors var tidigt ute med analys av begreppet information. I den infolo-
giska ekvationen (Langefors, 1973, sid. 248; Langefors, 1995, sid. 144)
visar han bl.a. på den viktiga distinktionen mellan information och data.

…”I = i(D,S,t)”; where I is the information (or knowledge) produced
from the data D and the pre-knowledge S, by the interpretation pro-
cess i, during the time t. (Langefors, 1995, sid. 144)

Information är enligt Langefors resultatet av en tolkningsprocess och därför
något som är personligt för individen som gjort tolkningen. Data är de signa-
ler eller symboler som bär informationen mellan sändare och mottagare.
Resultatet av tolkningen av data beror på ’S’, individens samlade livs-
erfarenhet (personliga referensram), och ’t’, som står för den tid som tolk-
ningsprocessen tar. Förutom distinktionen mellan information och data är en
konsekvens av den infologiska ekvationen att användaren bör ha en central
roll vid systemutveckling eftersom det är viktigt att känna till hans/hennes
kunskapsbakgrund, dvs. ’S’.

7.1.1 Produkt

Interaktivitet och blandning av flera medier är det som ger multimedia sin
karaktär och slagkraft. Dessa kännetecken är starkt förknippade med pro-
duktens gränssnitt mot den mänskliga användaren och därmed Langefors’
begrepp yttre egenskaper. De yttre egenskaperna är de som användaren
kommer i kontakt med och kan ställa krav på och vi har således en naturlig
och stark koppling till människan som användare av multimedia. Med män-
niskan och hennes krav på produkten som utgångspunkt ska sedan de inre
egenskaperna utformas så att de realiserar de yttre. Langefors’ distinktion
mellan yttre och inre egenskaper utgör enligt min mening ett stöd för en
betoning av en användnings- och användarcentrerad syn på informations-
system i allmänhet och multimediaprodukter i synnerhet. Detta utvecklas
vidare nedan i avsnitten om process och kunskapsutbyte.

Den infologiska ekvationen klarlägger förutsättningarna för skapande av
information. Multimediaprodukter kan användas för att förmedla informa-
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tion vilket gör att den infologiska ekvationen är tillämplig. Men hur ser vi på
de intryck vi får av en multimediaprodukt och som vi normalt inte förknip-
par med information utan mer med upplevelser? Färger, ljud och rörelser
kan ju förutom rent ’upplysningsmässiga’ funktioner även påverka oss på ett
mer känslomässigt och omedvetet sätt. ’D’ som står för data existerar i en
multimediaprodukt i ett flertal olika former och i olika grad av strukturering.
Med strukturerad data avses att data är ordnad efter bestämda regler som
måste vara kända av användaren för att en korrekt tolkning ska kunna ske.
Ett informationssystem innehåller ofta större mängder strukturerade data i
jämförelse med en multimediaprodukt. Multimediaprodukter innehåller ofta
helt ostrukturerat material som exempelvis fotografier. Ett fotografi är inte
kodat enligt några regler på samma sätt som gäller vid informationsöverfö-
ring. Det medför att fotografiet inte heller kan tolkas enligt några i förväg
uppställda regler vilket komplicerar användning av fotografiet i en informa-
tionsöverföring om man jämför det med data som kodas och tolkas enligt
regler som är kända av både sändare och mottagare. Langefors formulerar
detta som att data måste skapas med ett språk som används av de förmodade
användarna. Att hitta ett sådant språk är minst sagt en stor utmaning för
multimediautvecklare.

Betraktar vi ’S’, användarens personliga referensram, så konstaterar
Langefors att tolkningen av data är beroende av denna vilket gör att två per-
soner kan tolka samma data på olika sätt. Vad kan vi då säga om den per-
sonliga referensramen i förhållande till multimedia? Det är ett rimligt anta-
gande att tänka sig att ju mer nyansrik och ’multimedial’ presentationen av
data är desto fler blir också tolkningsmöjligheterna beroende på användarnas
olika referensramar. Hur vi uppfattar stillbilder, rörliga bilder, ljud och kom-
binationer av dessa torde vara ytterst personligt och beroende av en stor
mängd faktorer som är svåra att känna till i förväg.

Den infologiska ekvationen ger som jag ser det således ett stöd för att ut-
trycka tanken att multimediaprodukter med ambitioner på att informera är
särskilt känsliga för olika tolkningar beroende på skiftande referensram hos
användarna.

Ser vi sedan på ’t’, tiden för tolkning så är det vanligt att denna inte styrs av
applikationen när det gäller informationssystem. Vid arbete med exempelvis
ett ordbehandlingsprogram styr användaren tidsaspekten helt och hållet
själv, programmet väntar utan någon tidsgräns på användarens nästa aktion. I
multimediaprodukter däremot finns ofta en förutbestämd tid för tolkning.
Rörliga bilder och ljud är skapade för en viss uppspelningshastighet. An-
vändaren kan i vissa fall påverka tidsfaktorn genom att göra pauser i upp-
spelningen. Produkten kan även innehålla funktioner för att välja uppspel-
ningshastighet för videosekvenser och animationer men ofta är hastigheten
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förutbestämd. Vanligt är att användaren upprepar uppspelningen för att på så
sätt få en förnyad tolkningsmöjlighet. Att titta på en animering flera gånger
efter varandra kan sägas vara ett sätt att påverka tidsfaktorn och på så vis
kompensera för den bristande möjligheten att själv välja hastighet. Av de tre
parametrarna som Langefors identifierade i den infologiska ekvationen: D, S
och t, är det de två förstnämnda som han behandlar utförligast i sin forsk-
ning. I och med utbredningen av multimedia aktualiseras betydelsen av ’t’.

Sammanfattningsvis visar ovanstående analys att den infologiska ekvationen
kan användas för att analysera multimediaprodukters informerande funktion.
Komplexiteten i de tre parametrarna D, S och t visar att den informations-
tolkande processen ’i’ har en hög grad av osäkerhet och att särskilt tidsfak-
torn får en helt ny betydelse i multimediaprodukter jämfört med traditionella
informationssystem.

7.1.2 Process och kravarbete1

Langefors’ teorier om yttre/inre egenskaper samt den infologiska ekvationen
ger ett starkt stöd åt tanken att multimediautveckling bör bedrivas med an-
vändaren i en central roll. Undersökningen visar att användaren oftast inte
har en central roll och att explicita detaljerade kravspecifikationer sällan tas
fram. Samtidigt visar undersökningen att utvecklarna har en hög ambition
när det gäller att tillgodose kundens önskemål men att utvecklingsarbetet i
hög grad fortfarande sker på experternas villkor.

Avsnitt 7.1.1 ovan beskrev att multimedia i mångt och mycket är en fråga
om yttre egenskaper. Att kartlägga dessa blir en viktig del av utvecklingsar-
betet och ett ideal vore att känna till samtliga yttre egenskaper och sedan ha
möjlighet att realisera dessa med inre egenskaper vid konstruktion av pro-
dukten. Vid multimediautveckling är detta ofta svårt att i förväg detaljerat
beskriva alla yttre egenskaper. Det beror bl.a. på produktens komplexitet,
användning av ny och ibland oprövad teknologi, liten erfarenhet från kun-
dens sida och att interaktiv multimedia både för utvecklare och kund är en
relativt ny företeelse.

Langefors (1995, sid. 37) avhandlar svårigheterna att bestämma yttre egen-
skaper endast genom att betrakta eller interagera med ett objekt. Han ex-
emplifierar med hållfasthetskraven på en bro där det inte är praktiskt lämp-

1 Det är naturligt att studera kravarbete ur ett processperspektiv. Jag väljer därför att
studera kunskapsbidragen från dessa två områden sammantaget vilket även framgår
av Figur 7.1.
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ligt att pröva dessa genom att belasta bron och se när den brister. Istället
måste hållfastheten räknas fram utifrån de inre egenskaperna. Langefors
anför vidare att det ibland är omöjligt att härleda vissa yttre egenskaper från
de inre och att det då är nödvändigt att testa produkten i praktiken för att
skapa sig en bild av dem. Slutligen säger Langefors att användning av yttre
egenskaper vid design är problematisk därför att ett system kommer att ha
andra yttre egenskaper än de som beskrivs och att dessa kan förbigås vid
designarbetet.

Multimediautveckling präglas av en stark koppling mellan yttre och inre
egenskaper. Med detta avses att multimedia ställer stora krav på den teknik
som används och att upplevelsen av produkten och dess interaktiva egenska-
per beror på och styrs av de tekniska förhållandena. Som exempel kan näm-
nas att även små förändringar i uppspelningshastigheten på tal uppfattas av
lyssnaren. Om den talande personen även syns i bild så är synkroniseringen
av bild och ljud viktig.

Vid fastställande av krav på en multimediaprodukt råder det således ett in-
trikat förhållande mellan yttre och inre egenskaper. Att fastställa de yttre
egenskaperna helt oberoende av de inre är inte möjligt. Det andra extrem-
alternativet, att bestämma de inre egenskaperna utan att känna till kraven på
de yttre är inte heller möjligt. Någon form av samspel är därmed en nödvän-
dighet. En fråga är då hur ’styrkeförhållandet’ mellan ett fokus på de yttre
respektive inre egenskaperna ska vara fördelat? I Jonasson (2002, sid. 614)
beskriver en intervjuperson några fall där tekniska begränsningar som pro-
grammerare fastställt har hängt kvar även sedan teknikproblemen lösts. För
att undvika detta övergick man från ett teknikfokus till ett mer innehållsmäs-
sigt fokus och gjorde därefter de största tekniska framstegen någonsin på det
företaget. Detta kan relateras till den här avhandlingens inledande berättelse
där manusförfattaren mötte ett ”det går inte” från programmerarna. Han
kanske skulle ha pressat dem lite hårdare?

Berättelsen visar att frågan om fokus på yttre eller inre egenskaper hänger
samman med en större fråga om roller och arbetsfördelning och på så vis
påverkar uppläggningen av hela utvecklingsarbetet.

Jag har ovan hävdat att en informerande funktion är intressant att applicera
på multimediaprodukter men att många multimediaprodukter dessutom ska
förmedla upplevelser och underhållning. I många fall används de även i ett
utbildande syfte vilket är något annat än att tillhandahålla information. Vid
multimediautveckling ställs utvecklarna då inför den svåra uppgiften att göra
en produkt som uppfyller flera av dessa syften. En analys av de faktorer som
den infologiska funktionen belyser kan vara ett steg på vägen mot ökad kun-
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skap om de problem som en multimediautvecklare möter när information,
upplevelser och underhållning ska kombineras i en och samma produkt.

Utvecklandet av en multimediaprodukt kräver god kännedom om användar-
nas referensram. Eftersom budskapet förmedlas med hjälp av olika medie-
former så ökar svårigheten att kartlägga denna referensram jämfört med en
produkt där färre medier används. Medierna i sig utgör en komplicerande
faktor beroende på bl.a. skillnader i ålder, kön och kulturell bakgrund. Det är
exempelvis väl känt att färger uppfattas olika beroende på dessa och många
andra faktorer. Färger är bara ett exempel, liknande resonemang kan föras
för de andra kännetecknen på multimedia. Min slutsats är att multimediaut-
vecklaren måste lägga stor kraft på en kartläggning av användarnas referens-
ram när det gäller de olika medieformer som används i produkten. Kartlägg-
ningen bör få konsekvenser för vilka medieformer som används. Detta kan
jämföras med att bestämma ’D’ i den infologiska ekvationen. Idag tar ofta
utvecklarna dessa beslut utan direkt inblandning av slutanvändarna vilket
ställer stora krav på att de skaffar sig ett bra beslutsunderlag på annat sätt
vilket är en svår uppgift.

Går vi sedan över till tiden för tolkning, ’t’ i den infologiska ekvationen så
har jag ovan beskrivit dess vitala roll i samband med interaktivitet och an-
vändning av ’tidsberoende’ medier. Grundproblemet för utvecklaren är här
hur tidsfaktorn ska kartläggas och användas för att produkten ska fungera
bra. Det blir ett arbete på flera plan. Viss tidsproblematik är av teknisk natur,
exempelvis hur tal synkroniseras med munrörelser hos en videofilmad per-
son. Andra tidsrelaterade faktorer handlar om perception, exempelvis frågan
om lämplig hastighet på en animation. Tidsfaktorn är även viktig i interak-
tionen mellan användaren och datorn där den exempelvis kan användas i ett
utvärderande syfte genom att mäta användarens reaktionstid. Tidsfaktorn är
som vi ser tydligt kopplad till både användarens referensram och den typ av
data/medier som produkten använder.

Dessa exempel syftar till att belysa tidsfaktorns stora betydelse och många
dimensioner i multimediautveckling. Sammanför vi tidsfaktorn med de två
övriga faktorerna ’D’ och ’S’ i den infologiska ekvationen så framträder ett
tveeggat förhållande mellan å ena sidan möjligheterna med multimedia, och
å andra sidan svårigheterna att använda multimedias karaktäristiska känne-
tecken på ett lämpligt sätt. Om interaktivitet och användning av flera medier
inte fungerar som avsett är risken stor att de istället motverkar sitt syfte och
får en negativ inverkan.

När jag studerat multimediautveckling med tillhörande kravarbete sett från
Langefors’ teorier om yttre egenskaper samt den infologiska ekvationen är
min slutsats att teorierna ger stöd för tanken att:
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• multimediautveckling har ett naturligt fokus på produktens yttre egen-
skaper men att kartläggningen av dessa bör ske med samtidigt beaktande
av de inre egenskaperna på grund av den starka kopplingen mellan dem.
För detta krävs att en eller flera personer i utvecklingsgruppen har för-
måga att förstå både de yttre och de inre egenskaperna. (Malmsjö, 1999,
sid. 65-66)

• multimediautveckling bör bedrivas med ett användarorienterat synsätt
med tanke på en hög grad av ’mänskliga’ faktorer vid interaktion och an-
vändning av flera medier

• användare bör delta i utvecklingsarbetet för att det ska vara möjligt att på
ett effektivt sätt kartlägga kraven på produkten

• ett experimentellt angreppssätt med tidigt utnyttjande av prototyper un-
derlättar såväl kravanalys som design

7.1.3 Kunskapsutbyte

Langefors’ teorier bildar ett bra underlag för diskussion om kunskapsutbyte
mellan systemutvecklare och multimediautvecklare. Här tas fyra områden
upp: yttre och inre egenskaper i olika system, underlag för metodskapande,
användarperspektiv och tolkningens betydelse.

Yttre och inre egenskaper i informationssystem och multimediaproduk-

ter

Detta ämne har berörts i olika sammanhang tidigare i avhandlingen. Två
iakttagelser har lyfts fram:

• multimediaprodukter har per definition ett naturligt fokus på yttre egen-
skaper

• kopplingen mellan multimediaprodukters yttre och inre egenskaper är
viktig och komplex

Den första punkten aktualiserar att ett utvecklingsarbete kan starta med olika
fokus. En diskussion mellan systemutvecklare och multimediautvecklare om
olika utgångspunkter för utvecklingsarbetet har som jag ser det en bra grund
i distinktionen mellan yttre och inre egenskaper (även om den terminologi
som utvecklare använder kan vara en annan). Ur denna distinktion kan
många olika frågor som gäller utvecklingsarbetet ha sin utgångspunkt. Några
exempel är rollfördelning, i vilken ordning olika problemområden behandlas
(fasindelning), koordinering vid fastställande av interaktion, funktionalitet
och gränssnitt (yttre egenskaper), och tekniska möjligheter att realisera des-
sa (inre egenskaper). Detta är exempel på metodfrågor vilket för oss över till
nästa punkt.
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Underlag för metodskapande – systemering och kravspecifikation1

Multimediautvecklarna i min undersökning är intresserade av att förbättra
sina utvecklingsmetoder. Teoretiska eller praktiska erfarenheter och kunska-
per om metoder explicit för multimediautveckling är ännu relativt små var-
för det bör vara intressant att se till närliggande områden och då är system-
utvecklingsområdet ett naturligt val. Jag ser Langefors’ teorier som intres-
santa ur ett metodskapande perspektiv då de ligger till grund för ett meto-
diskt angreppssätt på utvecklingsarbetet. Systemeringsarbetets uppdelning
på vad- och hur-frågor samt betydelsen av kravspecifikationen ser jag som
centrala element i en metoddiskussion mellan systemutvecklare och multi-
mediautvecklare. I denna diskussion är användarens engagemang i utveck-
lingsarbetet intressant, vilket leder oss över till nästa stycke.

Användarperspektiv

Det framkom tydligt i intervjuundersökningen att multimediautvecklare är
måna om kunden och angelägna att kunden blir nöjd med den levererade
produkten. Betydelsen av kundens insats i samband med utvecklingsarbetet
nämns också. Kunden har bl.a. en viktig roll när det gäller att godkänna
produkten i olika steg i arbetet, kunden har ansvar för att lämna visst materi-
al till producenten och kunden bör delta i olika tester. Med tanke på denna
’kundpositiva’ attityd är det intressant att notera att slutanvändarna oftast
har en blygsam roll i utvecklingsarbetet. En intervjuperson, R9, vars företag
utvecklar webbplatser åt sina kunder har skapat en egen utvecklingsmetod
som bygger på idén om fiktiva användare. Tillsammans med kunden skapar
de tre fiktiva användare och sedan resonerar man om vad dessa tre använda-
re kan tänkas vilja använda webbplatsen till. Jag uppfattar denna metod som
ett sätt att tänka sig in i användarens situation och dennes krav på produkten.
Framgången med denna metod torde i hög grad bero på i vilken grad ut-
vecklare och kund verkligen känner till användarna och deras behov.
Langefors’ teorier om yttre egenskaper och den personliga referensramen
stöder enligt min mening ett mer genomgripande användarengagemang i de
delar av utvecklingsarbetet som motsvarar systemeringens analysfas.

När det gäller graden av användarengagemang i utvecklingsarbetet är det
troligt att praxis varierar mycket både vid systemutveckling och multimedi-
autveckling varför en dialog mellan utvecklarna inom de båda områdena

1 Här används Langefors teorier om oöverblickbara system samt systemering som
underlag för analysen.



168

baserad på frågeställningar sprungna ur Langefors’ teoribildning kan vara av
ömsesidigt intresse.

Tolkningens betydelse

Den infologiska ekvationen tydliggör med symbolen ’i’ betydelsen av tolk-
ning i en informationsprocess. I en multimediaprodukt med bilder och ljud
är betydelsen av användarens tolkning mer ’uppenbar’ jämfört med betydel-
sen av tolkning av information som förmedlas i textform. I kunskapsutbyte
mellan systemutvecklare och multimediautvecklare kan tolkningens betydel-
se diskuteras utifrån kunskaper om användares tolkning av data i textform.
Här har systemutvecklare god erfarenhet att bygga på. Diskussionen behöver
sedan utvidgas till att omfatta tolkning av data i multimedial form, vilket är
viktigt för multimediautvecklare och i ökande omfattning även för systemut-
vecklare. En naturlig fortsättning på diskussionen om tolkning av data är
frågan om förhållandet mellan en multimediaprodukts informerande syfte
och andra syften såsom underhållning, reklam och undervisning.

7.2 Avhandlingens kunskapsbidrag utifrån
ställda forskningsfrågor

Med de ställda forskningsfrågorna (se avsnitt 1.2) som utgångspunkt sam-
manfattas i detta avsnitt de kunskapsbidrag som avhandlingen resulterat i.
Kunskapsbidragen leder fram till ett antal slutsatser som formuleras i hypo-
tesform vilka kan bilda underlag för fortsatt forskning.

7.2.1 Vad är multimedia och hur kan multimedia
definieras i relation till informationssystem?

Multimedia är interaktiva datorbaserade presentationer som kombinerar
flera medier som text, ljud, stillbilder, rörliga bilder och animationer. Multi-
media kan användas för att göra information mer tillgänglig och begriplig,
för att underlätta kommunikation mellan människor och för att ge människor
upplevelser. Samtidigt ökar kraven på utvecklarnas kunskaper om männi-
skans förmåga att använda de multimediala effekterna. Används dessa fel-
aktigt ökar risken för feltolkningar hos användaren.

Att använda multimedia är ett sätt att anpassa datorn till människan istället
för att anpassa människan till datorn. Multimediaprodukter har med tanke på
sina kännetecken ett fokus på användargränssnittet och kommunikationen
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mellan dator och människa. Multimediaprodukter använder med sina ljud,
rörliga bilder och interaktivitet tiden som en viktig faktor.

Multimediaprodukter är komplexa och ställer stora krav på tekniken.
Komplexiteten beror på förekomsten av olika medier kombinerat med de
interaktiva egenskaperna. Kraven på tekniken när det gäller datalagring,
beräkningskapacitet och dataöverföring är höga.

Informationssystem är jämfört med multimediaprodukt ett bredare begrepp
som syftar på system för informationshantering med avsikt att stödja
mänsklig kommunikation och handlingar i en verksamhet. Gränsen mellan
företagens traditionella informationssystem och multimediaprodukter suddas
ut i takt med att informationssystemen använder fler multimediaelement
samt att renodlade multimediaprodukter integreras med befintliga informa-
tionssystem och blir en del av dem.

Resonemanget om tolkning ovan resulterar i följande slutsats eller hypotes:

• Om multimedia används för att göra information mer tillgänglig och be-
griplig så ökar kraven på utvecklarnas kunskaper om människans förmå-
ga att använda och tolka de multimediala effekterna

7.2.2 Vad karaktäriserar multimediautveckling och hur
förhåller sig multimediautveckling till system-
utveckling?

Multimediautveckling präglas av att det är en relativt ny företeelse som krä-
ver samarbete mellan många olika yrkeskategorier som med respekt för var-
andras kunskaper och med en gemensam helhetssyn ska verka i en miljö som
ställer stora krav på kreativitet, rationalitet och systematik. I multimediaut-
veckling kombineras konst och teknik i ett gemensamt uttryck.

En egenskap som bedöms särskilt viktigt för multimediautvecklare är kreati-
vitet. Kreativitet och systematik sätts ibland i ett motsatsförhållande och
anses vara svåra att förena vilket är nödvändigt vid multimediautveckling.

En skillnad mellan multimediautveckling och systemutveckling är att man
vid systemutveckling ofta tydligt skiljer på den problemorienterade analys-
fasen där man koncentrerar arbetet på vad informationssystemet ska uträtta,
och den lösningsinriktade utformningsfasen där man bestämmer hur infor-
mationssystem ska vara konstruerade för att lösa sin uppgift. Denna åtskill-
nad görs inte på samma tydliga sätt vid multimediautveckling. Detta märks
även i synen på kravspecifikationen vilket behandlas under nästa forsknings-
fråga.
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Ett centralt dokument vid multimediautveckling är manuset som bl.a. ska
beskriva interaktivitet och andra händelser som inträffar när produkten an-
vänds. Att välstrukturerat beskriva interaktivitet och andra egenskaper i en
multimediaprodukt är komplicerat och en stor utmaning för manusförfatta-
ren.

Kunden har en viktig roll som medproducent och det råder ett ömsesidigt
beroendeförhållande mellan kund och leverantör. Förhållandet är komplice-
rat på grund av stora skillnader i kunskaper om multimedia.

Kvalitet i multimediaprodukter är svår att mäta och beskriva, utvecklarna
har ofta större krav än kunderna och måste anpassa sina ambitioner till en
tillräcklig nivå med hänsyn till budget och kundens krav.

Multimediautveckling ställer stora krav på samarbete och kommunikation,
både inom utvecklingsgruppen och mellan utvecklingsgruppen och kunden.
Det stora behovet av kommunikation är konsekvensen av svårigheterna att
beskriva multimediaprodukters egenskaper samt de stora skillnaderna i kun-
skaper om multimedia som råder mellan utvecklare och kund.

Multimediautveckling kan bedrivas med olika angreppssätt. Två förekom-
mande sätt är dels det som baseras på mjukvaruutveckling och dels det som
baseras på grafisk design. I intervjuundersökningen dominerar det senare
angreppssättet.

De multimediaföretag jag har intervjuat använder inte detaljerade explicita
metoder i sitt utvecklingsarbete. Flera av dem använder däremot modeller
som på en övergripande nivå beskriver vad som ska göras i olika faser av
arbetet.

Langefors visar i sin forskning att systemutveckling bör bedrivas med ett
användarorienterat angreppssätt. Argumenten för detta kretsar kring insikten
att information är resultatet av en mänsklig tolkningsprocess. Hur männi-
skan uppfattar informationen i en multimediaprodukt är också en fråga om
en tolkningsprocess. Den är komplex med tanke på interaktiviteten och de
olika medier som används i en multimediaprodukt. Argumenten för ett an-
vändarorienterat angreppssätt gäller i hög grad även för multimediautveck-
ling.

En röd tråd genom avhandlingen är behovet av helhetstänkande vid multi-
mediautveckling. Begreppet används från olika perspektiv: produkt, process,
krav och kunskapsutbyte (se avsnitt 1.2). I avsnitt 3.5.5 talas om att tekniska
artefakter ska samverka i en social miljö med människor i en systemisk hel-
het och att komplexiteten i denna situation inte går att förutse. I avsnitt 4.3
diskuterades en produkts helhetsegenskaper utifrån de många olika roller
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som förekommer vid multimediautveckling. Behovet av helhetstänkande vid
kravarbetet behandlades i avsnitt 5.1. Där presenterades olika ansatser för att
få en allsidig belysning av en verksamhet genom att betrakta den ur olika
perspektiv, samtidigt som man bibehåller en helhetssyn genom att identifiera
kopplingar mellan de olika perspektiven.

Betraktar man multimediautveckling i ljuset av Langefors infologiska ekva-
tion kan följande slutsatser i hypotesform vägleda multimedia- och system-
utveckling:

• Om multimediaprodukter ska göra information mer begriplig så krävs det
att utvecklarna har goda kunskaper om de multimediala och interaktiva
medel som används och om användarnas referensramar

• Om utvecklarna har ambition att producera produkter utformade efter
användarnas villkor så måste dessa involveras tidigt i utvecklingsarbetet

Intervjuundersökningen visade tydligt på betydelsen av samförstånd mellan
kund och leverantör vilket resulterar i följande slutsats eller hypotes:

• Om utvecklingsarbetet ska fungera väl så måste kund och leverantör ha
gemensam förståelse för roller och beroendeförhållanden dem emellan

Multimediautveckling har tidigare ofta bedrivits isolerat från informations-
systemutveckling. Avhandlingen visar att en integrering mellan multimedia-
produkter och företagens övriga informationssystem pågår vilket kräver
samordning och anpassning. De integrerade systemens samlade komplexitet
ökar vilket i sin tur påverkar behovet ett systematiskt angreppssätt på ut-
vecklingsarbetet, därav följande slutsats eller hypotes:

• Om multimediaprodukter ska integreras med företags informationssystem
så ökar behovet av struktur och metodik vid utvecklingsarbetet

7.2.3 Hur arbetar man med krav vid multimedia-
utveckling?

Det här avsnittet omfattar även delfrågorna: Vilka är de eventuella svårig-
heterna med kravarbete vid multimediautveckling? Kan mjukvaruindustrins
kunskaper om kravarbete appliceras, och i så fall hur?

De resultat som presenteras här utgör samtidigt hypoteser vilka ligger till
grund för fortsatt forskning; se avsnitt 7.4.

Det mest överraskande resultatet från undersökningen när det gäller kravar-
bete är att det ofta är leverantören som framställer en eventuell kravspecifi-
kation. Den tas fram i samarbete med kunden men slutanvändarna är mer
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sällan direkt delaktiga i formuleringen av krav. De kravspecifikationer som
tas fram är ofta översiktliga och har en låg detaljeringsgrad. Ett dokument
som däremot har hög detaljeringsgrad är manuset som beskriver produkten i
detalj. Manuset är en blandning av kravspecifikation och funktionsspecifi-
kation vilket innebär att den med infologisk terminologi blandar vad-frågor
med hur-frågor.

Några orsaker till avsaknaden av kravspecifikationer är att få multimediaut-
vecklare har arbetat i en tradition där detaljerade kravspecifikationer an-
vänds, kunderna har låg kunskap om multimedia samt att det är ett svårt och
komplicerat arbete att specificera krav på en multimediaprodukt.

Svårigheterna att specificera krav handlar till stor del om att multimedia till
sin natur är svår att beskriva med text på ett traditionellt sätt. Denna svå-
righet kombineras med kundernas ofta vaga uppfattningar om vad de vill ha
samt deras låga kunskap om multimedia. Multimediaprodukter arbetar med
uttryck och egenskaper som är svåra att precisera och mäta, exempelvis:
upplevelser och känslor, pedagogisk idé, interaktivitet och tidsfaktorer.

Svårigheten att precisera sådana egenskaper gör också att kraven på dem
kommer att förändras efterhand vilket är ytterligare en viktig faktor vid
kravarbetet.

Ett experimentellt angreppssätt med tidigt utnyttjande av prototyper kan
underlätta såväl kravanalys som design. Kombineras detta med ett använ-
darcentrerat angreppssätt där användarna är aktivt delaktiga ökar möjlighe-
terna till bra kravspecifikationer.

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom multimediaområdet är
det inte självklart att göra en skarp gräns mellan vad- och hur-fasen i syste-
meringen. Det finns goda skäl att hålla isär begreppen men resonemangen
om yttre och inre egenskaper behöver koordineras, för det första för att inte
ställa krav som inte går att förverkliga, för det andra för att kunna utnyttja
nya tekniska möjligheter. Följande slutsats eller hypotes berör detta:

• Om en kravspecifikation för en multimediaprodukt ska vara möjlig att
realisera så behöver resonemang kring yttre och inre egenskaper hos pro-
dukten koordineras

I framtiden kommer multimediaprodukter att kopplas starkare till verksam-
heters affärsprocesser och integreras med övrig IT-utveckling och då kan
kravarbetet förbättras genom att multimediautvecklare tar intryck av goda
exempel från kravarbete vid systemutveckling. Verksamhetsmodellering kan
vara ett sätt att öka kommunikation, förståelse och förmågan att ställa rätt
frågor i kravarbetet.
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Avhandlingen visar att användarna ofta har låg kunskap om multimedia vil-
ket skapar ett glapp mellan utvecklare och användare. Det är även svårt att
med enbart text och bild formulera krav. Detta motiverar följande slutsatser i
hypotesform:

• Om användarna ska delta aktivt i kravarbetet så behöver de goda kunska-
per om möjligheter och begränsningar med multimedia

• Om krav på multimediaprodukter ska kunna formuleras och kommunice-
ras effektivt så behöver andra uttryckssätt än text och stillbild utvecklas

7.2.4 Vad kan multimediautvecklare lära av
systemutvecklare – och vice versa?

Integreringen mellan informationssystem och multimediaprodukter gör det
intressant att se vilka möjligheter det finns till ett kunskapsutbyte mellan
utvecklare inom respektive område. Systemutvecklare har starka sidor när
det gäller områden som exempelvis metodanvändning, kravarbete, versions-
hantering, verifiering och test samt programmering och databashantering.
Multimediautvecklare har en hög ambition när det gäller att tillgodose kun-
dernas behov. De är också medvetna om kommunikationens betydelse i en
utvecklingssituation där det råder stora skillnader i kunskaper och erfarenhet
mellan utvecklare och kund. Multimediautvecklare har ofta ett estetiskt per-
spektiv och stort intresse för kreativa arbetsmiljöer. De är även medvetna om
vikten av att se till helheten i den komplexa situation som multimediaut-
veckling utgör. Nedan följer en sammanfattning av innehållet i ett kunskaps-
utbyte mellan multimediautvecklare och systemutvecklare.

Multimediautvecklare kan lära av systemutvecklare när det gäller att angripa
utvecklingsarbetet systematiskt med stöd av metoder. Undersökningen har
visat att multimediautvecklare uttalar ett behov av ett sådant stöd. Ett områ-
de är specifikation av produkten. Den behöver specificeras dels utifrån kun-
dens och användarnas krav (vad-fråga) men även från olika utvecklares per-
spektiv (hur-fråga). När en produkt utvecklas behövs metodik för test och
hantering av fel och andra ändringar som kan behöva göras under utveck-
lingsarbetet. Fel och ändringar under utvecklingsarbetet eller under den
fortlöpande driften medför ett behov av versionshantering, både för att hålla
reda på olika versioner av produkten före leverans men även för att kunna
håll reda på olika driftsatta versioner av produkten, exempelvis när man
anpassar en produkt för olika kunder. Slutligen finns det hos systemutveck-
lare lång erfarenhet av att arbeta i projektform och det finns även goda ex-
empel på metoder för förändrings- och förbättringsarbete i en systemut-
vecklande organisation.



174

Systemutvecklare kan lära av multimediautvecklare att tillämpa ett hel-
hetstänkande i utvecklingsarbetet och i relationen till kunden. Multimedia-
utvecklare är intresserade av mänskliga aspekter och mycket kundfokusera-
de. De inser behovet av olika slags kompetenser i det kulturmöte som upp-
står i utvecklingsarbetet när bl.a. konstnärer, författare, grafiker, programme-
rare och databasexperter ska arbeta tillsammans. Multimediautvecklare har
även en stor medvetenhet om betydelsen av ömsesidig förståelse mellan
användare och utvecklare när det gäller det kunskapsglapp om multimedia
som ofta finns mellan dem.

Multimediautvecklare arbetar med produkter där kommunikativa, interaktiva
och grafiska egenskaper har stor betydelse. Många av dem har utbildning
och/eller erfarenhet inom medie- och kommunikationsvetenskap, film, be-
rättande, grafisk formgivning och andra humanistiska och estetiska verk-
samheter. Slutligen betonar multimediautvecklare vikten av ett kreativt och
öppet arbetsklimat.

Detta leder fram till följande slutsatser i hypotesform:

• Om integrationen mellan informationssystem och multimediaprodukter
ska lyckas så bör systemutvecklare och multimediautvecklare lära av var-
andra

• Om systemutvecklare och multimediautvecklare ska lära av varandra så
måste de utifrån ett helhetsperspektiv med respekt för ömse sidors styr-
kor och svagheter söka gemensamma grunder och värderingar för läran-
det

• Om systemutvecklare och multimediautvecklare ska lära av varandra i
metodfrågor gällande analys och design så är begreppsapparaten kring
vad- och hur-frågor en viktig utgångspunkt för diskussionerna

• Om systemutvecklare och multimediautvecklare ska lära av varandra så
kan ett ramverk för verksamhetsarkitektur fungera som kommunikations-
hjälpmedel

7.3 Implikationer för teori och praktik

Teoretiska implikationer

Två frågor som avhandlingen tar upp är integration mellan informationssys-
tem och multimediaprodukter samt behov av helhetssyn vid mjukvaruut-
veckling. Praktiska implikationer av dessa frågor tas upp på flera ställen i
avhandlingen men jag ser även konsekvenser för teorin. Forskning om in-
formationssystem och multimediaprodukter är mångvetenskaplig till sin
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natur, något som stod klart tidigt för pionjärerna inom respektive område.
När dessa områden nu integreras i praktiken är det naturligt att även forsk-
ningen integreras och kontaktytor mellan tidigare åtskilda forskare skapas.
Detta är ingen ny företeelse, mångvetenskaplig forskning av detta slag har
existerat länge men behovet ökar troligen med tanke på den snabba tekniska
utvecklingen som möjliggör spridning av multimedia.

Forskning om informationssystem och multimediaprodukter är forskning om
system. System är helheter uppbyggda av delar med relationer mellan delar-
na. Delarna utgör i sig egna system. När delarna samverkar uppstår egen-
skaper i det övergripande systemet som inte finns hos delarna var för sig
(något mycket karakteristiskt för multimediaprodukter). Forskning om in-
formationssystem och multimediaprodukter kan således inte enbart bedrivas
som forskning om delar, den måste även handla om relationerna mellan
delarna, alltså helheter. Jag menar att integrationen mellan informations-
system och multimediaprodukter resulterar i ett accentuerat behov av kun-
skap om hur delar samverkar med varandra i nya helheter, på många olika
nivåer, i ett övergripande system.

När det gäller kravarbete vid multimediautveckling visar avhandlingen på
behovet av forskning kring lämpliga representationsformer för krav. Den
dominerande representationsformen idag är text, eventuellt kombinerat med
stillbild. Om och i så fall hur andra medier kan användas för att representera
krav på interaktiva multimediala produkter bör vara intressanta frågor för
teoretisk forskning.

Praktiska implikationer

Avsikten med avhandlingen är att den förutom teoretiska bidrag även ska
vara av praktiskt värde både på kort och lång sikt. Nedan redovisas några
rekommendationer som förhoppningsvis är välmotiverade utifrån avhand-
lingens bidrag men också realistiska att följa praktiskt.

Kunskapsutbytet mellan utvecklare av informationssystem och multimedia-
produkter är ett förslag till konkret handling i närtid. Avhandlingen kan för-
hoppningsvis utgöra ett diskussionsunderlag som underlättar starten på ett
sådant samarbete. Förutom att fungera som diskussionsunderlag bidrar av-
handlingen även med konkreta förslag till verktyg som kan användas.

Multimediautvecklare är mycket kundorienterade vilket är bra. Avhandlings-
resultaten redovisar argument för att en högre grad av användarorientering
är påkallad. Min förhoppning är att avhandlingen genom dess bredd kan
fungera som inspiration för praktisk metodutveckling.
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McLuhan (1964, sid. 7) tar upp frågan om nya mediers personliga och socia-
la konsekvenser. Vilka sådana konsekvenser kan vi vänta oss av ökad multi-
mediaanvändning? En konsekvens som är både personlig och social är an-
vändning av hörlurar. Både utvecklare och användare av multimediapro-
dukter kan behöva använda hörlurar, dels för att uppfatta ljudet väl, dels för
att inte störa omgivningen. Om användningen av hörlurar ökar på en arbets-
plats där flera personer delar rum kan det påverka det sociala samspelet
mellan medarbetarna. Om hörlurar inte används kan ljud från olika applika-
tioner störa arbetskamraterna och därmed utgöra en arbetsmiljöfråga. Röst-
styrda system väcker likartade frågor. Vilka konsekvenser får det om vi ska
’prata med’ datorerna på våra arbetsplatser? Frågor som denna bör vara in-
tressanta att fundera över för beställare och utvecklare av multimediapro-
dukter.

7.4 Fortsatt forskning
Avhandlingens breda frågeställningar har haft den fördelen att de har tillåtit
mig att belysa multimedia ur många olika synvinklar. Under arbetets gång
har jag försökt vara öppen för olika intryck och det är nu dags att se framåt
och fundera över fortsättningen. Som nämndes i avsnitt 2.1 anger Goldkuhl
(1998) att en explorativ studie kan vara hypotesgenererande. Vilka intryck är
då mest intressanta att arbeta vidare med? Det är främst två iakttagelser som
tränger igenom när jag funderar på den frågan. Den första är behovet av
helhetstänkande, den andra är kravarbete, eller lite tillspetsat, (den eventu-
ella!) bristen på kravarbete. Jag fann den senare frågan så intressant att den
fick resultera i ett eget kapitel, vilket kommer att utgöra en grund för ett
fortsatt arbete kring multimediautveckling och kravarbete.

Analysen av kunskapsområdena resulterade bl. a. i följande tre hypoteser
som underlag för fortsatt forskning:

• Om en kravspecifikation för en multimediaprodukt ska vara möjlig att
realisera så behöver resonemang kring yttre och inre egenskaper hos pro-
dukten koordineras

• Om krav på multimediaprodukter ska kunna formuleras och kommunice-
ras effektivt så behöver andra uttryckssätt än text och stillbild utvecklas

• Om systemutvecklare och multimediautvecklare ska lära av varandra så
måste de utifrån ett helhetsperspektiv med respekt för ömse sidors styr-
kor och svagheter söka gemensamma grunder och värderingar för läran-
det

Går det att kombinera frågor om kravarbete med frågan om helhetssyn? Ja,
de går hand i hand. Jag ser helhetstänkande som en fråga om att kunna växla
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mellan helhet och detalj (del), jfr Lundeberg (1993). Ser vi kravarbete som
ett detaljfokuserat arbete så kan jag inte studera detta utan att samtidigt ta
hänsyn till helheten, slutresultatet. Allt hänger ihop.

Undersökningens bild av kravarbete har som visats ovan givit mig uppslag
till frågeställningar som jag gärna arbetar vidare med. En preliminär fråga
är: Är kravarbete ett försummat område vid multimediautveckling? Om så är
fallet – hur kan det förbättras? Den första frågan är jag preliminärt beredd
att svara ja på, men det krävs fortsatta studier för att bättre belägga svaret. I
det arbetet kan de fem hypoteser om krav vid mjukvaruutveckling som
Davis (1993, sid. 25ff) för fram vara användbara. Hypoteserna som även
stöds empiriskt svarar på frågan: Varför är krav viktiga? I sammanfattning är
hypoteserna följande:

Hypotes 1. Ju senare i utvecklingscykeln ett mjukvarufel upptäcks, desto
dyrare blir det att rätta till.

Hypotes 2. Många fel förblir latenta och upptäcks inte förrän långt efter det
skede i utvecklingen där de skapades.

Hypotes 3. Många fel görs i specificeringen av krav.

Hypotes 4. Felen som görs i kravspecificeringen är av typerna felaktiga fak-
ta, utelämnanden/förbiseenden, inkonsekventa krav och tvetydigheter.

Hypotes 5. Felaktiga krav kan upptäckas.

Davis (ibid.) framför att felaktiga krav kan medföra problem av olika slag:

• användarnas behov tillgodoses inte i den färdiga programvaran

• olika tolkningar av krav kan orsaka gräl mellan kunder och utvecklare
vilket i sin tur kan medföra extrakostnader

• det kan bli omöjligt att fastställa huruvida programvaran motsvarar de
uppställda kraven

• tid och pengar slösas bort på att bygga fel system

I avhandlingen redogör jag för ett antal faktorer som gör kravarbete vid
multimediautveckling till ett svårt arbete. En sådan faktor är att interaktivi-
tet, ljud och rörliga bilder är av dynamisk karaktär och svåra att beskriva och
specificera på rent analytisk väg. Ett alternativ är att använda tidiga prototy-
per där användaren kan göra konkreta utprovningar av en tilltänkt produkt.
Navigering mellan skärmbilder är tämligen enkel att simulera med hjälp av
dagens prototypverktyg. Prototypen kan modifieras mycket snabbt för att
möjliggöra fortlöpande tester av olika interaktionsidéer. Interaktion som
inbegriper bild och ljud är inte lika enkel att simulera med dagens prototyp-
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verktyg. En hypotes är att kravspecificering för multimediaprodukter kan
förbättras genom utveckling av prototypverktyg som tillåter snabb modifie-
ring av den interaktion som ska testas. Denna hypotes ligger till grund för ett
pågående forskningsprojekt vid Karlstads universitet: ”Modellering av inter-
aktionsautomatik” (Pettersson, 2001). Den bärande idén är att möjliggöra
snabb modifiering av interaktionsmönster i en prototypsituation genom att
låta en levande människa simulera datorns reaktion på användarens hand-
lingar och därigenom agera ’wizard’ (trollkarl) se Figur 7.2.

Figur 7.2. I Wizard of Oz-experiment sitter testledaren i ett avskilt rum och tolkar
användarens handlingar samt ger respons på dessa.

(Illustration:  Anders Karlsson)

För att genomföra prototyping med denna teknik krävs vissa förberedelser.
De grafiska beståndsdelar som bygger upp gränssnittet måste skapas och
olika grundinställningar för de olika elementen i gränssnittet behöver göras.
Exempel på detta är att bestämma om användaren ska kunna flytta på ett
objekt eller om det ska vara orörligt. Inom projektet har man valt att kalla
detta förberedelsearbete för konstruktion av interaktionsskal.

Motiv för de förmodade fördelarna med denna Wizard of Oz-teknik är föl-
jande:

• Interaktivitet kan prövas bättre jämfört med skisser eller andra
”pappersbaserade” prototyper.

• Eftersom en människa agerar wizard behöver ingen programmering göras
för att modifiera den simulerade prototypens beteende. Detta ger möjlig-
het till ögonblicklig test av olika responser från trollkarlens sida.

• Kostnaden för prototypingen hålls låg eftersom ingen omprogrammering
av prototyp behövs.
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• Användaren kan och bör ha en central roll i arbetet. Användaren kan
delta både som ’slutanvändare’ och som wizard. Om användaren deltar i
egenskap av slutanvändare fungerar experimentet ur dennes synvinkel
som en traditionell prototypingsituation. Huruvida användaren är med-
veten eller ej om att det sitter en människa ”på andra sidan” är en fråga
som måste diskuteras beroende på den aktuella situationen. Det är även
en mycket viktig etisk fråga. Användaren kan även delta som wizard. Det
är aktuellt då en person, exempelvis en lärare, har idéer till en interaktiv
produkt som han/hon vill pröva. Personen fungerar då som designer och
kan testa olika former av interaktion gentemot sin egen klientgrupp.

• Användaren har egen kontroll över prototyparbetet och kan använda
prototypverktyget självständigt i förhållande till professionella utveckla-
re. Löwgren (1995, sid. 93) hävdar att skandinavisk forskning övertygan-
de har visat på vikten av att prototyper uttrycks i medier som inte ute-
stänger användarna.

• Wizard of Oz-prototyping (WOZ-prototyping) är inte bundet till en spe-
ciell plats utan kan genomföras med vanliga persondatorer i användarens
vanliga miljö.

• Data från WOZ-prototyping kan vara av mycket varierad sort, både kvan-
titativt och kvalitativt. Förutom traditionella datainsamlingsmetoder så-
som intervju, videofilmning och ljudupptagning kan även olika logg-
ningsfunktioner i datasystemet användas. Dessa kan registrera händelse-
förlopp för senare ”uppspelning”.

Projektet är mycket intressant med tanke på kravarbete vid multimediaut-
veckling och de svårigheter som avhandlingen belyser; se hypoteserna i
avsnitt 7.2.3. Preliminära frågor för kommande forskning är:

1. Hur kan WOZ-prototyping bidra till att konkretisera interaktionen så att
användarens upplevelse av produkten och mentala modell stärks och
produkten därmed blir lättare att beskriva och formulera krav på? Med-
för detta i så fall att behovet av framtida förändringar av kraven mins-
kar?

2. Hur kan WOZ-prototyping användas för att underlätta test och val av
olika medieformer i produkten?

3. Vilka former av data kan användas för att skapa en kravspecifikation?
Kan kravspecifikationen utvecklas från ett i huvudsak textbaserat doku-
ment till ett multimedialt dokument baserat på WOZ-prototyping? Kan
WOZ-prototyping resultera i en kravspec som är tydlig och inte är käns-
lig för olika tolkningar när den ska implementeras?
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4. Vilka ’sidor’ av ett system kan prövas i WOZ-prototyping? Vilka områ-
den stöds inte i dessa experiment?

5. Hur kan en kravspecifikation baserad på WOZ-prototyping utformas så
att den är användbar som underlag för test och utvärdering av den färdi-
ga produkten?

6. Hur kan användarens roll vid kravarbetet stärkas? Kan WOZ-
prototyping vara ett sätt att ge användaren en ledande roll i kravarbetet?

Dessa frågor och möjligen andra kommer att behandlas i en miljö där jag
inte är ensam forskare. Gruppen kommer att utföra delvis överlappande ex-
periment som vi använder i olika syften. Detta skapar en bred empirisk bas
med möjlighet till olika datainsamlingsmetoder som kan komplettera var-
andra.

7.5 Slutord
Robert M. Pirsig skriver i boken Zen och konsten att sköta en motorcykel
följande:

Titta någon gång på en novis på ett jobb eller en dålig yrkesman och
jämför uttrycket hos dem med uttrycket hos en yrkesman som ni vet
gör ett verkligt bra arbete, så märker ni genast skillnaden. Den gode
yrkesmannen följer aldrig en enda bestämd instruktion från början till
slut. Han fattar beslut medan han arbetar. Och just därför är han upp-
slukad av det han arbetar med, även om han inte ens är medveten om
den saken själv. Hans rörelser och maskinen är i harmoni med varand-
ra. Han följer inga skriftliga instruktioner, utan i stället låter han natu-
ren hos det material han arbetar med avgöra hans egna tankar och rö-
relser, och dessa förändrar själva i sin tur naturen hos det material han
arbetar med. Materialet och hans tankar förändras tillsammans i en
lång serie förändringar, ända tills hans sinne funnit frid på samma
gång som materialet nått sin bestämmelse. (Pirsig, 1992, sid. 154)

Även Löwgren och Stolterman funderar över relationen mellan yrkesmannen
och materialet när de talar om IT-design: ”Vi formar tekniken, och tekniken
formar oss” (Löwgren & Stolterman, 1998, sid. 176). Vidare talar de om
”materialet utan egenskaper” och säger:

Materialet vi har till förfogande är kanske inte helt utan egenskaper,
men de begränsningar som det uppställer är ovanligt små. De frihets-
grader som följer med materialet är stora och den friheten kan kännas
skrämmande, komplex och oöverblickbar, men den kan också framstå
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som utmanande och som en möjlighet att skapa det vi vill. (ibid., sid.
177)

Frågan om komplexitet och oöverblickbarhet för min tanke till kapitel 4 där
jag hävdar att utveckling av multimedia bör vara en planmässig, förnuftsba-
serad process med förmåga till nyskapande. Citatet från Pirsig ovan kan
tyckas motsäga behovet av planering och rationalitet hos en yrkesman. Det
är dock en förhastad slutsats. Jag anser att det inte finns någon motsättning.
För den skicklige yrkesmannen går förnuft, etik och estetik hand i hand.
Multimediautveckling är ett utmärkt exempel på ett område där dessa sam-
verkar i skapandet av en helhet i avsikt att uppfylla människors önskemål
och behov.

Avhandlingen har titeln: Multimediautveckling – konst eller teknik? Min
ståndpunkt är att multimediautveckling är en fråga om att kombinera konst
och teknik. Min förhoppning är att avhandlingen har belyst olika villkor för
detta arbete som kräver så god samverkan mellan många olika människor.
Genom att kombinera konst och teknik i multimediautvecklingen kan resul-
tatet bli produkter som är bättre anpassade till våra sinnen och vårt sätt att
tänka och agera när vi använder dem.

Multimediautveckling – konst och teknik i förening!
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Bilaga 1: Intervjumall

Organisation

Vilken verksamhetsidé har ni?

Hur är ert företag organiserat?

Hur ser organisation av olika projekt ut?

Anpassar ni er organisation till olika projekt, i så fall hur?

Arbetsförlopp/process

Är kunden/användarna delaktiga i utvecklingsarbetet och i så fall hur?

På vilket sätt påverkas arbetet av de olika tekniska miljöer som produkten
ska användas i?

Hur påverkas arbetet av snäva tidsramar ”deadlines”?

Framställer ni prototyper av produkten, i så fall, hur används dessa prototy-
per?

Vilken form av systematik används under arbetet?

Använder ni några konkreta modeller och metoder – i så fall vilka?

Vilken roll spelar den kreativa förmågan i arbetet?

Produkten

Hur bestäms vilken kvalitet produkten ska ha?

Gör ni någon kravspecifikation som beskriver produkten, hur ser den ut?

Vilka olika viktiga dokument framställs under processen?

Hur ser de tekniska miljöerna ut där produkten ska användas?

Verktyg

Vilka verktyg använder ni i arbetet?

Hur påverkar olika verktyg arbetet och slutprodukten?

Kommunikation/Information

Hur kommunicerar ni med varandra under arbetets gång?

Hur hanterar ni information om aktuella projekt?

Hur kommunicerar ni med kunden?
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Dokumentation

Hur dokumenterar ni arbetet?

Hur hanterar ni allt det material som samlas in för att användas i produkten?

Kunden

Hur får ni reda på kundernas krav?

Hur väl är kunderna insatta i kraven på produkten?

Hur är kundens bild av målgruppen för produkten?

Hur är kundens bild av syftet med produkten?

Vad för slags relation med kunden har ni/eftersträvar ni?

Medarbetarna

Vad har de som jobbar hos er för yrkesbakgrund?

Om ni har många olika yrken representerade i personalen, påverkar det ar-
betet och i så fall på vilket sätt?

Vilka personliga egenskaper är viktiga i ert arbete?

Framgång eller misslyckande

Vilka viktiga framgångsfaktorer har ni identifierat?

Vilka är de stora fällorna i multimediautveckling?

Sammanfattning – har jag glömt något väsentligt?

Om du kan komma på några andra frågor inom de respektive områdena så är
jag tacksam om du tar upp dessa med mig.
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Multimediautveckling

Multimedia innebär att man använder en kombination av text, ljud, stillbilder, video-

snuttar, filmsekvenser och animationer i användargränssnittet till datorbaserade pro-

dukter. 

Avhandlingen behandlar multimedia i två delstudier. En delstudie har haft som 

syfte att kartlägga, beskriva och analysera multimediabegreppet i relation till begrep-

pet informationssystem. Fyra områden undersöks: produkt, process, kravarbete samt 

kunskapsutbyte mellan multimediautvecklare och systemutvecklare. Studien visar bl. a.

att det är svårt att specificera krav på multimediaprodukter vilket till stor del beror på 

att multimedia till sin natur är svårt att beskriva med text på ett traditionellt sätt. 

Den andra delstudien tar fasta på detta problem och undersöker hur en ny proto-

typingmetod kan bidra till kravarbetet. Metoden baseras på Ozlab – ett verktyg för 

experimenterande med de delar av ett datorprogram som användaren uppfattar. Vid 

Ozlab-prototyping arbetar användaren på vanligt sätt vid en dator, men istället för att 

ha ett färdigt program som körs så är det en människa som simulerar programmets funk-

tioner och svarar på det användaren gör. Metoden har prövats i en tillämpning inom 

medicinsk robotik och resultaten visar att den kan vara användbar när det gäller att 

upptäcka, visualisera och kommunicera interaktionskrav vid multimediautveckling.
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