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Sammanfattning	
Digitaliseringen	av	samhället	har	inneburit	stora	förändringar	för	både	verksamheter	och	
privatpersoner,	 såväl	möjligheter	 som	utmaningar.	Från	det	 att	 iPhone	 introducerats	har	
utvecklingen	av	både	smartphones	och	nya	digitala	tjänster	fått	en	explosiv	tillväxt.	I	takt	
med	ökningen	av	dessa	nya	digitala	tjänster	och	applikationer	medför	detta	både	positiva	
förändringar	 likväl	oavsiktliga	konsekvenser.	Det	 finns	svårigheter	med	dessa	oavsiktliga	
konsekvenser	vid	applikationsutveckling	eftersom	det	är	svåra	att	 förutse	samt	att	det	är	
svårt	att	förutse	hur	människor	kommer	agera	när	de	använder	den	färdiga	applikationen.	
Denna	studie	syftar	till	att	öka	förståelse	för	vikten	av	utvecklares	ansvar	samt	utmaningar	
vid	applikationsanvändning,	vilket	bör	uppmärksammas	vid	applikationsutveckling	och	nya	
digitala	tjänster.		
	
För	att	uppnå	detta	tillämpades	designprocessen	som	har	strukturerat	studien	för	att	ta	fram	
vårt	designförslag	som	presenteras	i	form	av	en	prototyp	för	en	parkeringsapplikation	samt	
rekommendationer	för	utvecklare.	Designförslaget	och	rekommendationerna	bygger	på	den	
data	 som	 har	 samlats	 in	 genom	 kvalitativa	 djupintervjuer	 med	 utvecklare	 samt	
undersökning	för	hur	dagsläget	ser	ut	vad	gäller	ansvar	och	dilemman	vid	utveckling.		
	
Resultatet	visar	på	hur	viktigt	det	är	att	kravspecifikationer	från	kunden	är	väl	utförda	för	
att	slutprodukten	ska	uppnå	bästa	resultat.	Däremot	finns	det	inte	alltid	tillräcklig	tydliga	
riktlinjer	att	följa	inom	dessa	utvecklingsverksamheter	för	att	fatta	beslut.	Skulle	ett	projekt	
ge	upphov	till	ett	dåligt	utfall	är	det	upp	till	den	enskilda	individen	att	belysa	situationen.	En	
situation	där	den	enskilda	individens	ansvarsförmåga	spelar	in.	Resultatet	av	intervjuerna	
samt	 rekommendationerna	har	därmed	kunnat	generera	ett	designförslag	 för	hur	ansvar	
kan	tillämpas	vid	applikationsutveckling.	Slutsatsen	är	att	vid	utveckling	bör	balans	mellan	
ansvar	 och	 användarupplevelse	 eftersträvas.	 Utvecklas	 säkerhetsåtgärder	 som	 ska	
implementeras	 i	 en	 applikation	 ska	de	 framkalla	 en	positiv	 attityd	och	påvisa	 användare	
snarare	än	bestämma	över	deras	interaktion.	
		
Nyckelord:	 Applikationsutveckling,	 Oavsiktliga	 konsekvenser,	 Digitalisering,	
Ansvarstagande,	Användarbeteende	och	Designriktlinjer	
		
		
	
	
	
	
		



Abstract	
The	digitization	 of	 society	 has	 led	 to	major	 changes	 for	 businesses	 and	 individuals,	 both	
opportunities	 and	 challenges.	 Since	 the	 introduction	 of	 iPhone,	 the	 development	 of	 both	
smartphones	and	new	digital	services	has	come	with	an	explosive	growth.	As	 the	market	
grows	these	new	digital	services	and	applications	entails	both	positive	changes	as	well	as	
unintended	 consequences.	 There	 are	 difficulties	 with	 these	 unintended	 consequences	 in	
application	development	because	it	 is	difficult	to	predict,	and	it	 is	difficult	to	predict	how	
people	 will	 act	 when	 using	 the	 finished	 application.	 This	 study	 aims	 to	 increase	
understanding	 of	 the	 importance	 of	 developer’s	 responsibilities	 and	 challenges	 in	
applications	 usage,	 which	 should	 be	 noted	 in	 application	 development	 and	 new	 digital	
services.		
	
To	achieve	this,	the	design	process	was	applied,	where	we	structured	the	study	to	produce	
our	design	proposal	which	is	presented	in	the	form	of	a	prototype	for	a	parking	application	
and	recommendation	for	developers.	The	design	proposal	and	recommendations	are	based	
on	 the	 data	 collected	 through	 qualitative	 in-depth	 interviews	with	 developers	 as	well	 as	
research	of	what	the	current	situation	looks	like	in	terms	of	responsibility	and	the	dilemma	
in	development.		
  
The	result	shows	how	important	it	is	that	customer	specifications	are	well	executed	in	order	
for	the	end	product	to	achieve	the	best	result.	However,	there	are	not	always	clear	guidelines	
to	follow	within	these	development	businesses	to	make	decisions.	Should	a	project	give	rise	
to	a	bad	outcome,	it	is	up	to	the	individual	to	highlight	the	situation.	A	situation	in	which	the	
individual’s	 responsibility	 plays	 a	 role.	 The	 result	 of	 the	 interviews	 and	 the	
recommendations	have	thus	been	able	to	generate	a	design	proposal	for	how	responsibility	
can	be	applied	in	application	development.		
	
The	conclusion	of	the	study	is	that	when	developing,	the	aim	should	be	a	balance	between	
responsibility	and	user	experience.	If	security	actions	are	developed	to	be	implemented	in	
an	 application,	 they	 should	 bring	 a	 positive	 attitude	 and	 demonstrate	 users	 rather	 than	
decide	on	their	interaction.	
		
Keywords:	 Application	 development,	 Unintended	 consequences,	 Digitization,	
Responsibility,	User	Experience	and	Design	guidelines.	
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1.	Inledning	
I	 följande	 kapitel	 presenteras	 bakgrunden	 till	 applikationsutveckling	 och	 sedan	 den	
problematik	 det	 har	 inneburit	 i	 vårt	 digitaliserade	 samhälle.	 Vidare	 redogörs	 syftet	 och	 de	
frågeställningar	 som	 har	 legat	 till	 grund	 för	 undersökningen,	 därefter	 tydliggörs	
avgränsningar	som	utförts.	

1.1	Bakgrund	
Januari	 2007	 förändrade	 Steve	 Jobs,	 dåvarande	VD	på	Apple,	 hela	 vårt	 samhälle	 när	 han	
introducerade	 iPhone	men	 också	 konsumenternas	 och	 organisationernas	 synsätt	 för	 hur	
individer	 förhåller	 sig	 till	 sina	 mobiltelefoner	 (Hinman,	 2012;	 Yoo,	 2010).	 Detta	 var	
startskottet	 för	 hur	 människor	 idag	 interagerar	 med	 smartphones	 och	 har	 medfört	 en	
förändring	 i	 användares	 beteende	 och	 interaktion.	 Utvecklingen	 av	 mobila	 enheter	 och	
applikationer	erbjuder	helt	nya	förutsättningar	för	digitala	tjänster	men	också	möjligheter	
för	 användaren	 att	 ha	 större	 kontroll.	 Applikationsutvecklingen	 har	 gett	 oss	 användare	
möjligheten	 att	 själva	 välja	 applikationer,	 funktioner	 och	 tjänster	 i	 våra	 mobiltelefoner.	
Samsung	 och	 Microsoft	 har	 likt	 Apples	 iTunes	 “applikationsbutiker”,	 vilket	 tillåter	
användarna	att	själva	välja	vilka	applikationer	de	vill	att	deras	mobil	ska	ha.	Utvecklingen	
inspirerar	många	företag	och	enskilda	digitala	entreprenörer	att	vara	näst	på	tur	att	utveckla	
nästa	“Killer	App”	(Yoo,	2010).	
	
De	stora	framstegen	och	den	allt	mer	frekventa	användningen	av	digitala	tjänster	får	idag	en	
stor	stöttning	av	Sveriges	regering	vilket	har	utvecklat	strategin	med	det	övergripande	målet	
att	utnyttja	dess	möjligheter	för	att	nå	ett	mer	hållbart	samhälle.	Strategin	drivs	av	digital	
kompetens,	 ledning,	 infrastruktur,	 trygghet	och	 innovation	(Regeringen,	2019a).	Däremot	
innebär	digitaliseringen	inte	endast	möjligheter	utan	även	att	nya	problem	och	utmaningar	
kan	uppstå	i	samband	med	innovation,	bland	annat	när	lagar	och	regler	inte	hänger	med	i	
utvecklingen	(Regeringen,	2019b).		
		
Desto	 mer	 samhället	 digitaliseras	 desto	 högre	 konkurrens,	 innovationsprestanda	 och	
entreprenörsaktivitet	 skapas	 (Jovanović,	 Dlačić,	 &	 Okanović,	 2018).	 Kompetens	 hos	
utvecklare	är	därför	viktig	för	utvecklingen	och	dess	inverkan	för	den	sociala	aspekten	är	
viktig	att	ha	i	åtanke	då	den	omfattar	människan	och	dess	tillgång	och	kontroll	av	de	digitala	
tjänsterna	 (Regeringen,	 2019c).	 För	 att	 utveckla	 digitala	 tjänster	 med	 människan,	 den	
potentiella	användaren	i	 fokus,	så	krävs	förståelsen	för	vad	det	 innebär	att	 implementera	
dem.	Användarens	krav	och	behov	förändras,	tjänsten	behöver	implementeras	rätt	i	både	tid	
och	 rum.	 Oavsett	 hur	många	möjligheter	 som	digitaliseringen	medför	 för	 användaren	 så	
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krävs	 en	 förståelse	 för	 huruvida	 användarna	 kommer	 att	 vilja	 utnyttja	 digitala	 tjänster	
(Knaut,	2017;	Hertog,	2000).	
	
Både	utvecklare	och	användare	tar	ställning	och	agerar	inför	interaktion	av	en	färdig	digital	
tjänst	 och	 utfallet	 av	 denna	 interaktion	 är	 hur	 väl	 tjänsten	 faktiskt	 uppfyller	 sitt	 syfte.	
Användarvänligheten	 som	 vill	 uppnås	 av	 ett	 utvecklingsteam	 skapas	 av	 flera	 delar,	
utvecklingsarbete,	kompetens,	användare	och	produktförståelse	men	också	en	 inställning	
kring	 ansvar.	 Produktgruppen	 behöver	 förstå	 projektets	 helhet	 och	 inte	 endast	 anta	 sin	
enskilda	uppgift,	detta	för	att	ta	ansvar	för	de	olika	konsekvenserna	som	kan	uppstå	under	
utvecklingens	gång	samt	vid	användandet	av	den	slutgiltiga	produkten	(Gotterbarn,	2001).	
Användarens	beteende	förändras	och	påverkas	av	olika	faktorer	som	Ajzen	belyser	i	sin	teori	
om	planerat	beteende.	Sociala	faktorer	påverkar	både	inställning	och	attityd	till	att	använda	
de	 digitala	 tjänsterna,	 faktorer	 som	 inkluderas	 med	 individens	 egen	 vilja	 samt	 det	
individuella	ansvaret	(Ajzen,	1991;	Gotterbarn,	2001).		

1.2	Problemformulering	
I	samhället	används	ofta	mobiltelefoner	“on	the	go”	i	en	kontext	som	är	svår	att	förutspå	då	
de	användes	som	verktyg	i	vardagens	olika	ärenden.	De	mobila	enheterna	är	idag	försedda	
med	bland	annat	funktioner	såsom	GPS,	kamera,	mikrofon,	digital	kompass	och	mycket	mer.	
Dessa	funktioner	är	möjliga	då	våra	mobila	enheter	idag	är	utrustade	med	sensorer	för	att	
förbättra	 användargränssnittet	 (Lane	 et	 al.,	 2010).	 Mobila	 enheter	 och	 dess	 funktioner	
fungerar	många	gånger	som	ett	hjälpmedel	i	vardagen.	Ett	användningsområde	är	i	samband	
med	 körning,	 där	 används	 mobilen	 som	 ett	 verktyg	 för	 många	 trafikanter	 att	 söka	
information	 gällande	 navigering,	 parkering,	 kommunikation	 eller	 som	 mediaspelare.	
Dessvärre	användes	också	mobila	enheter	i	vissa	sammanhang	under	körning	trots	riskerna.	
Många	 glömmer	 den	 smarta	 körningen	 genom	 att	 inte	 planera	 och	 ta	 reda	 på	 den	
information	som	saknas	när	fordonet	är	stillastående.	Folk	navigerar	sig	under	körningens	
gång	samt	söker	den	information	som	behövs	och	glömmer	att	det	kan	vara	minst	lika	farligt	
som	att	smsa	under	körningen	(CBS	News,	2014).	Trafikverket	(2017)	publicerar	en	rapport	
där	de	belyser	olyckor	som	uppstått	vid	användning	av	mobiltelefon,	de	nämner	dock	att	
kommunikationsutrustning	inte	kan	fastställas	som	huvudorsak	utan	snarare	en	bidragande	
orsak.	Mellan	år	2013	och	2016	rapporteras	att	vid	259	olyckor	 finns	mobiltelefon	med	i	
orsaksbeskrivningen,	i	25	olyckor	har	GPS	använts	(Transportstyrelsen,	2017).	Här	tar	den	
aspekten	 vid	 att	 den	 smarta	 körningen	 inte	 är	 vidtagen	 utan	 att	 trafikanterna	 har	 sökt	
information	 under	 körningens	 gång.	 Det	 är	 också	 oklart	 huruvida	 utvecklare	 av	 digitala	
tjänster	 som	 kan	 användas	 i	 trafiken	 tar	 ansvar	 och	 reflekterar	 över	 riskerna	 som	 kan	
uppstå,	då	möjligheterna	att	faktiskt	begränsa	användningen	i	detta	scenario	finns.	
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En	bakgrund	till	detta	kan	ligga	i	just	ansvarstagande,	skulle	ett	projekt	misslyckas	finns	det	
ofta	en	i	projektgruppen	som	bär	mer	ansvar	än	en	annan	trots	att	de	är	flera	som	tagit	del	
och	 varit	 en	 del	 av	 projektet.	 Resten	 i	 projektgruppen	 avsäger	 sig	 här	 ansvaret	 vid	 ett	
misslyckande	vilket	sägs	kan	ligga	i	individens	egen	vilja,	att	de	saknar	fokus	på	att	göra	rätt,	
de	utför	sin	uppgift	enligt	kunds	räkning	(Gottebarn,	2001).	Misslyckade	projekt	kan	också	
bero	på	att	det	har	uppstått	oavsiktliga	konsekvenser	vilket	inte	alltid	går	att	förutse	menar	
Brennan	och	Johnson	(2004)	men	de	är	fortfarande	utvecklaren	av	tjänsten	som	kommer	
hållas	 ansvarig	 oavsett	 om	 det	 är	 oavsiktligt	 eller	 inte	 som	 även	 Gotterbarn	 (2001)	
förklarade.	

1.3	Syfte	och	mål	
Syftet	med	denna	studie	är	att	öka	förståelsen	kring	hur	ansvar	för	applikationsanvändning	
tas	 i	beaktande	vid	själva	applikationsutvecklingen.	Detta	genom	att	uppmärksamma	hur	
applikationer	används	och	vem	av	utvecklaren	och	användaren	som	bär	störst	ansvar.	Vilket	
är	särskilt	relevant	vid	frågor	gällande	ansvar	och	dilemman	som	en	utvecklare	ställs	inför	
vad	gäller	applikationsutveckling.	Studien	fokuserar	på	att	identifiera	en	utvecklares	ansvar	
vid	 applikationsutveckling	 men	 också	 att	 parallellt	 ha	 ett	 fokus	 på	 hur	 det	 påverkar	
användarvänlighet.	 Utifrån	 denna	 förståelse	 tas	 ett	 designförslag	 fram	 för	 en	 trafik-
applikation	som	ska	stödja	trafiksäkerhet	men	samtidigt	vara	användarvänlig.	
		

●     Hur	säkerställer	en	utvecklare	att	mobilapplikationer	följer	de	lagar	och	regler	som	
finns	men	förblir	användarvänliga?	

		
●      Vilka	rekommendationer	kan	förespråkas	vid	applikationsutveckling	när	det	gäller	

ansvarstagande?	
		
De	centrala	begreppen	för	denna	uppsats	är	utvecklares	ansvar	vid	applikationsutveckling	
samt	en	rekommendation	i	form	av	ett	designförslag.	Designförslaget	är	en	prototyp	för	en	
parkeringsapplikation	som	är	fortsatt	säker	att	använda	men	som	samtidigt	inte	begränsar	
användaren	helt	eftersom	applikationen	då	riskerar	att	förlora	sitt	syfte.	Därför	är	det	även	
väsentligt	att	beakta	användarperspektiv	och-	beteende	eftersom	applikationen	ska	erhållas	
som	ett	verktyg	för	bilförare.	
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1.4	Avgränsningar	

Avgränsningarna	 för	 denna	 studie	 omfattar	 problematisering	 runt	 säkerhet	 och	
ansvarstagande	 vid	 applikationsutveckling.	 Studiens	 fokus	 ligger	 av	 den	 anledningen	 i	
trafiksäkerhet	 och	 inte	 säkerhet	 gällande	 integritet	 eller	 intrång.	 Uppsatsen	 fokuserar	
endast	på	trafiksäkerhet	eftersom	designförslaget	bygger	på	en	applikation	som	ska	fungera	
som	ett	verktyg	i	anslutning	till	bilister	i	trafiken.		
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2.	Teoretisk	referensram	
Följande	kapitel	presenterar	studiens	teoretiska	referensram	som	utgår	från	studiens	syfte	att	
öka	förståelse	kring	de	ansvar	som	bör	beaktas	vid	applikationsutveckling.	Kapitlet	inleds	med	
en	 beskrivning	 av	 de	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 digitalisering	 av	 samhället	 och	 hur	 de	 har	
påverkat	oss	människor	samt	hur	detta	lett	till	en	stor	tillväxt	av	applikationer	de	senaste	åren.	
Vidare	redogörs	hur	detta	har	påverkat	användarna	och	dess	beteende	gentemot	applikationer	
men	också	varför	användarbeteende	är	ett	centralt	begrepp	vid	skapande	av	nya	applikationer.	
Under	 teorikapitlet	 kommer	 även	 fler	 teorier	 och	 modeller	 presenteras	 gällande	
designprinciper,	tjänsteinnovation	och	dess	processer.	
		
		

		

		

		

		

		

		
  
  
  
 
 
 

	
 

	
	
	

Figur	1.	Teoretisk	referensram	
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2.1	Digitalisering	av	samhället	

Digitala	enheter	som	mobiltelefoner	och	datorer	blir	allt	mer	väsentliga	verktyg	i	vår	fysiska	
verklighet	och	på	så	sätt	mer	intelligent	(Layton,	2009;	Löwgren	&	Stolterman,	2005).	Med	
intelligent	menar	Löwgren	och	Stolterman	(2004)	att	enheterna	har	förmågan	att	informera	
både	sig	själva	och	oss	användare.	Detta	med	hjälp	av	utomstående	faktorer	såsom	andra	
mobila	enheter	och	deras	sensorer	samt	av	vårt	eget	användande	och	agerande.	Schmarzo	
(2017)	uttrycker	att	denna	digitala	transformation	visar	på	vilken	kapacitet	digitaliseringen	
innebär.	Den	digitala	transformationen	är	steget	från	den	analoga	världen	till	den	digitala,	
något	 som	 har	 utvecklat	 processer	 som	 gynnar	 kommunikation	 och	
informationstillgänglighet.	I	samband	med	den	tekniska	utvecklingen	så	har	digitaliseringen	
fått	 en	 stor	 betydelse	 vilket	 man	 idag	 benämner	 som	 övergången	 till	 det	 digitala	
informationssamhället	som	den	digitala	transformationen	(Knaut,	2017).	
	
Den	 digitala	 transformationen	 och	 digitaliseringens	 trender	 har	 haft	 en	 grundläggande	
betydelse	 för	 samhällsutvecklingen	 och	 har	 en	 stor	 påverkan	 på	 hur	 människor	 lever	
tillsammans,	kommunicerar	med	varandra	samt	hur	folk	tar	lärdom	av	den	information	som	
finns	tillgänglig	i	deras	digitala	enheter.	Teknologin	förnyas	vilket	innebär	att	våra	digitala	
enheter	 utvecklas	 och	 jämsides	 med	 dem	 utvecklas	 digitala	 plattformar	 som	 levererar	
digitala	tjänster,	produkter	och	även	affärsmodeller.	Den	fysiska	verklighet	knyts	samman	
med	den	digitala	med	hjälp	av	och	genom	informationstekniken	samtidigt	som	system	och	
nätverk	kopplas	samman	för	att	människor	ska	kunna	kommunicera.	De	digitala	enheterna	
fungerar	som	verktyg	var	människor	kan	bearbeta	informationen	som	tillgås.	Plattformarna	
som	tar	plats	i	dem	möjliggör	kommunikationen	samt	hur	individer	kan	ta	del	av	tjänster	
och	funktioner	anpassade	efter	våra	behov	(Black	&	Lynch,	2004;	Knaut,	2017;	Schmarzo,	
2017;	Stolterman	&	Fors,	2004).	
		
Likväl	som	digitaliseringen	påverkar	våra	liv	och	vårt	levnadssätt	så	påverkar	den	även	vår	
uppfattning,	upplevelse	och	inställning	till	teknologi.	För	samhället	som	helhet	så	innebär	
den	digitala	transformationen	en	rad	konsekvenser	för	olika	kulturer	och	dess	användare	
som	är	viktiga	att	beakta	när	system	och	implementeringen	av	dem	ska	tillämpas	(Knaut,	
2017;	Jovanović,	Dlačić,	&	Okanović,	2018).	Däremot	är	denna	informationstillgänglighet	ett	
värdefullt	 bidrag	 för	 att	 användaren	 ska	 få	 en	 produktkännedom	 samt	 ta	 del	 av	
tjänsteerbjudanden,	men	också	för	hur	företag	lättare	ska	kunna	nå	ut	med	skräddarsydda	
digitala	produkter	och	tjänster.	(Black	&	Lynch,	2004;	Knaut,	2017;	Schmarzo,	2017).	
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2.2	Tjänsteinnovation	
Vi	 lever	 idag	 i	 ett	 tjänstesamhälle,	 vilket	 innebär	 ett	 samhälle	 där	 de	 flesta	 arbetar	med	
service	och	tjänster	i	olika	former.	Tjänsteinnovation	är	därför	ett	relativt	modernt	uttryck	
som	formats	till	följd	av	det	nya	tjänstesamhället.	Begreppet	tjänsteinnovation	handlar	om	
innovation	av	tjänster	det	vill	säga	det	nya	värde	som	användaren	upplever	(Kristensson,	
Witell	&	Gustafsson,	2014).	Mulgan	(2007)	beskriver	innovation	av	tjänster	som	“en	ny	idé	
som	fungerar	och	skapar	värde	hos	användare”.	Det	centrala	för	tjänster	är	interaktion	med	
användaren	 och	 hur	 detta	 påverkar	 resultatet	 av	 varje	 erbjuden	 tjänst.	 Generellt	 anses	
samspelet	 med	 kunden	 som	 en	 av	 de	 viktigaste	 faktorerna	 som	 påverkar	 en	
tjänsteinnovation	och	dess	värde	(Bruhn	&	Georgi,	2006).	Till	skillnad	från	det	traditionella	
handlar	det	inte	längre	om	vad	ett	företag	kan	tillverka,	fokus	ligger	nu	på	vad	kunden	har	
för	 behov	 och	 hur	 det	 kan	 tillgodose	 det	 behovet	 (Kristensson	 et	 al.,	 2014).	 En	
tjänsteinnovation	påbörjas	genom	att	identifiera	vad	användaren	behöver	istället	för	vad	ett	
företag	kan	producera.	Fokus	för	företagen	flyttas	från	vad	som	är	tekniskt	möjligt	till	det	
kunden	är	i	behov	av	eller	något	som	kan	underlätta	för	kunden.	

2.2.1	Tjänsteinnovationsprocessen		
Tjänsteinnovationsprocessen	 handlar	 om	 de	 steg	 en	 organisation	måste	 bearbeta	 för	 att	
utveckla	en	färdig	tjänst	och	erbjudande.	Till	skillnad	mot	utvecklingsprocesser	fokuserar	
tjänsteinnovationsprocesser	 mer	 på	 iterativa	 processer	 men	 är	 i	 regel	 också	 mindre	
strukturerade	 och	 sämre	 dokumenterade	 (Kristensson	 et	 al.,	 2014).	 Bitner,	 Ostrom	 och	
Morgan,	(2008)	menar	också	att	till	skillnad	från	fysiska	varor	är	tjänster	mer	dynamiska	
vilket	 möjliggör	 att	 de	 kan	 utvecklas	 under	 en	 period	 i	 en	 serie	 av	 sammanställningar.	
Fokuset	på	nya	innovationer	har	förflyttat	sig	och	behöver	inte	längre	bara	vara	materiella	
varor	 som	 skapar	 värde.	 Fokus	 för	 tjänsteinnovation	 är	 att	 det	 ska	 leda	 fram	 till	 en	
värdeskapande	process	och	med	detta	kommer	vi	tillbaka	till	de	centrala	begreppen,	värde,	
kundupplevelse	 och	 kontext.	 Dessa	 är	 viktiga	 att	 förstå	 när	 vi	 talar	 om	 värdeskapande	
processer	och	tjänsteinnovationer.	

2.3	Applikationsutveckling	
Till	 följd	 av	digitaliseringen	har	möjligheterna	ökat	 för	 att	 skapa	nya	 tjänsteinnovationer	
som	bland	annat	applikationer,	detta	tack	vare	det	digitaliserade	samhället.	Det	har	lett	till	
att	fler	och	fler	applikationer	utvecklas	inom	områden	från	underhållning	liksom	till	verktyg	
i	 vardagen	 (Hinman,	 2012).	 Interaktionen	 med	 mobila	 enheter	 sker	 i	 huvudsak	 vid	
användning	av	applikationer,	den	mobila	upplevelsen	uppstår	när	vi	utnyttjar	de	digitala	
tjänsterna	 som	 applikationerna	 erbjuder.	 Vid	 applikationsutveckling	 finns	 olika	
kategoriseringar	 för	 applikationerna,	 detta	 för	 att	 generera	 rätt	 användarupplevelse	 vid	
användning.	De	kan	kategoriseras	som	“Core	Applications”	vilka	är	de	som	är	mest	väsentliga	
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i	våra	mobila	enheter,	såsom	mobilkamera	eller	telefonbok	(Hinman,	2012).	Även	Mohamed	
(2013)	 menar	 att	 applikationsutvecklingen	 sker	 för	 den	 faktiska	 funktion	 som	
applikationerna	 erbjuder,	 att	 applikationer	 är	 menade	 att	 vara	 hjälpmedel	 och	 för	 att	
tillfredsställa	användarens	behov.	Applikationer	är	idag	även	effektiva	på	så	sätt	att	de	är	
lokaliseringsoberoende	och	kan	bli	 personliga	 i	 den	mån	 att	 de	 kan	 ge	 kontextmedveten	
information	 och	 vara	 lyhörda	 för	 användarens	 behov.	 Applikationerna	 kan	 ta	 hänsyn	 till	
användarens	 plats	 och	 tid	 för	 användning	 men	 med	 detta	 kommer	 även	 utmaningar,	
säkerhet,	 pålitlighet	 och	 kvalitét	 på	 tjänsten	 som	 applikationen	 erbjuder	 måste	 tas	 i	
beaktande	 vid	 applikationsutvecklingen	 och	 implementeringen	 (Unhelkar	 &	 Murugesan,	
2010).	
	
Vid	 utveckling	 av	 digitala	 tjänster	 och	 applikationer	 så	 ligger	 fokus	 på	 användare	 och	
användbarhet	 för	 att	 tillfredsställa	 behov,	 men	 hänsyn	 till	 säkerhet	 vid	 användning	 av	
tjänsten	 är	 minst	 lika	 viktig.	 Konsekvenser	 vid	 användning	 behöver	 förutspås	 och	 med	
hänsynstagande	så	tillkommer	ansvarstagande	för	att	försöka	hantera	de	problem	som	kan	
uppstå.			

2.3.1	Oavsiktliga	konsekvenser	av	digitala	tjänster	
Digitaliseringen	 driver	 vårt	 samhälle	 framåt	 och	 nya	 applikationer	 och	 digitala	 tjänster	
kommer	ständigt	ut	på	marknaden.	Att	utveckla	digitala	tjänster	och	implementera	dem	kan	
tyckas	harmlöst	men	uppstår	det	konsekvenser	med	tjänsten	så	är	det	utvecklaren	som	hålls	
ansvarig	även	fast	det	är	oavsiktliga	konsekvenser	beskriver	Brennan	och	Johnson	(2004).	
Med	det	sagt	 innebär	oavsiktliga	konsekvenser	att	oavsett	om	vi	 från	början	hade	en	god	
tanke	med	den	digitala	tjänsten	men	att	det	sedan	uppstår	konsekvenser	så	spelar	det	ingen	
roll	 om	 det	 är	 oavsiktliga	 eller	 inte	 det	 är	 fortfarande	 den	 som	 utvecklat	 som	 står	 som	
ansvarig.	Lösningen	är	att	förutse	potentiella	problem,	kan	utvecklare	adressera	dem,	så	kan	
de	 undvika	 att	 det	 blir	 stora	 konsekvenser	 i	 framtiden.	 Brennan	 och	 Johnson	 (2004)	
beskriver	hur	dessa	“risker”	kan	förutses	genom	ett	konceptuellt	ramverk	men	också	hur	
dessa	trender	kan	förutses.		

Det	konceptuella	ramverket	är	från	första	början	skapad	av	Sproull	och	Kiesler	(1991)	och	
skapades	 som	 ett	 hjälpmedel	 för	 att	 analysera	 teknologins	 påverkan.	 Att	 kunna	 förutse	
potentiella	konsekvenser	av	vilken	teknologi	som	helst	är	ett	väldigt	komplext	problem.	Att	
försöka	förstå	hur	användare	kommer	interagera	med	teknologin	är	svårt	och	det	är	ännu	
svårare	att	veta	hur	de	kommer	interagerar	under	en	längre	tid.		Att	försöka	föreställa	sig	
hur	teknologi	långsiktigt	kommer	förändra	hur	människor	arbetar,	behandlar	varandra	och	
strukturerar	 verksamheter	 är	 inte	 heller	 någon	 lätt	 uppgift.	 Ett	 två-nivås	 perspektiv	 på	
teknikförändring	 kan	 därför	 bidra	 till	 att	 förutse	 potentiella	 konsekvenser	 (Brennan	 &	
Johnson,	 2004)	 Deras	 två-nivås	 ramverk	 beskriver	 att	 på	 första	 nivån	 handlar	 det	 om	
tjänsten	 effektivitet	 som	bland	 annat	 förändringar	 i	 kostnader	men	 också	 förbättringar	 i	
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värdeskapande.	Den	andra	nivån	handlar	om	det	sociala,	vilken	effekt	tekniken	eller	tjänsten	
har	på	sin	omgivning.	

2.3.2	Ansvarstagande	
Precis	som	Brennan	och	Johnson	(2004)	belyser	att	problem	kan	förutses	så	kan	de	också	
undvikas.	 Skulle	 en	 utvecklingsgrupp	 misslyckas	 med	 detta	 på	 grund	 av	 att	 gemene	
uppdragstagare	inte	har	sett	till	projektets	helhet	tas	inget	ansvar	för	konsekvenserna.	Det	
är	alltså	viktigt	att	redogöra	de	delar	som	är	av	vikt	i	projektet	för	alla	parter,	på	så	sätt	kan	
gruppen	även	reda	ut	var,	när	och	varför	problem	uppstår.	
		
Ansvarstagande	 i	 utvecklingsgrupper	 uppför	 sig	 olika	 mellan	 verksamheter	 och	
utvecklingsgrupper,	 ofta	 för	 att	 ansvar	kan	 förknippas	med	 skuld	om	projektet	 skulle	bli	
misslyckat.	Detta	kallas	för	ett	“Blame	Game”,	 finns	det	någon	i	gruppen	som	kan	bära	en	
större	 skuld	 så	 avsäger	 sig	 resterande	 att	 de	 varit	 en	 del	 av	 det	 agerande	 som	 lett	 till	
misslyckandet,	 trots	 att	 de	 varit	 en	 del	 av	 projektet.	 Orsaken	 till	 att	 avsäga	 sig	
ansvarstagande	är	ofta	att	uppdragstagare	inte	har	någon	direkt	koppling	till	problemen	som	
uppstår	samt	att	de	endast	varit	en	del	av	 teamet	och	alltså	 inte	haft	något	övergripande	
ansvar.	Det	kan	även	saknas	en	vilja	till	att	göra	det	rätta,	inget	ansvar	utöver	den	faktiska	
uppgiften	 tas	och	datorsystemen	 sägs	vara	orsaken.	Ett	 traditionellt	 sätt	 att	 kategorisera	
olika	ansvarstaganden	är	dela	upp	dem	i	positivt	och	negativt	ansvar	(Gotterbarn,	2001).	

2.4	Designprinciper	
Norman	(1986)	nämner	att	användarcentrerad	design	har	sitt	fokus	på	användaren	och	inte	
tekniken	 i	 fråga.	 Användarens	 behov	 ska	 ligga	 i	 fokus	 och	 därmed	 påverka	 produktens	
gränssnitt,	 och	gränssnittets	behov	 ska	 i	 sin	 tur	 styra	 systemets	 funktion.	Det	 finns	olika	
designprinciper	och	riktlinjer	att	följa	vid	skapandet	av	ett	designförslag.	Många	har	tagits	
fram	för	att	matcha	användbarhetsmål	och	ska	därmed	innefatta	användarens	förmåga	att	
ta	del	och	interagera	med	ett	system.	Detta	nämner	även	Shneiderman	och	Plaisant	(2010)	
och	 menar	 att	 grundläggande	 principer	 vid	 gränssnittsdesign	 är	 bland	 annat	 att	 kunna	
hantera	 olika	 användares	 kompetensnivå,	 uppgiftsprofiler	 och	 interaktionsstil.	 Att	 följa	
designriktlinjer	kan	underlätta	för	att	skapa	ett	gemensamt	språk	och	bidra	till	konsekvent	
design	bland	olika	designers	när	det	gäller	terminologi,	utseende	och	funktionsföljd.	Kritiker	
anser	dock	att	designriktlinjer	kan	vara	för	specifika,	ofullständiga,	svåra	att	 tillämpa	och	
vissa	gånger	rentav	felaktiga	(Shneiderman	&	Plaisant,	2010).	Till	skillnad	från	riktlinjer	som	
tenderar	att	ha	ett	smalare	fokus	så	är	principer	mer	grundläggande,	allmänt	tillämpbara	
och	 varaktiga.	 Däremot	 behöver	 de	 mer	 förtydligande.	 Exempelvis,	 principen	 om	 att	
identifiera	mångfald	 hos	 användare	 kan	 tyckas	 självklart	 för	 designers,	men	detta	måste	
tolkas	med	eftertänksamhet	menar	Shneiderman	och	Plaisant	(2010).	
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Effektivitet,	attityd	och	lättlärdhet	har	alltid	varit	relevanta	frågor	vid	interaktion	av	system	
(Brook,	1986).	LEAF	är	en	definition	av	Shackel	(1986)	var	ovan	faktorer	berörs,	lättlärdhet,	
effektivitet,	 attityd	 och	 flexibilitet.	 Faktorer	 som	 kan	 tas	 fram	 för	 att	 sätta	 mål	 för	 just	
användbarheten.	Likväl	som	ISO	-	standarderna,	ISO	9241	-	11,	1998	och	ISO/IEC	FDIS	9126	
-1,	 2000	 var	 förstnämnda	 definierar	 användbarhet,	 den	 specificerade	 användaren	 kan	
använda	produkten	i	en	viss	utsträckning	för	att	uppnå	sina	specifika	mål	vilka	är	effektivitet,	
tillfredsställelse	 och	 ändamålsenlighet.	 Sistnämnda	 belyser	 mer	 specifikt	 huruvida	
produkten	är	enkel	att	förstå	och	lära	sig	samt	hanterbar	men	också	hur	attraktiv	(Arvola,	
2014).	 Löwgren	 (1993)	 tog	 fram	 REAL	 -	 modellen	 som	 likt	 tidigare	 belyser	 effektivitet,	
attityd	och	 lättlärdhet,	 däremot	 skiljer	 den	 sig	då	den	 även	 lyfter	 fram	 relevans	och	 inte	
flexibilitet.	Systemet	eller	applikationen	ska	vara	stödjande	för	användaren,	ha	ett	gränssnitt	
som	är	relevant	för	användaren.	Användningen	ska	vara	effektiv	i	den	mån	att	användaren	
ska	 kunna	 utföra	 sin	 uppgift	 utan	 vidare	 problem.	 Denna	 effektivitet	 kan	 innebära	 att	
gränssnittet	 stödjer	 informationsbearbetning	 och	 inte	 kräver	 någon	 vidare	 ansträngning	
från	användaren.	Attityden	gentemot	användningen	ligger	i	huruvida	användaren	anser	att	
systemet	 kan	 tillgodose	 behov.	 Genom	 att	 involvera	 användaren	 vid	 utveckling	 kan	 en	
positiv	 inställning	 genereras	 då	 den	 varit	med	 och	 utformat	 gränssnittet.	 Detta	 i	 sin	 tur	
minskar	de	barriärer	som	användaren	kan	möta	när	de	ska	lära	sig	gränssnittet.	Är	det	en	
positiv	lärbarhet	så	har	användaren	en	möjlighet	att	snabbare	lära	sig	att	navigera	genom	
gränssnittet	(Engdahl,	1999).		

Den	aspekten	huruvida	ett	gränssnitt	är	enkelt	att	interagera	med	för	användare	påverkar	
det	 fullständiga	 samspelet	med	 en	 digital	 tjänst.	 Design	 av	 gränssnitt	 och	 tjänst	 är	 alltså	
viktigt	 för	 att	 tjänsten	 ska	 kunna	 leverera	 ett	 värde	 och	 uppfylla	 sitt	 huvudsakliga	 syfte	
(Arvola,	2006).	Att	sträva	mot	en	positiv	uppfattning	av	gränssnittet	och	användningen	av	
tjänsten	är	även	viktigt	vid	utvecklingen	av	tjänsten	i	den	mån	att	förhindra	att	problem	och	
oavsiktliga	konsekvenser	uppstår	(Engdahl,	1999).		

2.4.1	Interaktionsdesign	
Interaktionsdesign	är	designen	och	skapandet	av	interaktiva	produkter	eller	tjänster	vilka	
ska	 tillåta	 användaren	 att	 interagera	 med	 dem,	 ett	 samspel	 mellan	 produkt,	 tjänst	 och	
användare.	 Önskvärt	 är	 att	 designa	 rätt	 mjukvara	 för	 rätt	 hårdvara	 med	 att	 syftet	 att	
underlätta	 interaktionen	 (Arvola,	 2006).	 Sharp,	 Rogers	 och	 Preece	 (2011)	 förklarar	 att	
interaktionsdesign	 är	 som	 ett	 utformande	 av	 en	 interaktiv	 produkt,	 en	 produkt	 som	 ska	
stödja	användarens	kommunikation	och	samspel	med	sina	mobila	enheter	samt	att	enligt	
Bill	Verplank	lyfter	fram	att	det	även	är	en	definition	av	vad	användaren	vet,	gör	och	känner.	
Detta	för	att	kunna	utforma	produkten	eller	tjänsten	i	en	riktning	vilket	ska	påverka	dessa	
faktorer	 samt	 med	 intentionen	 att	 användaren	 ska	 kunna	 interagera	 på	 bästa	 sätt	
(Moggridge,	2007)	
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Human-computer	 Interaction	 (HCI)	 är	 ett	 stort	 forskningsområde	 som	 berör	
interaktionsdesign.	HCI	handlar	om	kompetens	och	effektivitet	av	användargränssnitt	 för	
datorsystem,	 människoorienterat	 input-	 och	 outputteknik	 samt	 psykologi	 aspekten	 för	
användargränssnitt	 (Satzinger,	 Jackson	 &	 Burd,	 2015).	 Även	 om	 den	 riktiga	 data	
anordningen	 som	 människor	 använder	 är	 fysisk	 så	 är	 de	 objekt	 som	 syns	 på	 skärmen	
virtuella	 enheter,	 de	 förekommer	 endast	 som	 bilder	 och	 ljud.	 Att	 designa	 interaktiva	
datorsystem	som	är	 effektiva	och	 enkla	 att	 använda	menar	Card,	 (2018)	 är	 viktigt	 så	 att	
människor	 i	 samhället	 förstår	 den	 fulla	 potentialen	 och	 fördelarna	 med	 databaserade	
verktyg.	HCI	handlar	just	om	hur	användaren	för	en	kommunikativ	dialog	med	datorn	eller	
en	mobil	enhet	med	syftet	att	utföra	en	viss	uppgift	vilket	liknar	Sharp	et	al.	(2011)	definition	
av	interaktionsdesign.	Anledningen	till	att	det	kan	benämnas	som	en	dialog	är	eftersom	båda	
datorn	och	användaren	har	tillgång	till	strömmen	av	symboler	som	flödas	fram	och	tillbaka	
för	 att	 åstadkomma	 en	 kommunikation.	 Båda	 delarna	 kan	 avbryta,	 fråga	 och	 korrigera	
kommunikationen	i	olika	delar	av	processen	(Card,	2018).	
		
För	 att	 förenkla	 för	HCI-utvecklare	 skapades	metaforer	 som	är	baserade	på	den	verkliga	
världens	 fysiska	 enheter	 och	 handlingar	 för	 att	 designa	 ett	 användargränssnitt	 med	 en	
positiv	användarupplevelse	(Satzinger	et	al.,	2015).	Dessa	metaforer	är	direkt	manipulation,	
skrivbord,	dokument,	och	dialog.	Direkt	manipulation	handlar	om	de	objekt	som	liknar	fysiska	
objekt	(bilder)	eller	ikoner	som	representerar	dem,	exempelvis	när	en	användare	drar	en	
mappikon	 till	 en	 “bild”	 av	 en	 soptunna	 för	 att	 radera	 en	 samling	 av	 filer.	 Skrivbordet	 är	
organiserat	 så	 att	 den	 visuella	 bildskärmen	 har	 bestämda	 regioner	 med	 en	 stor	 tom	
arbetsyta	 i	mitten	av	 skrivbordet	och	en	kollektion	av	verktygsikoner	 runtom.	Dokument	
representerar	 visuellt	 data	 i	 filer	 som	 pappersark	 eller	 blanketter	 som	 kan	 länkas	 ihop	
genom	referenser.	Dialog	är	som	tidigare	beskrivet	nyckelbegreppet	för	just	HCI	och	menar	
den	kommunikativa	dialogen	mellan	användare	och	datorenhet.	

2.5	Användarbeteende	
Att	designa	tjänster	med	människan	i	centrum	framställs	av	Arvola	(2014)	som	en	iterativ	
process,	 detta	 för	 att	 som	 utvecklare	 kunna	 skaffa	 sig	 insikter	 om	 vem	 som	 ska	 vara	
användaren	och	i	vilken	kontext,	samt	ta	fram	avsikter	i	krav,	mål	och	idéer	som	kan	värderas	
för	 att	 matcha	 kraven.	 En	 iteration	 vars	 syfte	 är	 att	 bearbeta	 idéer	 för	 att	 ta	 fram	
konceptidéer.	Anledningen	med	en	designprocess	som	har	människan	i	centrum	menar	han	
är	 för	att	skapa	en	applikation	eller	 tjänst	som	vid	användning	skapar	ett	värde.	Ett	visst	
effektmål	eftersträvas	även	vid	interaktionsdesign,	detta	kan	även	kallas	för	brukskvalitéer	
(Arvola,	2006;	Holmlind,	2002;	Löwgren	&	Stolterman,	2004).	Vid	skapandet	av	en	digital	
tjänst	 så	 krävs	 en	 sammanställning	 av	 vilka	 kvalitetsaspekter	 som	 är	 relevanta	 samt	 för	
vilken	kontext.	Kvalitéer	 som	är	 av	 vikt	 för	 att	 tjänsten	 ska	 användas,	 kvalitéer	 som	helt	
enkelt	ska	uppfattas	av	användaren.	Vidare	för	hur	den	digitala	tjänsten	ska	användas	och	
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designas	 så	menar	Norman	 (1986)	 att	 vi	måste	 observera	 hur	människan	 använder	 och	
interagerar	med	sina	mobila	enheter	och	tjänsterna	de	erbjuder.	Användarens	intentioner	
måste	vara	klara,	därav	är	design	av	tjänsten	viktig	för	att	användaren	fortsatt	ska	använda	
tjänsten.	 De	 faktorer	 som	 påverkar	 ett	 användarbeteende	 är	 huruvida	 användaren	 har	
kunskapen	att	hantera	digital	enhet	och	applikationerna,	alternativt	kan	lära	sig	att	använda	
applikationen	och	hantera	problem	som	kan	uppstå	vid	användning.	Användaren	kan	och	
vill	 alltså	 utveckla	 en	 viss	 förståelse	 som	 är	 tillräcklig	 för	 vissa	 enklare	
användningssituationer	men	 inte	 för	de	 situationer	 som	är	mer	 ansträngande	 (Helander,	
2014).	 För	 att	 bättre	 förstå	den	 enskilda	 användarens	handlingar	 såsom	Norman	 (1986)	
nämner,	kan	handlingarna	studeras	och	analyseras	i	sociala	praktiker	snarare	än	isolerade	
från	 praktiken	 (Kuutti	 1996;	 Säljö,	 2005).	 Detta	 då	 användarens	 handlingar	 kan	 formats	
både	 historiskt,	 socialt	 och	 kulturellt	men	 också	materiellt	 och	 vara	 väldigt	 individuella,	
handlingarna	 kan	 även	 vara	 både	 målinriktade	 och	 rutinmässiga	 och	 återkommande	
(Engeström,	2000;	Säljö,	2000).	

2.5.1	Teori	om	planerat	beteende	
Teori	om	planerat	beteende	är	en	väletablerad	social-psykologisk	modell	som	används	för	
att	undersöka	och	kunna	förutsäga	mänskliga	avsikter	och	beteenden	i	olika	situationer	där	
individen	 många	 gånger	 saknar	 kontroll	 över	 sitt	 egna	 beteende	 (Al-Debei,	 Al-Lozi,	 &	
Papazafeiropoulou,	 2013). Det	mänskliga	 beteendet	 är	 komplext	 och	 kan	 sällan	 kopplas	
direkt	till	specifika	situationer.	Ajzen	(1991)	påpekar	dock	att	attityd	och	personlighetsdrag	
hos	en	individ	kan	påverka	dennes	specifika	beteenden.	Detta	då	dessa	faktorer	påverkar	en	
del	av	de	faktorer	som	egentligen	har	en	närmare	koppling	till	beteendet	i	fråga.	Attityd	kan	
vara	en	faktor	som	påverkar	ett	beteende	och	är	därmed	en	underliggande	faktor	till	hur	
villig	en	individ	är	till	att	agera	samt	hur	stor	ansträngningsgraden	är	för	ett	visst	beteende.	
	
Den	centrala	delen	i	Ajzens	utvecklade	“Teori	om	planerat	beteende”	är	individens	intention	
till	att	agera	och	framkalla	ett	beteende	gentemot	exempelvis	en	digital	 tjänst.	 Individens	
intentioner	 tror	 Ajzen	 (1991)	 fångar	 motivationsfaktorer	 som	 påverkar	 vårt	 beteende,	
intentionerna	 är	 skälen	 som	 avgör	 hur	 villig	 individen	 är	 att	 faktiskt	 försöka,	 hur	 hög	
ansträngning	 det	 krävs	 för	 att	 framkalla	 ett	 visst	 beteende.	 Generellt	 så	 antas	 att	 desto	
starkare	 avsikt	 en	 individ	 har	 att	 engagera	 sig,	 desto	mer	 sannolikt	 är	 det	 att	 individen	
framkallar	 och	 visar	 detta	 beteende	 (Ajzen,	 1991).	 Ajzen	 belyser	 tre	 faktorer	 som	 kan	
påverka	 huruvida	 individen	 skapar	 sina	 intentioner	 till	 att	 faktiskt	 agera;	 De	 subjektiva	
normerna	 vilka	 omfattar	 de	 sociala	 omständigheterna	 inför	 agerandet,	 attityden	 som	
baseras	 på	 individens	 uppfattning	 samt	 den	 upplevda	 beteendekontrollen	 vilket	 innebär	
huruvida	individen	upplever	situationen.	
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3.	Metod	
I	detta	kapitel	redogörs	val	av	metoder,	hur	de	har	format	studien	och	varför	de	ligger	till	grund	
för	 studiens	 slutgiltiga	 resultat.	 För	 att	 på	bästa	 sätt	 förklara	 syftet	med	 studien	 valdes	 en	
kvalitativ	metod	för	datainsamling	i	form	av	intervjuer.		Kvalitativa	intervjuer	används	för	att	
få	en	djupare	 förståelse	 för	utvecklares	perspektiv.	För	att	 få	en	god	 struktur	 förklaras	här	
tillvägagångssättet	 som	använts	 för	att	 studera	ansvaret	hos	en	applikationsutvecklare	och	
hur	det	påverkar	användaren.	

3.1	Forskningsansats	
Utgångspunkten	 för	 vår	 studie	 ligger	 i	 att	 skapa	 en	 djupare	 förståelse	 för	 vilket	 ansvar	
utvecklare	har	vid	applikationsutveckling,	en	utforskande	och	beskrivande	studie	som	ska	
belysa	 vilka	dilemman	 som	bristande	 ansvarstagande	kan	 innebära.	Genom	att	 utgå	 från	
utvecklares	 perspektiv	 och	 förhållningssätt	 vid	 applikationsutveckling	 kan	 ansvar	 och	
dilemman	som	finns	vid	applikationsutveckling	kartläggas.	Ur	detta	formas	ett	designförslag	
med	 rekommendationer	 för	 möjliga	 designriktlinjer	 vilka	 visar	 på	 ett	 möjligt	
tillvägagångssätt	 vid	 applikationsutveckling	 var	 ett	 ansvarstagande	 tagit	 plats	 för	 att	
undvika	eventuella	konsekvenser.	

3.2	Kvalitativ	metod	med	abduktiv	ansats	
För	att	få	förståelse	för	utvecklares	perspektiv	är	det	kvalitativa	tillvägagångssättet	valt	då	
huvudsyftet	med	 detta	 tillvägagångssättet	 är	 att	 “se	 genom	 forskningsdeltagarnas	 ögon”	
samt	förstå	deras	perspektiv	då	fokus	ligger	på	ord	istället	för	siffror	(Bell,	Bryman	&	Harley,	
2018).	Den	kvalitativa	metoden	och	dess	tillvägagångssätt	kännetecknas	för	att	ha	en	“närhet	
till	undersökningsenheterna”	och	därför	användbar	i	vår	studie	med	syftet	att	bättre	förstå	
en	 viss	 situation	 som	 individer,	 grupper	 och	 organisationer	 befinner	 sig	 i,	 i	 vårt	 fall	
utvecklare	 (Holme	 &	 Solvang,	 1997).	 Den	 kvalitativa	 studien	 är	 flexibel	 och	 inte	 lika	
strukturerad	som	kvantitativa	metod	och	intervju,	vilken	är	mer	präglad	av	att	forskarna	ska	
ha	kontroll.	De	kvantitativa	studierna	fokuserar	ofta	på	att	definiera	vilka	förhållanden	som	
är	av	intresse	till	den	frågeställning	som	valts.	Därför	valde	vi	ett	kvalitativt	tillvägagångssätt	
och	kvalitativa	intervjuer	då	de	även	möjliggör	för	oss	som	intervjuare	att	vid	behov	kunna	
ställa	frågor	till	utvecklare	utöver	det	som	finns	med	i	vårt	frågeformulär	(Bryman	&	Bell,	
2015;	Holme	&	Solvang,	1997).		Denna	flexibilitet	genererar	för	studien	ett	perspektiv	av	den	
ansvarssituation	som	utvecklare	i	utvecklingsprojekt	befinner	sig	i,	flexibiliteten	genererar	
även	en	bekväm	dialog	med	de	informanter	som	tar	del	i	studiens	intervjuer	och	insamlad	
information	blir	gynnsamt	kontext-	och	situationsbaserad	snarare	än	endast	åsiktsbaserad.	
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För	 att	 på	 ett	 systematiskt	 sätt	 forma	 vår	 studie	 valdes	 även	 en	 abduktiv	 ansats.	 Den	
abduktiva	ansatsen	är	ett	resonemang	vilket	börjar	med	observering	av	en	företeelse	för	att	
sedan	utveckla	förklaringar,	ofta	genom	att	 jobba	iterativt	mellan	teori	och	insamlad	data	
(Bell,	Bryman	&	Harley,	2018).	
		
Abduktion	är	en	kombination	av	de	två	huvudsakliga	teoretiska	angreppssätten,	deduktiv	
och	induktiv.	Deduktivt	tillvägagångssätt	utgår	från	en	teoretisk	referensram	eller	modell	
och	därefter	formuleras	hypoteser	som	testas	mot	verkligheten	via	observationer.	Jämfört	
med	 induktivt	 tillvägagångssätt	 vilket	 är	motsatsen	 till	 deduktivt	 där	 forskare	utgår	 från	
observationer	 i	 verkligheten	 som	sedan	generaliseras	mot	den	 teoretiska	 referensramen.	
Det	abduktiva	ansatsen	valdes	för	vår	studie	då	denna	metod	inte	behöver	följa	den	strikta	
logiken	i	varken	det	deduktiva	eller	induktiva	tillvägagångssättet.	Den	abduktiva	ansatsen	är	
mer	som	ett	pussel	av	överraskningar	som	vi	söker	en	lösning	på	beskriver	Bell,	Bryman	och	
Harley	(2018).	I	vårt	fall	möjliggör	det	abduktiva	tillvägagångssättet	att	identifiera	befintlig	
teori	om	ansvarstagande	vid	applikationsutveckling	och	de	problem	som	finns	inom	detta	
område.	
		
Under	 den	 abduktiva	 processen	 utvecklas	 det	 empiriska	 användningsområdet	 stegvis	
genom	att	 först	 få	en	grundförståelse	vad	gäller	applikationsutveckling,	 tjänsteutveckling,	
användarbeteende	och	designprinciper.	Detta	 i	 form	av	kvalitativ	data	 från	vetenskapliga	
rapporter	 för	 att	 därefter	 korrigera,	 förbättra	 och	 prägla	 vårt	 teoretiska	 material	 och	
anpassa	det	mot	ett	resultat.	Detta	är	möjligt	genom	att	vi	utforskar	flera	teoretiska	områden	
för	att	få	en	djupare	förståelse	för	applikationsutveckling	med	avseende	för	de	oavsiktliga	
konsekvenser	 som	 kan	 uppstå	 vid	 utveckling	 men	 också	 tidigare	 forskning	 gällande	
ansvarstagande.	 På	 så	 sätt	 kan	 den	 teoretiska	 referensramen	 och	 observationer	 från	
intervjuer	med	utvecklare	analyseras	och	diskuteras	för	att	förstå	skillnader	mellan	teori	och	
den	 faktiska	verkligheten	 för	att	därefter	härledas	 till	 slutsatser	som	besvarar	syftet	med	
studien.	Ett	 iterativt	arbete	som	genom	det	empiriska	materialet	från	intervjuer	anpassas	
och	uppdaterar	uppsatsens	teoretiska	referensram.	

3.3	Litteraturstudie	
För	att	bygga	vår	teoretiska	grund	för	vår	studie	samt	få	en	förståelse	för	utvecklarens	ansvar	
vid	applikationsutveckling,	söks	information	från	vetenskaplig	litteratur	samt	information	
från	internet.	Sökande	efter	relevant	och	stödjande	teori	har	skett	i	databaser	som	Google	
Scholar	och	Diva.	Vid	 sökningen	av	 litteratur	och	artiklar	har	 följande	nyckelbegrepp	 för	
studien	 använts	 som	 sökord:	 digitalisering,	 digitala	 tjänster,	 applikationsutveckling,	
tjänsteinnovation,	 processkartläggning,	 Service	 Blueprint,	 användarbeteende,	
ansvarstagande,	 användarupplevelse,	 designriktlinjer,	 designprinciper,	 interaktion	 och	
unintended	consequences,	Service	responsibility	template.	
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Urvalet	 utfördes	 genom	 sökning	 av	 ovannämnda	 nyckelbegrepp	 i	 de	 olika	 databaserna.	
Artiklar	och	litteratur	valdes	selektivt	ut	med	hänsyn	till	antalet	träffar,	antalet	citeringar	
samt	huruvida	de	var	peer-reviewed	eller	ej	(se	tabell	1).		Skumläsning	av	sammanfattning	
och	 slutsats	 bildade	 en	 uppfattning	 samt	 säkerställer	 studiens	 relevans	 till	 just	 denna	
uppsats.		
		
		

Databas:	
Google	
Scholar	

Sökord	 Antalet	träffar	 Urval	

#1	 Digitalization	 63,000	 3	

#2	 Digital	Transformation	 3,440,000	 2	

#3	 Application	development	 5,430,000	 1	

#4	 Human	Computer	
Interactions	

4,650,000	 3	

#5	 Service	Innovation	 3,530,000	 2	

#6	 Service	Blueprinting	 11,500	 1	

#7	 User	Experience	 4,510,000	 1	

#8	 Theory	of	planned	behaviour	 1,660,000	 1	

#9	 Service	Responsibility	
Template	

226,000	 1	

#10	 Interaction	design	 4,890	 1	

#11	 Design	Principles	 3,770,000	 3	

#14	 Unintended	Consequences	 46,000	 2	

Tabell 1. Visar de sökningar som gjorde i Google Scholar, antalet träffar och hur många av dessa 
som sedan valdes ut och användes i denna uppsats.  
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3.4	Designprocess	
Designprocessen	 är	 en	 process	 som	 kan	 implementeras	 vid	 ett	 designprojekt	 som	 ska	
utveckla	en	tjänst	eller	applikation.	Den	designprocess	som	denna	uppsats	kommer	utgå	från	
är	konstruerad	av	Mattias	Arvola	(2014)	och	innefattar	tre	faser.	Först	ut	är	konceptfasen	
vars	 idéer	 tar	 form	 av	 olika	 insikter	 och	 avsikter	 som	 projektet	 har.	 De	 översätts	 till	
konceptidéer	 och	 därmed	 går	 projektet	 över	 till	 den	 andra	 fasen,	 bearbetningsfasen.	 I	
bearbetningsfasen	hanteras	konceptidéerna	på	så	vis	att	skisser	för	designen	arbetas	fram.	
Den	 tredje	 fasen	 är	 detaljeringsfasen,	 här	 sker	 den	 övergripande	 utformningen	 av	
designprojektet.	Här	kan	detaljerade	skisser	och	prototyper	utformas	vilka	kan	specificera	
tjänsten	eller	applikationen.		
	
Designprocessen	har	i	denna	studie	varit	viktig	för	att	få	en	grundläggande	struktur	för	vårt	
tillvägagångssätt	samt	lett	oss	till	det	slutgiltiga	designförslaget	(se	figur	1).	Designförslaget	
är	även	framtaget	med	hjälp	av	strukturen	av	en	designbaserad	och	utforskande	forskning.	
Forskning	som	är	användbar	 för	våra	 forskningsfrågor	där	syftet	är	att	 reda	ut	praktiska	
problem	 som	 utvecklare	 kan	 uppleva	 i	 praktiken	 samt	 utforska	 nya	 idéer	med	 syfte	 att	
generera	 insikter	 kring	 ansvarstagande.	 Detta	 genom	 att	 utveckla	 en	 IT-artefakt,	 ett	
designförslag.	 Syftet	med	 att	 utveckla	 en	 IT-artefakt	 i	 forskningsarbeten	 är	 för	 att	 på	 ett	
konkret	 sätt	 visa	 hur	 teorier,	 begrepp,	 ontologier	 och	 metoder	 fungerar	 i	 praktiken.	
Artefakter	kan	även	vara	riktlinjer	och	metoder,	vilket	är	det	huvudsakliga	syftet	med	vår	
studie	(Johannesson	&	Perjons,	2012;	Denscombe,	2014).	
		
Konceptfasen	tog	fram	grunden	för	studien.	Här	var	avsikten	att	ta	reda	på	de	värderingar	
och	 perspektiv	 som	 utvecklare	 har	 inom	 studieområdet	 ansvar	 och	 dilemman	 vid	
applikationsutveckling.	Värderingarna	placerades	i	en	kontext	för	att	klargöra	vilka	behov	
och	 konsekvenser	 som	 finns	 när	 det	 gäller	 applikationsutveckling.	 Studieområdet	
innefattade	 ansvar	 samt	 att	 den	 valda	 kontexten	 innebar	 användning	 av	 en	 applikation	 i	
trafiksituationer.	 Den	 teoretiska	 referensram	 som	 legat	 till	 grund	 för	 studien	 belyser	
digitaliseringen	 av	 samhället,	 applikationsutveckling,	 de	 oavsiktliga	 konsekvenserna	 som	
kan	 uppstå	 vid	 projekt	 som	 utvecklare	 deltar	 i,	 ansvarstagande	 vid	 dessa	 projekt	 samt	
användarbeteende	 och	 interaktionsdesign.	 Insamlingen	 av	 empiri	 som	 skett	 vid	 de	
kvalitativa	 intervjuerna	 förbereddes	 här	 inför	 den	 kommande	 bearbetningsfasen.	
Intervjuerna	 har	 haft	 som	 syfte	 att	 ge	 en	 bild	 av	 utvecklares	 vardagliga	 arbete	 i	
studieområdet.	Insikter	och	avsikter	grundades	med	hjälp	av	den	teoretiska	referensramen	
och	här	definierades	även	variabler	för	våra	frågeområden	inför	intervjuerna.	
		
Bearbetningsfasen	gav	perspektiv	och	värderingar	 som	 till	 viss	del	 format	vårt	 faktiska	
designförslag	 som	baseras	på	 resultatet	 från	 intervjumaterialet.	Resultatet	 som	 framkom	
från	 intervjumaterialet	 analyserades	 sedan	 mot	 studiens	 teoretiska	 referensram.	
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Designförslaget	skissades	först	upp	som	ett	gränssnitt	för	parkeringsapplikationen	i	form	av	
en	pappersprototyp	och	sedan	skapades	en	digital	prototyp.	Dessa	prototyper	skapades	för	
att	visualisera	en	säkerhetsåtgärd	vars	syfte	var	att	förhindra	de	eventuella	konsekvenser	
som	kan	uppstå	vid	applikationsanvändning.	Arvola	(2014)	uttrycker	att	design	drivs	framåt	
genom	just	skisser	och	prototyping,	de	visar	i	ett	tidigt	skede	hur	den	framtida	produkten	
kan	 komma	 att	 se	 ut	 och	 hur	 den	 ska	 gestalta	 sig.	 I	 studiens	 användes	 även	
implementationsprototyper	och	Service	Blueprint	vilka	fokuserar	på	att	utreda	dilemman	
vid	ansvarstagande	för	att	vidare	se	hur	applikationen	kan	konstrueras	och	fungera.	Det	här	
är	 en	 prototyp	 som	 kan	 undersöka	 flera	 dimensioner	 såsom	 utseende,	 känsla	 samt	 roll	
(Houde	&	Hill,	1997).	Ur	forskningsperspektivet	för	en	designbaserad	studie	så	har	syftet	
varit	 att	 ta	 fram	 och	 illustrera	 principer	 för	 hur	 en	 applikation	 och	 i	 vårt	 fall	 alltså	 hur	
prototypen	 bör	 vara	 uppbyggd,	 detta	 för	 att	 främja	 huruvida	 ansvar	 och	 dilemman	 kan	
hanteras	vid	applikationsutveckling.	Genom	Service	Responsibility	Template	skapades	nya	
perspektiv	och	ny	kunskap	om	vilka	förutsättningar	som	finns	vid	utvecklingsarbeten.		
		
I	 detaljeringsfasen	visualiserades	 det	 slutgiltiga	 gränssnittsflödet	 för	 designförslaget	 av	
parkeringsapplikationen	för	att	sedan	utvärderas	huruvida	vår	digitala	prototyp	uppfyller	
de	krav	och	behov	som	tidigare	fastställts.	
	
Designprocessen	 i	studien	har	anpassats	och	 följt	de	designriktlinjer	som	REAL-modellen	
belyser,	 detta	 för	 att	 ge	 ett	 stöd	 i	 de	 designbeslut	 som	 fattats.	 REAL,	 en	modell	 av	 Jonas	
Löwgren	 (1993),	 som	 lyfter	 fram	 viktiga	 principer	 som	 är	 viktiga	 att	 ha	 i	 åtanke	 när	 ett	
designförslag	ska	riktas	mot	en	specifik	användare.	Modellen	står	för	att	produkten	ska	vara	
“Relevant”	 i	 sin	 kontext,	 i	 detta	 fall	 en	 parkeringsappliktion,	 att	 applikationen	 utför	 den	
uppgift	som	användaren	vill.	“Effektivitet”,	det	vill	säga	huruvida	användaren	kan	använda	
applikationen	 enligt	 den	 funktion	 som	 applikationen	 avser	 ha	 på	 ett	 smidigt	 sätt	 utan	
problem.	 Samt	med	en	 “Attityd”	 som	är	 tilltalande	 för	 användaren	och	 till	 sist	 att	den	är	
“Lättlärd”	på	så	sätt	att	den	är	lätt	ta	till	och	lära	sig	för	användaren.	En	modell	som	ansågs	
vara	lämplig	för	denna	studie	då	den	lyfter	fram	relevans,	på	så	sätt	kan	den	fokusera	mer	
på	 den	 tänkta	 kontexten.	 Tanken	 med	 designförslaget	 var	 att	 den	 skulle	 visa	
parkeringsapplikationens	 funktioner	 exempelvis	 en	 scanner	 för	 parkeringsskyltar	 men	
framförallt	 skulle	 den	 visa	 den	 vidtagna	 säkerhetsåtgärden.	 Säkerhetsåtgärden	 visades	 i	
form	 av	 ett	 meddelande	 som	 uppmanar	 användaren	 att	 inte	 använda	 applikationen	 vid	
körning.	Applikationen	skulle	vara	effektiv	i	den	mån	att	trots	uppmanade	meddelanden,	för	
att	den	ska	bli	så	säker	som	möjligt,	så	ska	applikationen	fortfarande	uppfattas	som	effektiv.	
Avsikten	med	applikationen	var	att	lyfta	fram	en	attityd	som	skapar	förståelse	för	vikten	av	
ansvar	 vid	 användande	 i	 denna	 kontext	 samt	 att	 den	 skulle	 bli	 enkel	 att	 lära	 sig	 för	 att	
vidhålla	användarens	vilja	att	använda	vår	applikation.	
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Figur	2.	Visualisering	av	studiens	designprocess.	

3.5	Datainsamling	
Studien	har	utförts	från	en	utvecklares	förhållningssätt	och	perspektiv.	För	att	kunna	studera	
och	analysera	i	vilken	utsträckning	ansvar	tas	vid	applikationsutveckling	samt	hur	de	skapar	
en	förståelse	över	hur	användarnas	applikationsanvändning	behövdes	en	datainsamling	från	
utvecklare	 utföras	 för	 att	 generera	 kvalitativ	 data.	 I	 och	med	 detta	 hölls	 intervjuer	med	
utvecklare	 både	 enskilda	 intervjuer	 samt	 genom	 en	 gruppintervju	 tillsammans	 med	
utvecklare	i	 form	av	en	fokusgrupp.	Intervjuerna	har	följt	ämnet	ansvar	och	dilemman	vid	
utveckling	och	bestått	av	individer	med	en	viss	kompetens,	i	vårt	fall	utvecklare.	Utgångsläget	
vilket	legat	i	grund	för	intervjuerna	var	att	få	en	bild	av	de	dilemman	som	kan	uppstå	vid	
applikationsutveckling	 samt	 deras	 förståelse	 hur	 användare	 interagerar	 med	 digitala	
tjänster.	Denna	kvalitativa	data	har	ställts	mot	den	teoretiska	referensramen	vilken	består	
av	 vetenskapliga	 rapporter	 som	 omringar	 vårt	 område	 kring	 ansvarstagande,	
användarbeteende	och	design.	
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Utförande	av	enskilda	intervjuer	
Intervjuerna	utfördes	genom	en	semistrukturerad	intervju	vilket	innebär	en	stor	flexibilitet	
och	styrkan	ligger	i	att	det	sker	i	mer	avslappnade	förhållanden	och	vardagliga	situationer.	
Denna	intervjuform	tillämpar	den	minsta	styrningen	från	intervjuaren	när	det	kommer	till	
undersökningspersonerna	och	därför	utfördes	så	kallad	semistrukturerad	intervju	i	denna	
studie.	 Vilket	 innebär	 att	 intervjufrågorna	 är	 förutbestämde	 innan	 intervjun	 och	 ställs	 i	
samma	följd.	Däremot	ställdes	följdfrågor	utifrån	det	informanten	berättade	inte	utifrån	de	
vi	ville	att	informanten	skulle	berätta	(Patel	&	Davidsson,	2011).	
		
Intervjuerna	 tog	 plats	 på	 informanternas	 kontor	 i	 Luleå.	 En	 intervjuare	 var	 ansvarig	 för	
inspelningen	samt	anteckningen	av	 intervjun	medan	den	andra	var	ansvarig	 för	att	ställa	
intervjufrågorna.	 Intervjuerna	 spelades	 in	 med	 hjälp	 av	 mobiltelefon	 där	 samtycke	 från	
informanterna	 gavs	 både	 innan	 påbörjad	 inspelning	 av	 intervju	 samt	 i	 början	 av	 varje	
inspelad	intervju.	All	information	gällande	informanternas	personliga	uppgifter	behandlas	
konfidentiellt	 vilket	 betyder	 att	 inga	 namn	 kommer	 att	 hanteras	 i	 rapporten.	 Hur	
granskningen	av	intervjuerna	har	utförts	beskrivs	mer	i	kapitel	3.8.	
  
Fokusgrupper	
Fokusgrupper	är	en	kvalitativ	datainsamlingsmetod	vilken	involverar	mer	än	en	person,	 i	
regel	 sker	 det	 i	 en	 grupp	med	minst	 fyra	 intervjuobjekt.	 I	 huvudsak	 är	 detta	 en	 typ	 av	
gruppintervju	 men	 det	 finns	 vissa	 aspekter	 som	 skiljer	 fokusgrupper	 från	 vanliga	
gruppintervjuer.	 Typiskt	 för	 en	 fokusgrupp	 är	 att	 intervjun	 följer	 ett	 specifikt	 tema	 eller	
ämne	för	att	få	en	djupare	förståelse	till	skillnad	från	gruppintervjuer	som	ofta	är	spretigare	
(Bryman	 &	 Bell,	 2015).	 Eftersom	 fokusgrupper	 följer	 traditionella	 kvalitativa	
forskningsmetoder	där	det	huvudsakliga	syftet	att	 förstå	och	 framhäva	gruppens	åsikt	av	
problemsituationen	 valdes	 den	 intervjuform.	 Vi	 ville	 även	 försöka	 ha	 en	 relativt	
ostrukturerad	 intervju	 för	 att	 framhäva	utvecklarnas	 syn	och	perspektiv	 angående	vilket	
ansvar	 de	 har	 samt	 vilka	 dilemman	 de	 upplever	 att	 de	 ställs	 inför	 vid	 utveckling.	 Dessa	
dynamiska	 men	 också	 ostrukturerade	 gruppdiskussioner	 kan	 leda	 till	 att	 individer	 kan	
definiera	organisationsproblemet	på	nya	innovativa	sätt	som	kan	leda	till	kreativa	lösningar.	
Anledningen	 till	 att	 fokusgrupper	 valdes	 var	 för	 att	 intervjun	 utfördes	 på	 en	 grupp	med	
tidigare	 erfarenheter	 inom	 vårt	 specifika	 område,	 vilket	 är	 utveckling,	 något	 som	 enligt	
Bryman	 och	 Bell	 (2015)	 är	 rekommenderat.	 Syftet	 med	 fokusgrupper	 var	 också	 att	 i	
jämförelse	med	“en	till	en”	intervjuer	utmana	intervjuobjekten	eftersom	det	finns	en	tendens	
att	intervjuobjekt	svarar	inkonsekvent	med	ett	tidigare	svar	eller	att	det	delvis	inte	är	helt	
ärliga	 svar,	 men	 i	 en	 kontext	 av	 en	 fokusgrupp	 tenderar	 individer	 att	 argumentera	 och	
utmana	varandra.	Detta	gjordes	 för	att	skapa	en	 tydligare	diskussion	kring	 framåtriktade	
frågor	om	bland	annat	hur	säkerhet	bör	beaktas	i	applikationsprocesser	likväl	hur	de	som	
utvecklare	tror	lagar	och	regler	kommer	förändras	i	framtiden.	Fokusgruppen	bestod	av	en	
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grupp	 på	 tre	 intervjuobjekt	 vilka	 alla	 var	 utvecklare.	 Intervjun	 utfördes	 på	 utvecklarnas	
kontor	då	detta	naturligt	blir	en	behagligare	miljö	för	respondenterna.	

3.5.1	Urval		
Då	studien	syftar	till	att	få	en	helhetsuppfattning	gällande	utvecklares	ansvar	och	dilemman	
som	 kan	 uppstå	 i	 detta	 studieområde	 samt	 ska	 forma	 en	 applikation	 som	 beaktar	
trafiksäkerhet	 har	 den	 data	 som	 nyttjats	 varit	 koncentrerad	 på	 utvecklare	 i	 allmänhet.	
Urvalsmetoden	gjordes	 genom	en	kvalitativ	undersökning,	 ett	 urval	 som	undersöker	nya	
idéer	med	syfte	att	tillhandahålla	både	insikter	och	information	(Denscombe,	2014).	För	att	
få	 en	 noggrann	 beskrivning	 av	 utvecklarnas	 perspektiv	 gällande	 applikationsutveckling	
intervjuades	 just	 utvecklar	med	både	 juniora	 likaså	 seniora	 egenskaper	 inom	utveckling.	
Tack	 vare	 dessa	 kontakter	 gavs	 möjligheten	 att	 observera	 hur	 de	 jobbar	 inom	 sin	
verksamhet	samt	ta	del	av	deras	åsikter	och	tankar	kring	uppsatsens	fokusområde.	
  
Nedan	presenteras	följande	av	de	informanter	som	deltog	i	undersökningen.	
		
Informant	A:	Arbetar	som	junior	utvecklare	och	sitter	på	ett	uppdrag	hos	ett	svenskt	företag	
som	tillhandahåller	mobilnät.	Informanten	har	jobbat	inom	branschen	i	nästan	tre	år.	Deltog	
i	både	kvalitativ	intervju	och	fokusgruppsintervjun.	
		
Informant	 B:	Är	 junior	 utvecklare	 och	 har	 tidigare	 jobbat	 hos	 en	 konkurrent	men	 blev	
nyligen	anställd	hos	detta	it-konsultbolag.	Deltog	bara	i	fokusgruppsintervjun.	
		
Informant	C:	Arbetar	som	junior	utvecklare	och	är	nyexaminerad	sedan	förra	året	och	fick	
fast	anställning	hos	it-konsultbolaget.	Informanten	sitter	inom	samma	uppdrag	som	de	två	
informanterna	ovan.	Deltog	i	både	kvalitativ	intervju	och	fokusgruppsintervjun.	
		
Informant	D:	Tidigare	arbetat	som	utvecklare	men	numera	som	systemanalytiker	ute	hos	
en	kund	inom	offentliga	sektorn.	Informanten	har	jobbat	flera	år	inom	branschen	och	har	
mycket	erfarenhet	gällande	kravhantering	och	riktlinjer	inom	verksamheter.		Deltog	endast	
i	den	kvalitativa	intervjun.	

3.6	Service	Responsibility	Template	
Av	 Service	 Responsibility	 Template	 (SRT)	 kan	 olika	 typer	 av	 diagram	 tas	 fram,	
tvåtabellsdiagrammet	identifierar	i	studiens	bearbetningsfas	roll	och	ansvar	hos	utvecklare	
och	 användare	 vid	 applikationsanvändning	men	 också	 kapacitet	 i	 en	 viss	 kontext.	 Syftet	
ligger	inte	i	att	försöka	identifiera	vidare	detaljer	kring	informationsteknologi,	fokus	ligger	i	
de	 aktiviteter	 och	 ansvar	 som	 utvecklare	 tar	 vid	 utveckling	 av	 en	 applikation	 och	
interaktionen	av	den.	På	så	sätt	kan	aktiviteter	och	ansvar	hos	gemene	aktör	identifieras	på	
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ett	 tydligt	 sätt.	 Detta	 tvåtabellsdiagram	 kan	 utvidgas	 till	 ett	 tretabellsdiagram	 genom	 att	
addera	 ytterligare	 aktiviteter	 som	 är	 av	 vikt,	 den	 tredje	 kolumnen	 kan	 här	 lyfta	 fram	de	
problem	 och	 utmaningar	 som	 kan	 uppstå	 vid	 applikationsanvänding	 och	 utveckling.	
Diagrammet	ska	användas	för	att	på	ett	användbart	och	flexibelt	vis	kunna	expanderas	med	
fler	 tabeller	 utefter	 vad	 som	 ska	 analyseras	 (Alter,	 2007).	 Diagrammet	 och	 dess	 tabeller	
rubriceras	enligt	följande:	
																							 	

●      Utvecklares	aktivitet	och	ansvar	
●      Användarens	och	ansvar	
●      Problem	och	utmaningar	

3.7	Service	Blueprint			
En	 tjänsts	 karaktär	 skiljer	 sig	 i	många	 aspekter	 från	 en	produkts	 karaktär.	 Inte	 bara	 det	
materiella	men	 också	 dess	 komplexitet	 och	mångfald	 adderar	 till	 att	 tjänsteleverantörer	
måste	 tänka	 utanför	 de	 traditionella	 verksamhetsbegreppen,	 hur	 de	 vanligtvis	 levereras	
(Bruhn	&	Georgi,	 2006).	Utöver	detta	 så	har	 introduktionen	av	 teknologi	 genererat	 i	 fler	
dimensioner	av	tjänster	och	dess	processer.		En	av	de	mest	karakteristiska	egenskaperna	hos	
tjänster	är	just	deras	processer.	Tjänsteprocessen	kan	betraktas	som	en	kedja	av	aktiviteter	
som	möjliggör	att	tjänsten	fungerar	effektivt	(Bitner,	Ostrom,	&	Morgan.	2008;	Chesbrough,	
2010).	Service	blueprinting	eller	processkartläggning,	som	det	också	kallas,	är	ett	flexibelt	
tillvägagångssätt	som	kan	hjälpa	företagsledningar	med	de	utmaningar	som	finns	med	att	
designa	och	analysera	tjänsteprocesser.		
		
Bitner	 et	 al.	 (2008)	menar	 att	 Service	 Blueprinting	 är	 en	metod	med	 ett	 kundfokuserat	
förhållningssätt	 för	 tjänsteinnovation	 och	 tjänsteförbättringar.	 Till	 skillnad	 från	 andra	
processorienterade	 design	 metoder	 och	 verktyg	 så	 är	 service	 blueprint	 kundfokuserade	
vilket	möjliggör	för	företagen	att	visualisera	tjänsteprocessen,	punkter	för	kundkontakt,	men	
också	 vilka	 fysiska	 bevis	 som	 förknippas	 med	 kundens	 perspektiv	 (Bitner	 et	 al.	 2008;	
Chesbrough,	 2010).	 Blueprints	 belyser	 och	 kopplar	 samman	 de	 underliggande	
supportprocesserna	 som	 driver	 och	 stödjer	 kundfokuserat	 tjänstegenomförande.	 Den	
grafiska	 representationen	är	enkelt	 för	 alla	 involverade,	 intressenter,	 kunder,	 chefer,	 och	
anställda	 att	 lära	 sig,	 använda	men	 även	 för	 att	 möta	 den	 specifika	 innovationens	 krav.	
Blueprinting	 är	 bra	 för	 att	 upprätthålla	 fokus	 av	 en	 tjänsteinnovations	 samspel	 från	
människa	till	människa	men	också	människa	till	teknologi.	Detta	samspel	visualiseras	senare	
i	 studiens	 bearbetningsfas	 för	 att	 ge	 en	 översikt	 över	 aktiviteter	 vid	 användning	 av	
parkeringsapplikationen.		
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Service	Blueprints	beståndsdelar:	
Det	 finns	 ett	 antal	 olika	moment	 som	 en	 Blueprint	 består	 av	men	 vanligtvis	 är	 det	 fem	
beståndsdelar	 som	 är	 typiska	 för	 en	 Service	 Blueprint	 (Bitner	 et	 al.,	 2008;	 Chesbrough,	
2010).		Dessa	fem	beståndsdelar	är:		
		

●     Fysiska	bevis	-	Detta	är	de	användarna	kommer	i	kontakt	med	när	den	genomför	
tjänsteprocessen.	

●   Kundagerande	 -	 Inkluderar	 de	 olika	 steg	 en	 användare	 är	 delaktiga	 i	 under	
tjänsteprocessen.	

●  Frontstage	 -	 Här	 beskrivs	 interaktion	 mellan	 användare	 och	 företag	 under	
tjänsteprocessen.	

●      Backstage	-	Allt	som	sker	under	detta	steg	är	inget	som	kunden	ser,	det	är	bara	
något	som	anställda	hanterar	under	tjänsteprocessen.	

● Support	 process	 -	 Det	 är	 alla	 bakomliggande	 stödprocesser	 som	 skapar	
förutsättningar	för	att	tjänsten	ska	kunna	levereras	till	slutkunden	

		
Sedan	 sätts	 dessa	 ovanstående	 beståndsdelar	 ihop	 till	 en	 processkarta	 för	 att	 skapa	 en	
övergripande	 bild	 över	 alla	 aktiviteter,	 både	 de	 kunden	 ser	 samt	 de	 stödprocesser	 som	
kunden	inte	ser.	
  
Service	Blueprinting	menar	Bitner	et	al.	(2008)	är	ett	bra	verktyg	för	att	identifiera	tjänstens	
process.	I	denna	studie	hur	användaren	interagerar	med	parkeringsapplikationen	samt	den	
kedja	av	aktiviteter	som	gör	det	möjligt	för	att	se	att	applikationen	fungerar	på	ett	effektivt	
sätt,	detta	är	även	något	Chesbrough	(2010)	belyser.	Denna	metod	användes	för	att	lättare	
kunna	visualisera	och	analysera	hur	processen	för	användandet	av	applikationen	ska	se	ut	
och	 fungera	 samt	 att	 vi	 ville	 ha	 ett	 kundfokuserat	 förhållningssätt.	 Vid	 skapande	 av	 vårt	
designförslag	 ville	 vi	 förstå	 både	 en	 utvecklares	 perspektiv	 men	 också	 en	 användares	
perspektiv	 vilka	 val	 som	 berör	 vem.	 Blueprint	 möjliggör	 detta	 då	 den	 innehåller	 två	
perspektiv	 vilket	 är	 frontstage	 och	 backstage	 som	 skiljs	 åt	 genom	 “line	 och	 visibility”.	
Frontstage	 är	 det	 användaren	 ser	 och	 upplever	 av	 parkeringsapplikationen	 medan	
backstage	är	det	utvecklare	arbetar	fram,	det	som	applikationen	utför	för	användaren.	

3.8	Analysmetod	och	bearbetning	av	material	
Analys	 och	 bearbetning	 av	 material	 har	 genomförts	 på	 ett	 tematiskt	 sätt	 i	 studiens	
resultatdel.	Det	datamaterial	 som	samlats	 in	organiserades	och	strukturerades	utifrån	de	
frågeområden	som	framträtt	från	intervjuer	med	informanterna	samt	som	kan	kopplas	till	
vår	teoretiska	referensram	och	studiens	syfte.	Temaområdena	togs	fram	i	konceptfasen	och	
innefattar	 riktlinjer,	 designprinciper,	 applikationsutveckling,	 ansvarstagande,	 dilemman,	
utvecklare	 och	 användare.	 Dessa	 områden	 har	 senare	 sammanställts	 och	 presenterats	 i	
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studiens	 alla	 faser.	 I	 konceptfasen	 förklaras	 de	 olika	 områdena,	 i	 bearbetningsfasen	
sammanställs	 intervjuerna	 under	 samtliga	 temaområden.	 Till	 sist	 sammanställs	 studiens	
resultat	i	en	analys	och	diskussion,	även	här	inom	temaområdena.	
		
Det	material	som	samlats	in	från	intervjuer	har	först	transkriberats	och	sedan	kodats	utifrån	
dessa	temaområden.	De	temaområden	som	framträtt	från	intervjuer	har	jämförts	med	den	
teoretiska	 referensramen	 för	 att	 urskilja	 likheter	 och	 olikheter.	 Kodningen	 av	
intervjumaterialet	 skedde	 individuellt	 och	 gjordes	 genom	 att	 markera	 de	 variabler	 som	
kunnat	 kopplas	 till	 temaområden.	 Därefter	 har	 de	 identifierade	 variablerna	 diskuterats	
huruvida	 de	 är	 relevanta	 eller	 ej	 utefter	 studiens	 syfte	 samt	 om	 de	 bör	 inkluderas	 i	 det	
slutgiltiga	resultatet.	Allt	 intervjumaterial	har	sammanställts	 i	ett	Word	dokument	 för	att	
enklare	 tyda	samband	mellan	 informanterna,	detta	 för	att	därifrån	sortera	ut	vad	som	är	
relevant	 för	 vårt	 studieresultat.	 Intervjumaterialet	 har	 sedan	 sammanställts	 i	 ett	 SRT	
diagram	som	presenteras	i	bearbetningsfasen	där	varje	del	av	intervjun	har	analyserats	och	
jämförts	mot	den	teoretiska	referensramen	för	att	visualisera	samband	och	avvikelser	men	
också	 identifiera	 gap	 inom	 forskningen.	 Service	 Blueprint	 som	 även	 den	 presenteras	 i	
bearbetningsfasen	 användes	 för	 att	 lättare	 kunna	 visualisera	 de	 rekommendationer	 som	
framkom	 efter	 intervjuerna	 samt	 vilka	 steg	 som	 sker	 vid	 användandet	 av	 applikationen.	
Dessa	rekommendationer	studeras	genom	den.	
	

 
Figur	3.	Presenterar	de	temaområden	som	använts	i	datainsamlingen	och	kopplats	till	vår	teoretiska	
referensram	samt	våra	datainsamlingsmetoder.	
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3.9	Metodkritik	
Tidigare	i	metodkapitlet	presenteras	hur	vi	gått	tillväga	för	att	genomföra	studien	samt	hur	
datainsamling	 gått	 till	 och	 vilka	 som	 studerats.	 Vid	 insamling	 av	 data	 från	 kvalitativa	
intervjuer	 så	 krävs	 mer	 resurser	 för	 detta	 angreppssätt	 eftersom	 varje	 enskild	
undersökningsenhet	behöver	en	intensiv	granskning	(Holme	&	Solvang,	1997).	Detta	medför	
att	inte	lika	många	personer	har	kunnat	studeras	i	studien.	Därför	intervjuades	ett	begränsat	
antal	 systemutvecklare	 för	 att	 kunna	 lägga	 ner	 mer	 tid	 på	 granskning	 av	 varje	 enskild	
undersökningsenhet.	 Samma	 gäller	 även	 vid	 fokusgrupper,	 att	 det	 tar	 längre	 tid	 att	
arrangera	och	därmed	längre	tid	att	transkribera.	Därav	fanns	inte	möjlighet	att	utföra	lika	
många	 fokusgrupp	 sammanträdanden,	 detta	 är	 något	 som	har	 behövts	 ta	 hänsyn	 till	 vid	
datainsamling	och	därför	har	det	även	varit	viktigt	att	rätt	frågor	har	ställts	för	att	generera	
mätbara	resultat.	
		
Som	nämnt	hade	det	varit	intressant	att	intervjua	fler	utvecklare,	men	också	personer	som	
jobbar	på	andra	 företag	och	 IT-verksamheter.	Det	hade	varit	av	 intresse	att	 se	hur	deras	
riktlinjer	och	designprinciper	skiljer	sig	gentemot	varandra.	Detta	hade	kunnat	leda	till	ett	
större	perspektiv	eftersom	vi	inte	vet	hur	mycket	det	skiljer	sig	från	andra	verksamheter	och	
hade	 även	kunnat	 leda	 till	 fler	möjliga	designriktlinjer	 och	kreativa	 förslag	 och	 idéer.	 En	
annan	 tänkvärd	 aspekt	 hade	 varit	 att	 intervjua	 fler	 roller	 som	 är	 delaktiga	 inom	
utvecklingsprojekt.	 De	 flesta	 som	 intervjuades	 var	 systemutvecklare	men	 det	 hade	 varit	
intressant	 att	 få	 exempelvis	 en	 UX-designers	 synsätt	 på	 applikationsutveckling	 eller	 av	
utveckling	av	digitala	tjänster	generellt.	Framförallt	hade	detta	gett	ett	större	perspektiv	på	
ansvarstagande	frågan	vid	utveckling,	en	utveckling	som	påverkar	vårt	samhälle	och	många	
individers	levnadssätt	idag.		
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4.	Resultat		
Detta	kapitel	presenterar	ett	resultat	genom	designprocessen,	en	datainsamling	vilken	består	
av	kvalitativ	data	och	tidigare	forskning.	Kvalitativ	data	har	samlats	in	genom	intervjuer	med	
utvecklare.	 Tidigare	 vetenskaplig	 forskning	 har	 använts	 för	 att	 hitta	 aktuell	 information	
gällande	vårt	problemområde	och	för	att	analyseras	mot	studiens	kvalitativa	data.	Därefter	
sker	 en	 sammanställning	 och	 analys	 av	 resultatet	 från	 intervjuer	 och	 vår	 teoretiska	
referensram	 med	 hjälp	 av	 Service	 Responsibility	 Template.	 Ur	 detta	 framförs	 studiens	
designriktlinjer	samt	rekommendationer	som	illustrerats	genom	en	processkartläggning	samt	
vårt	designförslag	i	form	av	en	prototyp.	
		
I	vår	problembeskrivning	belyser	vi	huruvida	vi	använder	våra	mobila	enheter	i	vardagens	
alla	 situationer,	 vi	 använder	 applikationer	 som	 verktyg	 och	 även	 i	 trafiksituationer.	
Trafiksituationer	 innebär	 en	 kontext	 var	 användarens	 ansvar	 spelar	 in	 men	 också	 att	
tjänsten	som	används	är	anpassad	och	framtagen	med	hänsyn	till	denna	typ	av	användning.	
Därmed	utformades	 insikter	om	att	 ansvarsfrågan	är	 tvetydig	vid	applikationsutveckling,	
samt	 att	 avsikterna	 för	 studien	 grundades	 utifrån	 den	 teori	 som	 framkommit	 från	 olika	
vetenskapliga	 rapporter.	 Det	 framkom	 att	 det	 uppstår	 oavsiktliga	 konsekvenser	 vid	
utveckling	och	att	ansvarstagande	varierar	 inom	projektgrupper.	Detta	beroende	på	olika	
subjektiva	 normer	 samt	 attityd	 och	 inställning	 hos	 den	 enskilde	 individen.	 Tidigare	
forskning	har	kombinerats	med	den	kvalitativa	data	 som	 framgått	 i	 olika	 intervjuer	med	
utvecklare	som	befinner	sig	i	just	den	digitala	atmosfären	där	ansvar	bör	tas.	

4.1	Konceptfasen	
Konceptfasen	 består	 av	 en	 informationsinsamling	 av	 tidigare	 forskning	 vilket	 utvecklar	
insikter	och	avsikter	kring	ansvarstagande,	designprinciper	och	användarbeteende.	Detta	
har	 mynnat	 ut	 i	 variabler	 vilket	 utformat	 studiens	 frågeområden	 och	 intervjumallar.	
Underrubrikerna	i	avsnittet	är	framtagna	med	avsikt	att	belysa	dessa	variabler	samt	lyfta	
fram	 scenarion	 vid	 applikationsutveckling	 och	 applikationsanvändning.	 Konceptfasen	
omfattar	 tidigare	 forskning	 från	 vetenskaplig	 litteratur	 och	 rapporter	 medan	
bearbetningsfasen	kommer	innehålla	information	från	den	kvalitativa	data	som	samlats	in	
från	 intervjuer.	 I	 bearbetningsfasen	 kommer	 resultatet	 som	 samlats	 in	 från	 intervjuer	
sammanställas	för	att	i	nästa	kapitel	analyseras	och	diskuteras.	De	variabler	som	innefattar	
denna	 studies	 frågeområden	 är:	Ansvar,	 riktlinjer,	 principer,	 utvecklare,	 kund,	 användare,	
verksamhet	och	krav.	
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De	 frågeområden	 som	 kommer	 att	 kategoriseras	 i	 designprocessens	 alla	 faser	 vilka	
presenteras	i	resultatavsnittet	är	följande:	

	
●      Riktlinjer	inom	verksamheten	
●      Ansvar	och	dilemman	
●      Rekommendationer		

Riktlinjer	och	designprinciper	inom	verksamheten 
Riktlinjer	och	principer	är	viktigt	att	följa	vid	utveckling	av	digitala	tjänster	och	applikationer	
oavsett	 i	 vilken	 kontext	 de	 ska	 användas.	 Socialstyrelsen	 har	 bland	 annat	 tagit	 fram	
designprinciper	 som	 ska	uppfyllas	 inom	vård	 och	behandling	 vilka	 ska	 vara	 lämpade	 för	
digitala	vårdtjänster,	målsättningen	är	att	“principerna	ska	bidra	till	en	god	och	patientsäker	
vård”	(Socialstyrelsen,	2018).	Inom	socialstyrelsen	menar	de	att	det	är	viktigt	att	följa	med	i	
utveckling	men	att	det	krävs	mer	forskning.	De	menar	att	det	krävs	en	viss	struktur	och	att	
många	aktörer	idag	känner	avsaknad	av	struktur	i	digitala	tjänster.	Verksamheter	upplever	
ofta	 att	 det	 finns	 svårigheter	 att	 inkludera	 slutanvändaren	 vid	 utveckling	 trots	 att	 detta	
skulle	generera	en	bättre	 förståelse	 för	användarens	behov	och	skapa	en	bättre	struktur.	
Användarcentrerad	 design	 handlar	 om	 fokus	 på	 användaren	 och	 dess	 behov,	 där	 de	
grundläggande	principerna	vid	design	är	att	bemöta	slutanvändarens	kompetensnivå.	Detta	
leder	konceptet	för	studien	in	på	ett	fokus	för	hur	utvecklare	ska	ta	ansvar	på	ett	sätt	som	
bemöter	användares	individuella	kompetensnivå. 

Ansvar	och	dilemman 
Ansvar	och	dilemman	kring	struktur	och	användarvänlighet	är	utmaningar	som	utvecklare	
ställs	 inför	 inom	 projekt,	 här	 finns	 riktlinjer	 att	 följa	men	 problem	 kan	 även	 uppstå	 när	
redogörelser	 för	 ett	 önskat	 projektresultat	 inte	 är	 klara.	 Robey	 och	Markus	 (1984)	 samt	
Parnas	 och	 Clements	 (1986)	 menar	 att	 redogörelser	 måste	 vara	 utpekade	 och	
överensstämma	med	ideal	och	krav	för	projektet,	vilket	i	sin	tur	innebär	och	kräver	att	även	
utvecklare	 tar	 sitt	 ansvar	 för	 att	 uppfylla	 dem.	 På	 så	 sätt	 kan	 projektgruppen	 intyga	 för	
slutanvändaren	att	projektet	faktiskt	genomförts	korrekt.	 
	 
Rekommendationer 
Utvecklare	befinner	sig	i	den	digitala	atmosfären	på	så	vis	att	de	deltar	i	olika	projekt	där	de	
tar	fram	systemflöden	och	applikationer	som	slutligen	ska	sättas	i	bruk.	För	att	utveckla	och	
ta	 fram	 tjänster	 och	 applikationer	 med	 så	 användarvänliga	 flöden	 som	 möjligt	 är	 en	
rekommendation	att	arbeta	användarcentrerat	på	så	vis	att	man	inkluderar	användaren	 i	
möjlig	 mån.	 Rekommendationer	 kan	 te	 sig	 på	 olika	 sätt	 men	 är	 för	 det	 mesta	 så	 pass	
generella	att	går	att	applicera	på	flera	olika	IT-projekt.	För	att	applikationen	ska	komma	till	
användning	krävs	det	att	användaren	får	en	bra	användarupplevelse.	Det	är	därför	viktigt	att	
kombinera	 ansvar	 och	 kundupplevelse	 för	 att	 skapa	 en	 applikation	 som	 är	 anpassad	 för	
deras	situation.	En	rekommendation	som	är	viktig	att	ha	med	sig	är	att	utveckla	så	att	det	
inte	är	främmande	för	användaren.	Funktioner	och	struktur	ska	likna	andra	applikationer	
och	tjänster	som	användaren	tidigare	använt	sig	av.	 
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4.2	Bearbetningsfasen	
Transkriberingen	 av	 intervjuerna	 har	 haft	 utgångspunkten	 i	 våra	 variabler,	 vilket	 har	
genererat	 ett	 utvecklarperspektiv.	 Ett	 perspektiv	 för	 hur	 vi	 på	 bästa	 sätt	 kan	 bemöta	
användares	 kompetenser.	 Detta	 perspektiv	 har	 gett	 ytterligare	 förståelse	 för	 hur	
designförslaget	kan	innehålla	en	säkerhetsåtgärd	som	inte	innebär	en	för	negativ	påverkan	
vid	användning.	
		
Intervjufrågor	kan	ses	under	bilagor	(se	bilaga	1	och	2).	

Riktlinjer	och	designprinciper	inom	verksamheten	
Nedan	 följer	 en	 sammanställning	 för	 vad	 informanterna	 ansåg	 sig	 ha	 för	 riktlinjer	 vid	
utveckling	 inom	 sin	 roll	 som	 utvecklare	 i	 sin	 verksamhet	 samt	 de	 riktlinjer	 och	
designprinciper	som	deras	kunder	hade	för	dem	som	utvecklare.	
		
I	 relation	 till	 verksamhetens	 riktlinjer	 för	 utveckling	 ansåg	 flera	 av	 informanterna	 att	 de	
saknar	direktiv	för	hur	de	ska	följas.	Det	är	kunden	som	mestadels	styr	vilka	riktlinjer	och	
designprinciper	 som	de	 bör	 förhålla	 sig	 till	 och	 att	 de	 som	 leverantörer	 kan	 påpeka	 vad	
kunden	bör	tänka	på	alternativt	lämna	förbättringsförslag.	Enligt	en	av	informanterna	som	
tidigare	jobbat	som	utvecklare	men	idag	har	rollen	som	systemanalytiker,	så	ansåg	denna	
informant	att	det	faktiskt	finns	en	hel	del	riktlinjer.	
		

		 “Jo	men	det	har	vi,	dels	har	vi	våra	egna	riktlinjer	och	metoder,	men	det	är	ju	ofta	
man	sitter	i	kundprojekt	och	då	är	det	kundens	riktlinjer	som	gäller	och	dom	verktyg	
man	 ska	 använda	 när	 det	 gäller	 hur	man	 ska	 logga-	 och	 säkerhetslogga	 saker.”	
(Informant	D)	

  
Samma	 informant	 berättade	 också	 vid	 följdfrågan	 kring	 hur	 riktlinjer	 förmedlas	 till	
utvecklare	att	det	är	systemarkitekter	som	ska	se	till	att	riktlinjer	för	struktur	och	kodning	
följs.	När	leverantörerna	kommer	till	en	ny	kund	och	framförallt	till	större	kunder	är	det	ofta	
någon	form	av	introduktion	för	hur	de	vill	att	riktlinjer	ska	följas.	Däremot	så	menade	en	av	
informanterna	 att	 många	 konsultbolag	 har	 värdeord	 som	 kan	 skilja	 dem	 från	 andra	
verksamheter.	Rent	moraliskt	 så	 ska	en	konsult	 försöka	ge	ett	mervärde	samt	 försöka	se	
förbättringsmaterial.	I	samband	med	denna	fråga	kom	ytterligare	en	intressant	aspekt	upp	
angående	hur	riktlinjer	ofta	ser	väldigt	bra	ut	men	att	de	många	gånger	följs	på	ett	bristfälligt	
sätt.	
		
“Men	sen	om	man	ska	vara	ärlig	så	är	det	väldigt	lätt	att	det	faller	mellan	stolarna,	så	
är	det.	Det	bygger	mycket	på	att	man	ska	ha	någon	ansvarstagande	i	projektet	som	har	
lite	extra	koll.	Det	kan	vara	en	konsult	men	det	kan	vara	en	anställd	också.	Riktlinjer	är	
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ofta	 bra	 mycket	 bättre	 än	 vad	 utfallet	 blir.	 Pappersprodukten	 är	 oftast	 perfekt.”	
(Informant	D)	

  
I	en	av	intervjuerna	kvarstod	faktumet	att	utvecklare	går	mycket	efter	krav	och	pratar	med	
den	person	som	förvaltar	projektet.	På	så	sätt	kan	de	ta	del	av	riktlinjer,	men	inget	utförs	
utan	att	de	pratar	med	denna	personen	först.	Däremot	så	påpekade	denna	utvecklaren	att	de	
strävar	inom	verksamheten	att	vara	öppna	och	inte	dölja	det	som	kan	vara	fel.	
		

“Vår	verksamhet	är	väldigt	mycket	 för	att	de	vill	att	man	ska	utvecklas	 för	 sig	 själv,	
stöttar	en	med	kompetensutveckling.”		(Informant	C)	

Ansvar	och	dilemman	
I	förhållande	till	ansvar	och	dilemman	vid	utveckling	uttryckte	sig	tre	av	de	informanter	som	
deltog	i	fokusgruppintervjun	att	de	som	utvecklare	följer	de	lagar	och	regler	som	finns.	Det	
menade	också	på	att	det	finns	oskrivna	regler	som	man	bör	förhålla	sig	till	exempelvis	att	
inte	sälja	användardata	som	bland	annat	Facebook	gör.	Det	är	svårt	att	hindra	stora	företag	
som	Facebook	från	att	sälja	användardata	eftersom	det	är	ett	vinstdrivande	företag	och	så	
länge	det	inte	finns	lagar	som	hindrar	dem	så	kommer	det	mest	troligt	fortsätta	sälja	data.	
Informanterna	diskuterade	även	att	det	är	kundens	ansvar	att	förhålla	sig	till	lagar	och	regler	
men	att	de	som	leverantörer	kan	påtala	om	det	anser	att	något	känns	felaktigt	och	att	de	där	
har	ett	stort	ansvar	att	flagga	för	sådant.	
		
“Jag	 tycker	man	har	ett	ansvar	att	 förmedla	det,	 för	det	kanske	 inte	dem	som	ställer	
kraven	vet	om.	Om	man	själv	är	som	teknisk	specialist	så	har	man	ju	det	ansvaret	som	
teknisk	specialist	att	flagga	för	det.”	(Informant	C)	

		
Två	av	dem	menade	på	att	de	har	ett	jättestort	ansvar	eftersom	det	vill	bygga	det	kunden	
verkligen	vill	ha.	
		

“Man	har	 ett	 ansvar	 som	 leverantör,	 det	 finns	 vissa	 saker	man	måste	 tänka	 på.	 För	
någonstans	ska	man	leverera	en	bra	produkt.	Det	kan	vara	lagar	som	styr	sen	kan	det	
vara	sunt	förnuft	också	och	ibland	kokar	det	ner	till	kundnöjdhet.	(Informant	A)	

  
En informant relaterade till ett pågående projekt vilket bestod av väldigt många skikt. Det projektet 
ska inte bara följa de riktlinjer som finns, det ska vara så pass välstrukturerat att det går att bygga 
vidare på samt att det ska vara lätt att förändra om det blir lagförändringar eller att krav och 
förutsättningar förändras. Här hade en annan informant samma tankesätt kring att projekt måste 
vara förvaltningsbara, riktlinjer kan komma in i den aspekt att fler i projektet måste kunna ta del 
av kodningen. 
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“Det ska vara strukturerat, det ska vara byggt efter det arkitekturella principer som finns. 
Sen ska det var förvaltningsbart, det är också en sådan där grej, man ser oftast produkter 
som en livscykel och det är lätt att man bara tittar på själva utvecklingen men den här 
kanske ska leva i 10 år, då ska man kunna hålla den här flygande i 10 år, kunna göra små 
justeringar eller vad som behövs. Vi har ett stort ansvar, att bara lösa en uppgift 
supersimpelt, det går ofta ganska bra, men att få det att hålla över tiden det är ofta inte 
lika lätt.” (Informant D)   

  
Vidare diskuterade två av informanterna att lagstiftningen ligger efter utvecklingen och att när 
lagförändringar sker får verksamheterna alltid en viss tid på sig att införa det i sina system. Den 
ena informanten uttryckte däremot att det är lagstiftningen som styr utvecklingen i större 
utsträckning och kommer fortsätta göra det i framtiden också.   
		
Ett	annat	dilemma	som	lyftes	fram	av	informant	var	diffusa	kravspecifikationer	från	kunder.	
Det	optimala	fallet	är	att	få	en	förståelse	för	verksamheten,	på	så	sätt	blir	det	enklare	att	veta	
om	kunden	i	fråga	har	ställt	krav	som	blir	problematiska	eller	svåra	att	tolka.	Som	utvecklare	
tillför	de	mindre	delar,	därför	har	de	inte	alltid	förståelse	för	hela	verksamheten.	Ofta	sitter	
de	i	förvaltningsuppdrag	som	pågår	så	länge	projektet	är	verksamt,	tidsramar	mellan	flera	
år	 till	någon	enstaka	månad.	Utvecklare	 träffar	 sällan	 slutkunden	eller	 användaren	vilket	
även	kan	göra	att	synen	på	den	slutgiltiga	produkten	skiljer	sig	från	en	annan	utvecklares.	

Rekommendationer	
Vid	frågan	som	berörde	vad	informanterna	tror	om	att	“spärra”	eller	begränsa	användaren	
för	att	säkerställa	att	applikationen	används	på	ett	så	säkert	sätt	som	möjligt,	diskuterade	
informanterna	att	användaren	inte	får	bli	allt	för	begränsad.	De	menade	att	mest	lämpligt	är	
att	uppmana	användaren	att	följa	lagen	men	samtidigt	inte	begränsa	användaren	för	mycket	
eftersom	 det	 skulle	 riskera	 en	 negativ	 användarupplevelse.	 Under	 diskussionen	 nämnde	
även	informanterna	att	de	ansåg	att	det	ska	mycket	till	innan	användare	accepterar	att	en	
funktion	inaktiveras	helt.	
		

“Det	ska	mycket	till	innan	det	känns	rimligt	att	hindra	en	användare	från	att	använda	
appen,	inaktivera	funktioner	för	att	användaren	bryter	mot	lagen,	sen	kan	man	absolut	
påtala	det.	Det	är	ett	bättre	sätt,	att	påtala.”		(Informant	B)	

		
Vid	en	av	de	intervjuerna	nämndes	det	också	att	användare	vill	använda	applikationer	till	
det	den	faktiskt	är	tänkt	till.	Därför	kan	en	säkerhetsåtgärd	absolut	påverka,	däremot	om	
användaren	förstår	att	den	är	där	av	en	anledning	kan	det	fungera,	men	personligen	skulle	
informanten	 själv	 inte	 använda	 en	 applikation	 med	 för	 mycket	 “brus”.	 Vidare	 menade	
informanten	att	de	som	utvecklare	måste	räkna	med	att	användaren	gör	oberäkneliga	saker	
när	den	använder	systemet	beroende	på	vad	det	är	för	system.	Utvecklarna	måste	tänka	på	
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att	de	kanske	måste	reglera	hur	systemet	ska	användas,	sedan	låta	en	referensgrupp	prova	
på	och	därefter	ge	tankar	kring	det,	alternativt	att	systemet	ges	ut	 i	produktionen	och	att	
användaren	får	lära	sig	där.	
		

“Man	måste	 ju	 vara	beredd	på	att	 användaren	gör	dumma	 saker	när	den	använder	
systemet,	beroende	på	vad	det	är	för	systemet.	Det	är	sånt	man	får	tänka	på.	Man	kanske	
får	reglera	för	hur	den	ska	användas.	Man	har	en	användare	eller	referensgrupp	som	
får	prova	på	och	ge	tankar	kring	det,	eller	ut	i	produktion	så	är	det	där	man	får	lära	
sig.”	(Informant	A)	

		
En	annan	informant	stärkte	även	denna	rekommendation	då	utvecklaren	ansåg	att	är	det	en	
varning	som	dyker	upp	för	ofta	så	stör	det	hela	användandet,	blir	det	för	mycket	sånt	kan	det	
försämra	användarupplevelsen.	
		

“Om	 det	 är	 exempelvis	 en	 varning	 som	 dyker	 upp	 hela	 tiden,	 då	 stör	 det	 hela	
användandet	 och	blir	 det	 för	mycket	 så	 kan	det	 försämra	användarupplevelsen.	Det	
finns	så	många	situationer	där	det	behövs.”	(Informant	C)	

		
Informanten	menade	även	att	i	ett	sådant	läge	som	i	trafiken	får	användaren	också	ta	sitt	
ansvar	då	det	är	svårt	att	göra	applikationer	helt	säkra.		
		
Alla	 rekommendationer	 som	 nämndes	 under	 fokusgruppsintervjuer	 och	 de	 kvalitativa	
intervjuerna	har	punktats	upp	nedan	enligt	följande:	
		

●      Begränsa	inte	användaren	för	mycket.	
●      Uppmana	användaren	att	ta	ansvar	och	följa	lagen	genom	information	innan	

hemsidan/applikationen/tjänsten	används.	
●      Varningar	kan	användas	för	att	uppmana	användaren	för	att	upplysa.	
●      Ge	användare	möjligheten	att	avvisa	“varningsmeddelande/uppmaningar”,	

exempelvis	genom	alternativ	att	bocka	i	en	ruta	som	säger	“visa	inte	igen”.	
●      Hämta	så	mycket	så	möjligt	från	andra	flöden	så	att	det	känns	bekant	för	

användaren.	
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4.2.1	Service	Responsibility	Template	
I	Service	Responsibility	Template	sammanställs	kvalitativ	data	från	intervjuer	och	studiens	
teoretiska	referensram	för	att	analyseras.	Först	och	främst	har	ansvar	och	aktivitet	hos	både	
utvecklare	 och	 användare	 belysts	 samt	 de	 problem	 och	 utmaningar	 som	 framkommer.	
Aktivitet	och	ansvar	är	framtagna	ur	den	ursprungliga	kontext	vi	valt	att	förhålla	oss	till	vad	
gäller	ansvar	vid	applikationsutveckling,	diagrammet	visar	även	på	utvecklares	perspektiv	
för	användares	aktivitet	och	ansvar.	Diagrammet	visar	en	sammanställning	av	data	från	både	
fokusgruppintervjun,	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 samt	 vår	 teoretiska	 referensram.	
Kontexten	 utgår	 från	 studiens	 huvudfokus	 som	 ligger	 i	 just	 ansvar	 vid	
applikationsutveckling.	
		

UTVECKLARES	
AKTIVITET	OCH	

ANSVAR	
		

ANVÄNDARES	
AKTIVITET	OCH	

ANSVAR	

PROBLEM	OCH	
UTMANINGAR	

TEORETISK	
REFERENSRAM	

Följa	lagar	och	
riktlinjer.	

Ta	ansvar	vid	
användning	av	
applikation.	

Att	riktlinjer	är	
luddiga	för	
utvecklare	vid	
applikations-	
utveckling	och	att	
användaren	
förväntar	sig	att	
säkerheten	har	
funnits	i	åtanke	vid	
utvecklingen.	

Människan	har	
intentioner	till	att	
agera	och	framkalla	
ett	visst	beteende,	
faktorer	som	spelar	
in	är	sociala	
omständigheter,	
attityd	och	den	
upplevda	
beteendekontrollen	
inför	ett	agerande	
(Ajzen,	1991).	

Utveckla	tillförlitliga	
applikationer.	

Använda	
applikationen	på	ett	
säkert	sätt.	

Utvecklare	förväntar	
sig	att	användaren	
tar	sitt	ansvar	samt	
att	många	
användare	kan	tro	
att	utvecklare	haft	
säkerheten	i	åtanke.	

Användares	behov	
ska	ligga	i	fokus	vid	
utveckling,	det	
påverkar	
gränssnittet	som	i	
sin	tur	kan	styra	
systemets	faktiska	
funktion	(Norman,	
1986).	
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Begränsningar	i	
applikationen	för	att	
undvika	användning	
vid	osäkra	
situationer	samt	för	
att	undvika	
interaktion	med	
applikationen	där	
det	enligt	lag	inte	är	
tillåtet.	

Undvika	
användning	av	
applikationen	i	
osäkra	situationer	
och	där	interaktion	
med	applikation	
enligt	lag	inte	är	
tillåtet.	

Att	inte	begränsa	
användaren	så	att	
irritation	uppstår	
men	också	att	
användaren	tar	till	
sig	budskapet	att	
undvika	interaktion	
med	applikationen.	

Tjänster	bör	vara	
skräddarsydda	och	
samspela	med	
kunden	för	att	
behov	ska	
tillgodoses	för	att	
generera	bästa	
kundupplevelse	
(Kristensson	et	al.	
2014).	

Ansvarstagande	vid	
deltagande	i	projekt.	

Ansvarstagande	vid	
val	av	applikation	
och	tjänst.	

Att	utvecklare	tar	
ansvar	och	ser	
helheten	vid	
projektdeltagande	
och	att	användare	
mer	försiktighet	
väljer	sina	digitala	
tjänster	och	
applikationer.	

Vid	ansvarstagande	
så	krävs	förmåga	att	
förutse	problem	
innan	de	uppstår.	
Användaren	ska	
kunna	använda	sin	
tjänst	på	bästa	sätt.	
Samt	att	inställning	
till	användning	av	
teknologi	spelar	in	
vid	användandet	
(Moggridge,	2007;	
Ajzen,	1991).	

		
Tabell	2.	Service	Responsibility	Template	som	belyser	problem	och	utmaningar	för	både	utvecklare	och	
användare	och	jämförs	med	vår	teoretiska	referensram	
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4.2.2	Service	Blueprint	
Utifrån	datainsamlingen	och	sammanställningen	av	de	ansvar	och	dilemman	en	utvecklare	
har	vid	applikationsutveckling	gjordes	en	 service	blueprint	 av	vår	parkeringsapplikation.	
Detta	för	att	enklare	kunna	visualisera	och	få	en	bättre	översikt	över	de	aktiviteter	som	sker	
vid	användning	av	applikationen	(Bitner	et	al.,	2008).	Genom	att	skapa	en	blueprint	karta	
har	 vi	 kunnat	 identifiera	 de	 aktiviteter	 som	 behövs	 samt	 vilka	 aktiviteter	 som	 blir	
överflödiga	vid	interaktion	mellan	användare	och	tjänst.	
		

 
Figur	 4.	 Övergripande	 bild	 av	 processkartan	 samt	 de	 aktiviteter	 och	 stödprocesser	 som	 sker	 i	
Parkerinsapplikationen.	

Processkartans	beståndsdelar:	
  
Fysiska	bevis	är	på	den	översta	raden	i	processkartan	(se	figur	5)	och	består	av	smartphone	
(hårdvaran),	applikation,	mjukvara,	kontor,	parkeringsskylt	och	parkeringsautomat.	Dessa	
är	de	grundläggande	enheterna	för	att	tjänsten	ska	kunna	användas	och	fungera.	
		
Kundagerande	är	den	andra	steget	i	en	service	blueprint	och	visar	på	användarens	process	
samt	 de	 aktiviteter	 användaren	 utför	 för	 att	 nå	 slutmålet,	 i	 detta	 fall	 processen	 från	
nedladdning	 av	 applikationen	 till	 att	 parkeringen	 är	 betald	 (om	det	 är	 avgiftsparkering).	
Avsikten	med	parkeringsapplikationen	var	att	den	skulle	vara	så	enkel	så	möjlig	att	använda,	
och	fungera	som	ett	verktyg	för	att	tyda	parkeringsskyltar.	Därför	är	det	väldigt	få	funktioner	
för	 att	 den	 ska	 kunna	 uppfylla	 kundens	 behov	 utan	 några	 krångliga	 steg	 eller	 onödiga	
funktioner.	Den	designades	med	avsikt	att	vara	en	interaktiv	digital	tjänst	som	på	ett	effektivt	
sätt	löser	kundens	behov,	vilket	i	vårt	fall	är	att	tyda	parkeringsskyltar	på	ett	enklare	sätt.	
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Detta	menar	Card,	(2018)	är	viktigt	för	att	användarna	ska	förstå	tjänstens	fulla	potential	
och	vilka	fördelar	just	vårt	applikationsverktyg	kan	bidra	med.	Det	börjar	med	att	kunden	
måste	ladda	ner	applikationen	från	antingen	Applestores-	eller	Google	Plays	plattform	för	
applikationer.	När	användaren	startar	applikationen	visas	ett	uppmanande	meddelande	på	
skärmen	 om	 att	 applikationen	 inte	 ska	 användas	 under	 körning.	 I	 steg	 tre	 i	
användarprocessen	får	användaren	verifiera	om	användaren	vill	visa	sin	platsinfo	eller	inte.	
Platsinfo	är	inget	måste	för	att	applikationen	ska	fungera	på	rätt	sätt	men	kan	användas	för	
att	 snabbare	 söka	 igenom	 exempelvis	 databasen	 med	 alla	 Luleås	 parkeringsskyltar.	
Eftersom	 applikationen	 kräver	 tillgång	 till	 kamera	 för	 att	 kunna	 användas	 behöver	
användaren	bekräfta	det	också.	Sedan	kan	användaren	påbörja	att	scanna	parkeringsskyltar,	
en	 sista	 påminnelse	 dyker	 upp	 när	 användaren	 fotar	 skylten	 att	 inte	 applikationen	 ska	
användas	under	 körning.	Användaren	 får	 information	 angående	om	det	 är	 ok	 eller	 ej	 att	
parkera,	hur	länga	man	får	stå	där	samt	om	det	är	avgiftsparkering.	Om	det	är	ok	att	parkera	
kan	 användaren	 lägga	 in	 en	 påminnelse	 om	 när	 bilen	måste	 flytta	 eller	 när	 avgiften	 för	
parkeringen	 löper	 ut.	 Sista	 steget	 utförs	 endast	 om	 det	 är	 avgiftsparkering	 och	 det	 görs	
genom	 stödprocesser	 för	 e-parkering	 eller	 parkeringsautomaten.	 Ingen	 betalning	 kan	
genomföras	med	våran	tjänst.	
		
Frontstage	i	en	service	blueprint,	visar	på	interaktionen	mellan	användare	och	tjänsten	och	
hur	kommunikationen	sker	däremellan.	Processen	visar	på	informationen	som	användaren	
tilldelas	 utefter	 hur	 användaren	 navigerar	 i	 tjänsten.	 Detta	 steg	 inkluderar	 det	 som	
applikationen	utför	samt	är	synligt	för	användaren.	Frontstage	kommunicerar	exempelvis	
direkt	 när	 användaren	 startar	 applikationen	 och	 frågor	 om	 platsinfo	 och	 där	 steg	 fem	
kommer	in	med	GPS-system	som	stödprocess.	Andra	steget	i	frontstage	processen	kommer	
en	uppmanande	text	som	informerar	användaren	om	att	inte	använda	applikationen	under	
körning.	 När	 användaren	 sedan	 ska	 skanna	 en	 parkeringsskylt	 så	 begär	 applikationen	
åtkomst	till	kameran	och	detta	kommuniceras	genom	en	popup	ruta.	I	fjärde	steget	kommer	
en	påminnelse	om	att	 inte	att	använda	applikationen	samtidigt	som	användaren	kör.	När	
användaren	har	skannat	en	parkeringsskylt	visas	 information	om	det	är	 tillåt	att	parkera	
eller	 ej	 och	 i	 steg	 sex,	 som	 är	 det	 sista	 steget	 i	 frontstage,	 kan	 användaren	 bekräfta	
påminnelse	på	när	parkeringstiden	löper	ut.	
		
Backstage	är	steg	fyra	i	processkartan	i	en	service	blueprint	och	här	sker	det	applikationen	
utför	men	som	inte	användaren	kan	se.	Detta	är	det	steg	som	anställda	hanterar	men	i	vårt	
fall	sker	endast	ett	steg	vilket	är	att	en	sökning	av	information	görs	med	stöd	av	steg	fem	i	
processkartan	vilket	är	databasen	för	parkeringsskyltar.		
		
Stödprocesser	 är	 det	 sista	 steget	 i	 processkartan	 och	 handlar	 om	 alla	 bakomliggande	
stödprocesser	 som	 möjliggör	 att	 applikationen	 kan	 levereras	 till	 slutkunden.	 De	
stödprocesser	som	framkom	efter	att	skapat	en	förståelse	över	användarens	process	var	att	
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det	krävs	plattform	för	applikationsbutik,	GPS-system,	kamera-system,	gemensam	databas	
för	 parkeringsskyltar	 och	 sista	 steget	 sker	 endast	 om	 det	 är	 betalparkering	 via	
parkeringsautomat	eller	andra	digitala	parkeringstjänster.	

4.3	Detaljeringsfasen	
Kvalitativ	data	 från	 intervjuer	har	 format	designförslaget	och	utifrån	de	 ramar	vi	kunnat	
sätta	upp	har	 en	prototyp	designats	 för	 att	 visa	på	det	 gränssnitt	 och	de	 funktioner	 som	
användaren	kommer	att	möta.	Designförslaget	utvärderas	i	REAL-modellen	för	att	visa	på	
hur	det	uppfyller	och	förhåller	sig	till	valda	designprinciper.	

4.3.1	Design	av	IT-artefakt	
Prototypen	för	Parkeringsapplikationen	har	framtagits	och	designats	utifrån	de	resultat	som	
processkartläggningen	 visade	 på.	 Prototypen	 följer	 alla	 de	 aktiviteter	 som	 visas	 i	
processkartläggningen	 (se	 figur	 4)	 och	 är	 skapades	 för	 att	 på	 ett	 ytterligare	 sätt	 kunna	
visualisera	 hela	 designkonceptet	med	Parkeringsapplikationen.	Det	 visar	 även	 på	 hur	 de	
rekommendationer	 som	 framkom	 under	 datainsamlingen	 kan	 implementeras	 i	 ett	
designkoncept.	Nedan	visas	prototypens	process	i	ordning	från	uppstart	av	applikation	till	
att	användaren	parkerat	sin	bil	och	vill	lägga	in	en	påminnelse.		
 

 
		

Vid	start	av	applikationen	(se	
figur	5)	kommer	en	popup	ruta	
upp	angående	om	användaren	
vill	tillåta	att	din	platsinfo	syns	

vi	användning	av	
applikationen.	Denna	ruta	visas	
endast	vid	första	användning	

av	applikationen.	
	

Sedan	kommer	informerande	
ruta	för	att	upplysa	

användaren	att	applikationen	
inte	ska	användas	under	
körning	(se	figur	6).	

		
		
  
  

Figur	6.	Vy	över	uppmanande	text	
om	att	inte	använda	appen	under	
körning		

Figur	5.	Vy	över	popup	notis	
för	att	tillåta	att	visa	platsinfo	
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Efter	användaren	har	bekräftat	
detta	meddelande	kommer	

användaren	till	första	sidan	av	
parkeringsappen	(se	figur	7).	Här	
finns	en	förklarande	text	vad	
applikationen	är	tänkt	att	

användas	till.	Det	finns	även	en	
menyknapp	uppe	i	högra	hörnet	
och	i	mitten	finns	det	en	blå	knapp	
där	det	står	skanna	skylt	där	hela	

processen	för	att	tyda	en	
parkeringsskylt	börjar.	

		
När	användaren	klickar	på	skanna	
skylt	begär	parkeringsappen	

åtkomst	till	kameran	(se	figur	8).	
Här	förklaras	anledningen	till	

varför	åtkomst	till	kameran	krävs.	
	
	
	
		
		

Väljer	användaren	att	tillåta	
åtkomst	till	kamera	så	startas	
kameran	och	användaren	kan	
skanna	av	skylt	(se	figur	9).	

		
När	skylten	skannas	får	
användaren	en	sista	

uppmaning	om	att	inte	använda	
applikationen	under	körning	
(se	figur	10).	Användaren	
behöver	endast	klicka	OK	så	
försvinner	rutan.	Vid	OK	så	
skickas	användaren	vidare	till	
information	gällande	vad	
skannern	kunde	tyda	från	

parkeringsskylt.	
  

Figur	8.	Vy	över	begäran	om	
åtkomst	till	kamera	

Figur	7.	Vy	över	applikationens	
startsida	

Figur	9.	Vy	över	funktionen	
skanna	skylt	

Figur	10.	Vy	över	det	"sista"	
uppmanande	meddelandet	
efter	skylt	har	skannats	
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Figur	11	är	den	information	

användaren	få	upp	efter	att	det	
skannat	en	skylt.	Den	gröna	

symbolen	visar	att	det	är	OK	att	
parkera	och	dollartecknet	i	rött	visar	

på	att	det	är	en	avgiftsbelagd	
parkering	och	påminner	på	så	sätt	

användaren	att	betala	för	
parkeringen.	Sedan	finns	en	

påminnelse	knapp	om	användaren	
vill	lägga	in	en	notis	för	när	bilen	

måste	flyttas.	
  

		
		

		
		
		
	
	

	
	
	

Om	användaren	väljer	att	lägga	in	en	
påminnelse	så	känner	applikationen	av	
vilken	ankomsttid	användaren	har	(se	
figur	12).	Sedan	är	det	en	scrollista	med	
tider	där	användaren	kan	välja	när	

påminnelsen	ska	komma.		
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Figur	11.	Vy	över	informationen	som	
tilldelas	efter	skannad	parkeringsskylt	

Figur	12.	Vy	över	att	skapa	påminnelse	
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4.3.2	REAL-Modellen	
REAL	 -	 modellen	 som	 presenteras	 nedan	 sammanställer	 och	 utvärderar	 designförslaget.	
Huruvida	 det	 uppfyller	 en	 Relevans,	 Effektivitet,	 Attityd	 och	 Lättlärdhet.	 Syftet	 med	
parkeringsapplikationen	 är	 att	 tillgå	 parkeringsinformation,	 därför	 är	 det	 viktigt	 att	 en	
relevant	 scanningsfunktion	 finns	 tillgänglig	 som	 en	 central	 och	 huvudsaklig	 del	 i	
applikationen.	Oavsett	vilken	situation	som	användarens	befinner	sig	i	så	ska	störmoment	
vara	så	få	som	möjligt.	Ett	säkerhetsmeddelande	ska	inte	vara	upprepande,	utan	användaren	
ska	 direkt	 navigeras	 till	 den	 huvudsakliga	 funktionen	 för	 applikationen	 och	 på	 så	 sätt	
uppfattas	som	effektiv.	Detta	genererar	även	en	positiv	attityd	då	användaren	hädanefter	
direkt	 kommer	 till	 huvudfunktionen	 när	 den	 öppnar	 applikationen.	 Huvudfunktionen	 i	
applikationen	är	mobilkameran	som	ska	scanna	parkeringsskyltar.	Denna	funktion	är	sedan	
tidigare	bekant	för	de	flesta	användare	och	därför	också	en	bekväm	funktion	att	använda	
utan	 att	 användaren	 behöver	 lära	 sig	 ytterligare	 funktioner	 för	 att	 tillgå	
parkeringsinformation.		
	

		

	

		
  
  
 

Figur	13.	Real-modellen	utvärderar	designförslaget	
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5.	Analys	&	Diskussion	
Riktlinjer	&	designprinciper	inom	verksamheten 
I	 kapitel	 2.4	 beskrivs	 att	 designriktlinjer	 såväl	 designprinciper	 är	 grundläggande	 för	 att	
utvecklare	 ska	 kunna	 hantera	 olika	 typer	 av	 användare	 och	 deras	 kompetensnivåer.	
Riktlinjer	omfattar	dock	en	viss	problematik	då	de	många	gånger	är	felaktiga,	ofullständiga	
och	svåra	att	tillämpa	(Shneiderman	&	Plaisant,	2010).	I	resultatet	observerades	att	denna	
typ	 av	 hinder	 förekommer.	 Informanterna	menade	 att	 de	 riktlinjer	 som	 finns	 ser	 väldigt	
perfekta	ut	på	pappret	men	många	gånger	följs	bristfälligt.	Informanterna	menade	också	att,	
för	att	dessa	riktlinjer	ska	följas	krävs	det	att	det	finns	någon	ansvarstagande	i	projektet	som	
har	större	kontroll	över	detta	område. 
	 
Däremot	ansåg	informanterna	att	de	principer	som	är	tydliga	och	följs	på	ett	noggrant	sätt	
är	 de	 arkitekturella	 principerna.	 Att	 följa	 dessa	 ansågs	 vara	 viktigt	 för	 informanterna	 då	
tjänsterna	ska	vara	förvaltningsbara	så	länge	som	projektet	är	verksamt,	vilket	kan	vara	allt	
från	någon	enstaka	månad	till	flera	år.	Därmed	är	det	viktigt	att	de	inte	bara	tittar	på	själva	
utvecklingen	utan	det	krävs	att	de	som	utvecklare	tänker	på	att	en	produkt	eller	tjänst	har	
en	livscykel.	Hänsynen	till	att	det	ska	finnas	en	livscykel	beror	på	att	det	kan	komma	nya	
utvecklare	 under	 projektets	 gång	 som	 ska	 kunna	 förstå	 koden	 och	 hålla	 projektet	
förvaltningsbart.	Koden	måste	därför	struktureras	efter	dessa	arkitekturella	principer	vilket	
Shneiderman	och	Plaisant	(2010)	menar	att	just	designprinciper	finns	till	för,	att	underlätta	
för	 olika	 utvecklare	 och	 designers	 att	 utveckla	 ett	 gemensamt	 språk	 och	 bidra	 till	 en	
konsekvent	design. 

Ansvar	och	dilemman 
Innovation	 av	 tjänster	 och	 applikationer	 ses	 som	 nya	 idéer	 vilka	 ska	 skapa	 värde	 hos	
användaren.	Det	centrala	är	interaktionen	och	att	användningen	blir	ett	samspel	som	uppnår	
det	önskade	resultatet	(Mulgan,	2007,	Bruhn	&	Georgi,	2006).	De	svårigheter	som	kan	uppstå	
när	informanterna	försöker	skapa	detta	användarvärde	är	att	bedöma	och	hitta	balansen	för	
ansvarstagande.	 För	 att	 undvika	 att	 försämra	 användarupplevelsen	 när	 störmoment	 vid	
olika	säkerhetsåtaganden	flätas	in	i	applikationen	så	behöver	utvecklarna	ta	hänsyn	till	att	
användningen	fortfarande	blir	friktionsfri	och	fyller	sin	funktion.	De	behöver	hitta	balansen	
mellan	 vad	 som	 är	 tekniskt	möjligt,	 funktion	men	 också	 förstå	 kundens	 behov.	 Keil	 och	
Carmen	 (1995)	 poängterar	 att	 det	 finns	 svårigheter	 att	 inkludera	 slutanvändaren	 vid	
utveckling	trots	att	detta	skulle	generera	en	förståelse	för	dennes	behov	av	en	god	struktur.	
Både	Norman	(1986)	och	Schneiderman	och	Plaisant	(2010)	nämner	att	användarcentrerad	
design	är	 fokuserat	på	att	användarens	behov	ska	 ligga	 i	 fokus	och	att	de	grundläggande	
principerna	vid	design	är	att	hantera	slutanvändarens	kompetensnivå.	Därför	är	det	viktigt	
att	beakta	hur	utvecklare	kan	ta	ansvar	men	samtidigt	bemöta	användares	kompetensnivå.	
Precis	som	Keil	och	Carmen	(1995)	och	Schneiderman	och	Plaisant	(2010)	menar	att	projekt	
bör	 vara	 användarcentrerat	 är	 både	 förståelsen	 för	 projektets	 helhet,	 slutanvändarens	
behov	och	krav	men	också	individuella	förmåga	att	använda	digitala	medel	väsentliga	att	ta	
hänsyn	till. 
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Intervjuresultatet	 visar	 att	 ett	 helhetsansvar	 för	 ett	 projekt	 inte	 kan	 tas	 av	 enskilda	
utvecklare.	De	har	 som	påpekat	 ett	 ansvar	 att	utveckla	 förvaltningsbara	 tjänster	men	 får	
sällan	träffa	en	slutkund	eller	ta	del	av	projektets	alla	delar.	Därav	tar	de	endast	ansvar	för	
den	 del	 de	 förvaltar	 och	 lämnar	 över	 vid	 utförd	 uppgift.	 Kopplingen	 till	 Brennan	 och	
Johnsons	(2004)	studie	om	att	många	uppdragstagare	inte	ser	till	projektets	helhet	och	att	
ansvar	inte	tas	för	konsekvenser	som	kan	uppstå	blir	på	så	vis	realistisk.	Ett	ansvar	kan	alltså	
endast	 tas	 inom	 den	 specifika	 del	 som	 utvecklare	 arbetat	 i	 inom	 projektet	 samt	 att	 det	
generella	ansvaret	här	ligger	i	att	hålla	denna	förvaltningsbar,	men	att	få	en	helhetssyn	för	
projektet	 kan	ofta	bli	 svårt.	Detta	menar	 även	Gotterbarn	 (2011)	 är	 en	 ansvarsfråga	och	
dilemma	 som	 kan	 uppstå	 vid	 utveckling,	 framförallt	 när	 en	 projektgrupp	 hamnar	 i	 de	
situationer	som	beskrivs	där	projektdeltagare	avsäger	sig	ansvarstagande	då	de	inte	deltagit	
i	projektets	alla	delar	eller	fått	en	helhetsuppfattning.	 
	 
Brennan	 och	 Johnson	 (2004)	 nämner	 det	 så	 kallade	 “blame-game”	 var	 projektdeltagare	
avsäger	sig	sitt	ansvar	och	lägger	över	det	på	någon	annan	med	en	större	roll	inom	den	del	
som	inte	uppnått	det	önskade	resultatet.	Våra	informanter	nämner	just	detta,	att	det	alltid	
finns	en	som	har	ett	större	ansvar	inom	projektet,	en	som	har	ett	övergripande	ansvar	för	
exempelvis	arkitekturen	som	de	kan	vända	sig	till.	Däremot	uppfattas	aldrig	attityden	som	
sådan	att	ansvar	lämnas	över	till	någon	annan.	Problematik	som	uppstår	inom	projektet	tar	
de	ansvar	på	den	nivå	som	de	är	kompatibla	för	och	diskuterar	med	den	som	sitter	på	den	
övergripande	 ansvarsrollen.	 Vad	 som	här	 blir	 tydligt	 är	 just	 att	 det	 krävs	 en	 omfattande	
ansvarsroll	för	projektets	olika	delar.	Utvecklare	kan	alltså	inte	endast	utveckla	tjänsten	eller	
applikationen	 utan	 måste	 även	 se	 till	 sitt	 engagemang	 i	 hela	 projektprocessen	 (Symon,	
1998).	 
 
Härefter	är	en	viktig	aspekt	att	nämna	att	alla	informanterna	känner	sig	bekväma	med	att	ta	
upp	vad	 som	upplevs	problematiskt.	Med	andra	ord	är	den	allmänna	attityden	gentemot	
ansvarstagande	inom	verksamheten	för	att	förutse	problem	positiv,	precis	som	Moggridge	
(2007)	menar	att	ansvarstagande	kräver	en	förmåga	och	inställning	till	att	förutse	problem.	
Denna	 positiva	 attityd	 gentemot	 ansvar	 hos	 informanterna	 kan	 även	 kopplas	 till	 de	
subjektiva	 normer	 som	 Ajzen	 (1991)	 utvecklat.	 Den	 attityd	 och	 kultur	 som	 uppfattas	 i	
allmänhet	 inom	verksamheten	 samt	 inom	projekten	 som	 informanterna	 deltar	 i	 visar	 på	
sociala	 omständigheter	 där	 inställning	 och	 vilja	 fokuserar	 på	 att	 uppnå	 kundnöjdhet	 och	
fungerande	resultat.	Informanterna	har	alla	bekräftat	att	de	kan	diskutera	situationer	de	tror	
kan	bli	problematiska,	på	så	sätt	har	de	den	upplevda	beteendekontrollen	vilken	innebär	att	
de	känner	sig	bekväma	att	agera	för	att	ta	ansvar. 
  
	
	
	
	
	
	
	



 41 

Rekommendationer 
I	 SRT	 tabellen	 (se	 tabell	 2)	 visar	 vi	 på	 att	 utvecklare	 kan	 begränsa	 användare	 inom	
applikationen	 för	 att	 utesluta	 interaktion	 vid	 situationer	 där	 applikationen	 inte	 bör	
användas.	Det	är	enligt	lag	inte	tillåtet	att	använda	applikationer	i	trafiken	men	eftersom	det,	
i	 de	 flesta	 fall,	 är	 upp	 till	 användaren	 själv	 så	 kan	 det	 anses	 svårt	 att	 för	 utvecklare	 att	
säkerställa	att	den	inte	används	i	trafiken.	Alla	intressenterna	påpekade	vid	intervjuerna	att	
begränsningar	för	användaren	riskerar	att	upplevas	som	ett	irriterande	moment	och	därför	
bör	tjänsten	bara	påvisa	vilka	risker	som	finns	att	använda	tjänsten	under	en	sådan	situation.	
Detta	kan	kopplas	till	Kristensson	et	al.	(2014)	som	menar	att	tjänster	ska	samspela	med	
kunden	för	att	användarens	behov	ska	tillgodoses	för	att	generera	bästa	kundupplevelsen	
och	 om	 användaren	 begränsas	 i	 för	 hög	 utsträckning	 riskerar	 kundupplevelsen	 att	 bli	
försämrad. 
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6.	Slutsats	
Syftet	med	studien	var	att	öka	förståelsen	kring	hur	ansvar	för	applikationsanvändning	tas	i	
beaktande	 vid	 applikationsutveckling	 och	 vem	 som	 bär	 ansvaret	 av	 utvecklaren	 eller	
användaren.	Detta	genom	att	besvara	följande	frågeställningar:		
	

Hur	säkerställer	en	utvecklare	att	mobilapplikationer	följer	de	lagar	och	regler	som	
finns	men	förblir	användarvänliga?	
	
Vilka	 rekommendationer	 kan	 förespråkas	 vid	 applikationsutveckling	 när	 det	 gäller	
ansvarstagande?	
	

För	att	besvara	studiens	frågeställningar	studerades	tidigare	forskning	för	att	få	en	djupare	
förståelse	över	vad	utveckling	av	digitala	tjänster	har	inneburit	samt	hur	detta	har	påverkat	
samhället.	 Utifrån	 denna	 förståelse	 valdes	 temaområden	 ut	 och	 dessa	 temaområden	
presenteras	 i	 figur	 8.	 Studien	 belyser	 dessa	 frågeställningar	 och	 visar	 på	 den	 förståelse	
utvecklare	idag	har	gällande	vikten	av	att	ta	ansvar	samt	vilka	dilemman	de	kan	ställas	inför.	
Detta	eftersom	det	många	gånger	är	kunden	som	gör	kravställningen	och	de	arbetar	för	att	
ta	 fram	det	kunden	önskar.	Studien	visar	på	att	de	 informanter	som	 intervjuades	 förstod	
deras	ansvar	och	vikten	i	deras	roll	om	ett	projekt	ger	upphov	till	ett	dåligt	utfall.		
	
Denna	uppsats	bidrar	till	att	fler	utvecklare	kan	få	en	bättre	förståelse	för	ansvarstagandet	
vid	applikationsutveckling	men	även	inom	tjänsteutveckling.	De	viktigaste	aspekterna	har	
sammanställts	och	analyserats	under	rubrikerna	riktlinjer	inom	verksamheten,	ansvar	och	
dilemman	 samt	 rekommendationer.	 Upptäckterna	 visar	 på	 likheter	 och	 skillnader	 till	
tidigare	 litteratur	 gällande	 applikationsanvändning	 och	 applikationsutveckling	 som	
presenteras	och	sammanställts	i	SRT-tabellen	(se	figur	4).	Studien	uppmärksammar	ansvar	
vid	 applikationsutveckling	 likväl	 tjänsteutveckling	 och	 är	 ett	 bidrag	 till	 dessa	 teoretiska	
områden.		
	
Den	slutsats	som	framkommit	vad	gäller	den	första	forskningsfrågan	är	att	det	är	lättare	att	
påvisa	 människor	 hur	 de	 ska	 agera	 snarare	 än	 att	 försöka	 bestämma	 över	 dem.	 En	
motsvarande	liknelse	är	hur	dagens	samhälle	påvisar	att	bilister	ska	hålla	en	viss	hastighet	
och	följs	inte	detta	så	ges	böter	till	föraren	eller	i	värsta	fall	blir	föraren	av	med	sitt	körkort.	
Det	är	inte	så	att	politikerna	har	strypt	hastigheten	på	bilar	trots	att	det	är	tekniskt	möjligt,	
men	å	andra	sidan	finns	det	ett	lagförslag	från	EU	att	börja	strypa	fordons	hastighet.	Det	är	
svårt	att	förutspå	om	liknande	lagförslag	kommer	att	ske	för	digitala	tjänster	i	framtiden.	Det	
som	kan	förväntas	är	fler	lagar	och	regler	med	tanke	på	den	ständiga	utveckling	som	äger	
rum	idag	och	som	kommer	fortsätta	i	framtiden.		
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Studiens	andra	frågeställning	besvaras	genom	en	summering	av	de	rekommendationer	som	
framkom	av	intervjuerna	samt	den	analys	som	genomfördes	av	studien.	Nedan	presenteras	
de	framförda	rekommendationerna:		
	

• Designa	alltid	med	åtanke	att	användaren	begår	misstag	eller	gör	dumma	saker	när	
det	använder	applikationen/tjänsten.	Reglera	för	hur	applikationen	ska	användas.	
	

• Det	 ska	 alltid	 finnas	 en	 i	 projektet	med	 en	 ansvarstagande	 roll	 som	 ser	 till	 att	 de	
riktlinjer	som	satts	upp	följs	under	projektets	gång.	
	

• Begränsa	användaren	genom	att	påvisa	vilka	risker	det	kan	finnas	med	att	använda	
applikationen	i	fel	situation.	
	

• Informerande	upplysningstext	i	applikationen/tjänsten	för	att	göra	användarna	mer	
medvetna	om	vilka	risker	som	finns	med	att	använda	en	applikation	vid	fel	tillfälle,	
men	undvik	att	försämra	användarupplevelsen.		
	

• Varje	enskild	utvecklare	tar	ansvar	för	den	del	de	förvaltar. 
	

• Ha	alltid	en	referensgrupp	som	får	prova	applikationen/tjänsten	och	ge	tankar	på	hur	
den	kan	förbättras.		
	

• Vid	ansvarstagande	så	krävs	en	förmåga	att	kunna	förutse	problem	innan	de	uppstår	
så	kallade	oavsiktliga	konsekvenser.	
	

• Använd	arkitekturella	principer	för	att	tjänsten	ska	vara	förvaltningsbar	så	länge	som	
projektet	är	verksamt,	vilket	kan	vara	från	någon	enstaka	månad	till	flera	år.	
	

• Utveckla	ett	gemensamt	språk	och	bidra	till	en	konsekvent	design.	 
  
Förslag	för	vidare	forskning	
Lagar	och	regler	inom	applikationsutveckling	likaså	tjänsteutveckling	ligger	många	gånger	
efter	 utvecklingen	 och	 därför	 tenderar	 nya	 lagar	 och	 regler	 uppkomma	 när	 oavsiktliga	
konsekvenser	uppstått	av	utvecklingen.	Fortfarande	tycks	lagstiftning	brista	i	många	av	de	
brott	som	sker	på	grund	av	utvecklingen.	Det	finns	därför	inget	belägg	för	varför	utvecklare	
ska	ta	ett	större	ansvar	än	vad	 lagstiftningen	säger.	Detta	kan	medföra	att	många	 företag	
struntar	 i	 att	 förhindra	 oavsiktliga	 konsekvenser	 eller	 helt	 enkelt	 glömmer	 av	 att	 beakta	
dessa.	Förslag	för	framtida	forskning	hade	därför	varit	hur	planerar	och	förebygger	företag	
egentligen	för	framtida	lagförändringar	vad	gäller	utveckling.	I	den	takt	som	utvecklingen	av	
applikationer	och	tjänster	rör	sig	kan	ny	lagstiftning	fungera	som	hjälpmedel	för	företag	att	
agera	rätt	och	stärka	säkerheten,	men	i	vilken	riktning	kommer	utvecklingen	egentligen	ske?	
Kommer	lagar	och	regler	styra	hur	företag	väljer	att	agera	eller	kommer	användarnas	behov	
fortsatt	stå	i	centrum?		
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Bilaga	1	-	Intervjumall	till	kvalitativa	intervjuer	
Kvalitativa	intervjuer	→	Djupare	info	av	enskild	individ/utvecklare	

Dilemman	som	utvecklare	står	inför.	Vilka	fördelar	och	nackdelar	det	finns	med	att	utveckla	
en	produkt	eller	tjänst	som	ska	användas	i	situationer	där	ansvar	bör	beaktas	hos	såväl	
användare	som	utvecklare.	Vilka	oavsiktliga	konsekvenser	som	kan	uppstå	samt	hur	

utvecklare	ställer	sig	till	ansvar	och	säkerhetsfrågor,	vilka	dilemman	de	kan	se	när	de	ska	ta	
sitt	ansvar	i	en	säkerhetsfråga.	

  
1. Om	du	utvecklar	en	applikation,	i	vilka	situationer	behöver	du	en	förståelse	för	var,	

hur	och	när	den	ska	användas? 
1. Kodar	du	efter	kundens	kravspecifikation,	har	du	möjlighet	att	förändra	och	

påverka	den?	Samt	ha	en	dialog	med	en	potentiell	användare?	→	Får	du	ett	
perspektiv	för	hur	användaren	kommer	att	uppfatta	produkten	eller	tjänsten? 
		

2.	Om	du	behöver	sätta	dig	in	i	det	slutgiltiga	resultatet,	skapar	du	under	utvecklandets	gång	
en	förståelse	för	hur	produkten/tjänsten	ska	användas?	→	Ge	exempel!	
		
3.		När	du	utvecklar	en	applikation,	behöver	du	följa	några	riktlinjer?	

1. Har	du	tidigare	en	vetskap	om	vilka	du	bör	följa,	eller	är	det	något	du	behöver	skapa	
en	förståelse	för	vid	utvecklingen?	→	Ge	exempel! 

		
4.		Hur	mycket	ansvar	anser	du	att	ni	som	utvecklare	bör	tar	när	ni	utvecklar	en	produkt	eller	
tjänst.		→	Vilka	regler	följer	ni	och	vilka	finns,	vilka	ansvar	tar	ni	inom	er	verksamhet?	
		
5.	 	Säg	att	det	är	en	applikation	som	ska	användas	i	en	trafiksituation,	enligt	svensk	lag	får	
användaren	inte	interagera	med	sin	telefon	under	körning.	
		
6.	Hur	ser	du	kring	frågan	huruvida	att	användaren	tar	ett	visst	ansvar	när	den	ska	använda	
produkten/tjänsten?	Tas	detta	i	hänsyn	vid	behov-	och	kravställningen?	
→	Ge	exempel	på	utvecklingssituationer!	
		
7.	Om	det	skulle	behövas	tas	åtgärder	för	att	göra	användningen	säkrare	av	exempelvis	en	
applikation.	Vad	skulle	det	kunna	vara?	→	Ge	exempel!	
		
8.	Säg	att	du	skulle	utveckla	en	applikation	där	en	spärr	som	hindrar	användaren	från	att	
använda	sin	applikation	i	vissa	situationer,	exempelvis	en	navigeringsapplikation	som	lägger	
in	en	spärr	över	en	viss	hastighet.	Hur	tror	du	att	användaren	skulle	uppfatta	denna	funktion	
om	det	är	en	säkerhetsåtgärd.	
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Bilaga	2	-	Intervjumall	för	fokusgruppintervjun	
Intervju	Fokusgrupp	→	Vårt	tema	för	denna	intervju	är	ansvar	och	dilemman	

utvecklare	ställs	inför	vid	applikationsutveckling.	
		

1. Vilka	 dilemman	 tycker	 ni	 att	 ni	 som	utvecklare	 ställs	 inför	 om	ni	 ska	 utveckla	 en	
produkt	 eller	 tjänst	 där	 användaren	 kommer	 att	 behöva	 ta	 ett	 eget	 ansvar	 vid	
användande? 

●      Hur	påverkar	detta	ert	sätt	att	utveckla	produkten	eller	tjänsten?	Behöver	
ni	testa	någon	typ	av	prototyp	under	utvecklingens	gång?	→	Ge	exempel!	

		
2.	Upplever	ni	att	er	verksamhet	sätter	upp	riktlinjer	som	ni	ska	följa	vid	utveckling?	

→	Exempelvis	för	hur	ni	ska	skydda	individers	integritet	om	applikationen	riskerar	att	
användas	på	ett	negativt	sätt?	

		
3.	Vilka	är	de	största	utmaningar	som	ni	utvecklare	ställs	inför?	Tänker	ni	något	på	hur	
er	utveckling	kommer	att	användas	i	framtiden	eller	ifrågasätter	ni	någon	gång	det	som	
ska	utvecklas	och	hur	det	är	tänkt	att	fungera	för	användaren?	
		

4.	Hur	mycket	tror	ni	man	begränsa	en	användare	med	olika	säkerhetsmoment?	
		

5.	Finns	det	möjligheter	eller	tillvägagångssätt	att	begränsa	användaren	när	du	utvecklar	
ett	system	eller	applikation	för	hur	det	kommer	att	användas?	Exempelvis:	

o	Skriva	in	lösenord	vid	olika	event	för	integritet	
o	Begränsa	användare	att	använda	en	applikation	om	gps-sensor	känner	

av	att	den	mobila	enheten	rör	sig	för	snabbt?	Öppna	
o	Pop-up	fönster	som	varnar	användare	i	olika	sekvenser	där	tjänsten	inte	

är	tillåten	att	användas	
		

6.	Vilka	strategier	har	ni	för	att	er	produkt/tjänst	ska	vara	användarvänlig	och	skapa	värde	
för	kunden?	

→	Är	användaren	med	i	designprocessen	av	tjänsten?	
		

●	 Lagar	och	regler	följer	inte	alltid	med	i	den	takt	som	digitaliseringen	tar	sig	
fram.	Hur	tror	ni	att	riktlinjer	för	utveckling	kommer	förändras	i	framtiden?				

					 	
●	 Tycker	 ni	 att	 det	 är	 samhällets	 eller	 företagets	 skyldighet	 att	 sätta	 upp	

riktlinjer	för	användande	av	digitala	medel?		
 


