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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Low-techverktyg i High-techmiljöer 

Uppsatstyp: kandidatuppsats 15 hp 

Författare: Amar Alajbegovic, Henrik Olofsson & Mark Scholten 

Handledare: Carl Cederström 

Examinatorer: Hans Lundin & Claus Persson 

Framlagd: Jan 2011 

Nyckelord: Low-tech, High-tech, verktyg, papper, penna, post-it, 
whiteboard, notisar 

Syfte: Syftet är att ta reda på varför low-techverktyg används inom 
tekniska och informationsintensiva företag, dvs. inom high-
techmiljöer, trots att high-tech alternativ finns.  

Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie som har en induktiv ansats 
och har genomförts genom att använda en semistrukturerad 
intervjumetod. 

Empiri: Vi har intervjuat sex stycken personer på mellanchefsnivå, 
som jobbar på högteknologiska och informationsintensiva företag. 

Slutsats: Genom intervjuerna har vi fått intrycket att det generellt sett finns en 
hög acceptans och vilja att prova nya angreppssätt inom tekniska och 
informationsintensiva företag. Vi har kommit fram till att alla de avgörande 
aspekterna för att kunna genomdriva en förändring i form av att till exempel 
införa nya high-techlösningar tycks finnas i dessa verksamheter, men vi har 
också kommit fram till att det trots detta ofta används low-techverktyg inom 
vissa områden. 

Vi har funnit att low-techverktygen förekommer i de inledande faserna av ett 
projekt och gärna används för sin enkelhet och snabbhet. De erbjuder ett 
effektivt sätt att få ner och förmedla sina tankar på. Verktygen är mest lämpade i 
stabila arbetsmiljöer och för att lösa mindre komplexa uppgifter. High-
techverktygen tenderar att öka uppgiftens komplexitet och på så sätt medför de 
fler problem än vad de löser och därför helst inte används. En annan anledning 
till att low-techverktyg används har vi funnit är för att många gärna vill ha något 
som man kan hålla i handen, för att det känns tryggare och mer konkret. Den här 
fysiska känslan är något high-techverktygen inte ger. Vi har dock funnit att high-
techverktygen gärna används i kombination med low-techverktygen för att 
förebygga de brister low-techverktygen har, framförallt gällande dokumentation. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel skildrar vi det problem som vi vill undersöka, bakgrunden till 
problemet, kunskapsluckor som kan tänkas existera och beskriver de 
avgränsningar vi valt att göra samt syftet med uppsatsen.  I detta kapitel 
presenterar vi dessutom de forskningsfrågor som vi försöker att besvara.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Idag ser man ofta att anställda vid teknikintensiva företag använder sig av 
papper och penna för att anteckna vid möten. De anställda använder även ofta 
post-it-lappar och whiteboard vid planering, brainstorming och när de bara 
behöver komma ihåg något.  

Från litteratur kan vi bland annat läsa (Avison, Fitzgerald, 2008) att denna typ av 
verktyg inte är effektiva vad gäller dokumentation och vid införande av 
förändringar i t.ex. diagram. Dock kan man inte läsa något alls om fördelar. I lite 
äldre litteratur (Freckner, 1997) kan man läsa att papper som exempel föredras 
för sin portabilitet och gripbarhet. Vidare kan vi läsa att whiteboards 
förekommer i nästan alla moderna organisationer (Berard, 2003) kanske på 
grund av sin förmåga att på ett enkelt och effektivt sätt presentera idéer och 
liknande. 

Det finns idag tekniska verktyg som skulle kunna ersätta dessa low-techverktyg 
men trots det så händer inget. Bland annat kan det nämnas att elektroniska 
whiteboards finns. Men trots detta faktum så används dem ytterst sällan ute hos 
företagen. 

Det finns inte mycket undersökt på detta område. Varför använder man 
fortfarande denna typ av low-techverktyg inom högteknologiska miljöer? 

1.2 Tidigare studier 

1.2.1 Spridningsteori 

En förklaring till varför high-tech används hittade vi i Rogers(2003) teori 
”Diffusion of innovation” som tar upp hur en innovation blir känd och accepterad 
bland deras möjliga användare. Intressant är att teknikintensiva yrkesgrupper, 
som våra intervjuobjekt tillhör, faktiskt ingår i den mest 
innovationsaccepterande kategorin, som Rogers (2003, s.281) kallar för 
”innovators”. Som vi fick veta genom våra intervjuer har respondenterna 
dessutom tillgång till alla möjliga high-techredskap. De har alltså vad Rogers 
(2003, s.221) kallar för ett ”Optional Innovation-Decision” (fritt val) istället för 
ett ålagt beslut kring vilka verktyg de får eller inte får använda. Den fria 
valmöjligheten borde göra det lättare för individer att välja att använda high-
techredskap dvs. innovationer enligt Rogers (2003). Men trots detta väljer våra 
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respondenter att använda low-techverktyg över high-techlösningar för att utföra 
vissa uppgifter 

Vi vill dock i denna studie gå in på den individuella attityd och utforska hur våra 
respondenter ser på frågan snarare än på själva innovationsspridningen. Vi vill 
därmed inte undersöka varför high-tech sprids eller inte sprids utan snarare 
förstå vad som är så bra med low-tech att även innovationspositiva individer 
väljer att använda dessa verktyg över existerande high-techlösningar.  

1.3 Problemet 
 
Att tappa bort ett papper är lätt medan en fil på en server är lite svårare att bli av 
med. En fil är också lättare att dokumentera. Trots detta använder vi idag våra 
gamla verktyg som vi alltid använt. Här borde det finnas 
effektiviseringsmöjligheter. 

Vi vill titta närmare på människor som arbetar i en högteknologiskmiljö. Vi vill 
betrakta i vilken utsträckning datorer och annan högteknologisk 
kontorsutrustning används och till vilken grad low-techredskap och liknande, 
fortfarande används istället för en högteknologilösning. 

1.4 Syfte 
 
Vi har i denna studie undersökt varför människor, i en roll och miljö som annars 
förespråkar high-tech, i vissa sammanhang föredrar att använda sig av low-
techverktyg istället för high-techmotsvarigheter samt i vilka sammanhang som 
det är dessa drag dominerar. Vi har undersökt vilka förändringsmöjligheter som 
finns och vad detta skulle kunna leda till effektivitetsmässigt i de verksamheter 
som ligger inom ramen för vår avgränsning.  

1.4.1 Bidraget till ämnet informatik 

För att utveckla IT relaterade produkter och lösningar krävs en rad olika verktyg 
för att bl.a. planera, analysera, designa, utveckla och implementera de olika 
lösningarna. Vad vi har funnit är att det idag fortfarande används low-
techverktyg för att lösa vissa av dessa arbetsuppgifter istället för att använda 
high-techverktyg. Detta inom miljöer som annars förespråkar högteknologi(IT). 
Vad vi har undersökt är, som tidigare nämnts, varför low-techverktyg används 
och ifall high-techverktyg skulle kunna effektivisera dessa förekomster. Detta är 
viktigt för informatik då det bidrar med information om dels huruvida tekniska 
resurser kan effektivisera inom verksamheter men också varför vissa 
förändringar inte genomförs trots att det ser ut att finnas uppenbara fördelar. 
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1.5 Frågeställning 
 
Frågeställningen som vi vill ha besvarad är: 

Huvudfråga: Varför används low-tech inom (den föränderliga) high-techmiljön? 

När vi nu har ställt denna fråga så uppenbarar sig ett antal ytterligare problem. 
För det första skulle vi behöva veta till vilka sysslor och hur pass mycket som 
low-tech egentligen används. Vi tar oss därför raskt till vår första underfråga: 

Underfråga 1: När och till hur stor utsträckning används low-tech? 

Vi vill alltså se hur pass mycket som det används samt om det finns någon trend 
till vad exakt det tenderar att användas till. Efter denna fråga har vi nu 
ytterligare ett sista steg. Finns det förändringsmöjligheter? Detta leder oss till 
vår andra underfråga. 

Underfråga 2: Skulle high-tech kunna ersätta/förbättra low-techverktygen? 

1.6 Avgränsningar 
 
Detta är såklart ett väldigt brett ämne vilket gör det mer än nödvändigt att skapa 
relevanta avgränsningar. För det första är vi intresserade av just low-tech i en 
miljö som annars förespråkar high-tech. Vi har valt att göra vår första 
avgränsning till högtekniska och kunskapsintensiva miljöer. Detta innebär att 
"Hanssons livsmedelsbutik" inte längre räknas in utan det handlar istället om 
företag som ligger i toppen av tekniskt användande. Den andra avgränsningen 
lägger vi i liknande alliering, vi tänker i detta arbete endast beröra de som har ett 
tekniskt yrke. Med andra ord människor som konstant är i kontakt med och 
använder teknik inom en teknisk miljö. Med low-tech avgränsar vi oss till 
whiteboards, post-its, papper och penna samt med high-tech det som man kan 
ersätta dessa med i teknisk form. Vi kommer gå in lite vidare på detta i teori. 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 

I detta kapitel skildrar vi det problem som vi vill undersöka, bakgrunden till 
problemet, kunskapsluckor som kan tänkas existera och beskriver de 
avgränsningar vi valt att göra samt syftet med uppsatsen.  I detta kapitel 
presenterar vi dessutom de forskningsfrågor som vi försöker att besvara.  

Kapitel 2 – Teori 

Vi presenterar i detta kapitel de definitioner och teorier som vi fann relevanta 
för vår uppsats. Dessa teorier fungerade dels som en bas för de intervjufrågor 
som vi tagit fram, dels uppkom det nya teorier vid genomgång av vår empiri. 
Dessa ska vi senare bekräfta eller motbevisa genom empirin. 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel beskriver vi de metoder och tillvägagångssätt vi använt för 
insamlandet av vårt empiriska material. 

Kapitel 4 - Empiri och Analys 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material vi samlat in och sedan 
undersöker vi hur väl detta överensstämmer med den teori som vi har funnit. 
Därefter analyserar vi den data vi fått fram. 

Kapitel 5 – Diskussion 

I detta kapitel tar vi upp och diskuterar den fakta som vi funnit. Vi reflekterar 
sedan över dessa olika komponenter och förbereder oss inför att kunna dra en 
slutsats vad gäller vår frågeställning.  

Kapitel 6 – Resultat och Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi de resultat vi kommit fram till genom vår analys av 
empiri och teori samt med stöd av den diskussion vi precis genomfört. Vi 
försöker här besvara de forskningsfrågor som vi tidigare ställt i uppsatsens 
problemformuleringsavsnitt. Detta gör vi genom att vi försöker få fram ett 
resultat från vår analys av teori och empiri som vi sedan använder för att få fram 
svar på varje fråga 
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2. Teori 
 
Vi presenterar i detta kapitel de definitioner och teorier som vi fann relevanta för vår 

uppsats. Dessa teorier fungerade dels som en bas för de intervjufrågor som vi tagit 

fram, dels uppkom det nya teorier vid genomgång av vår empiri. Dessa ska vi senare 

bekräfta eller motbevisa genom empirin. 

 

2.1 Definition av low-tech och high-tech 
 
2.1.1 Vad är high-tech? Vad är low-tech? 

Den här uppsatsen handlar inte om hur vi ska definiera low-tech och high-tech. 
Vi har inte för avsikt att hålla en filosofisk diskussion om hur dessa ord tolkas då 
detta faller utanför ramen för vår studie. För att dock klarlägga för läsaren vad 
exakt det är vi menar när vi använder dessa termer specifikt i detta arbete så har 
vi här tagit fram definitioner. Vi kommer även lite snabbt att diskutera denna 
definition. 

OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) har tagit åt sig 
uppgiften att definiera high-tech. Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling utgår först och främst från ett ekonomiskt perspektiv för att definiera 
high-tech. Dock påstår författarna av ”OECD Handboken för ekonomiska 
globaliseringsindikatorer” (2005) att experter från naturvetenskap, teknologi 
och industri har bidragit till det här sammelsuriet av viktiga index  

OECD hanboken närmar sig begreppet high-tech på två olika sätt. 

På det första sättet utgår man från högteknologindustrin (sectoral approach) 
som producerar high-tech. Högteknologindustrin är en industri som är 
forsknings- och utvecklingsintensiv (hög R & D) 

Ett annat sätt att definiera high-tech är att utgå från produkten själv. Denna 
definition tjänar som ett supplement för den första definitionen. Om en produkt 
är high-tech bestäms den här genom R & D intensitet delat med antalet sålda 
produkter. Författarna av OECDs handbok (2005) medger att det finns vissa 
brister med R & D intensitet, dock är detta den enda tillgängliga datan. 

OECD har utifrån detta utvecklat en lista av vad som är high-tech, vad som är 
medium-high-technology, medium-low-technology och vad som är low-tech. Se 
figur 2.1 nedan. 

 

High-technology 

1. Aerospace 

2. Pharmaceuticals 

3. Computers, office equipment 

4. Electronics-communication 

5. Precision instruments 
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Medium-high-technology 

6. Electrical machinery 

7. Motor vehicles 

8. Chemicals (except pharmaceuticals) 

9. Other transport equipment 

10. Machinery and equipment 

 

Medium-low-technology 

11. Petroleum refining 

12. Rubber and plastics 

13. Non-metallic mineral products 

14. Shipbuilding 

15. Basic metals 

16. Fabricated metal products (expert machinery and equipment) 

 

Low-technology 

17. Other manufacturing industry 

18. Wood and furniture 

19. Paper and printing 

20. Textiles, clothing, leather 

Figur 2.1 Indelning av vad som är high-technology, medium-high-technology, medium-low-
technology och low-technology (OECD, 2005) 

Därmed karakteriseras low-tech som någonting som har mindre R & D 
intensitet per såld produkt, precis som de low-techverktyg vi undersökt i de 
olika tekniska och informationsintensiva företag. R & D intensiteten för t.ex. 
en whiteboard är inte särskilt högt. Berard(2003) skriver att whiteboard 
tavlan förekommer i princip alla moderna verksamheter och den används 
även i skolor och andra platser vilket betyder att R & D intensiteten per såld 
whiteboard är ganska lågt.   

2.1.2 Vår användning av begreppen low-tech och high-techverktyg 

Vi har, som tidigare nämnt, i denna uppsats avgränsat oss till whiteboards, post-
it-lappar, papper och penna. För att slippa upprepa dessa verktyg och underlätta 
läsningen för läsaren använder vi begreppen ”low-techverktyg” respektive ”high-
techverktyg” som ett samlingsnamn för dessa verktyg i uppsatsen.  

Med begreppet ”low-techverktyg” menar vi traditionella whiteboards, post-it-
lappar och papper och penna.  Med begreppet ”high-techverktyg” menar vi dessa 
verktygs elektroniska motsvarigheter men även andra möjliga elektroniska 
ersättningsverktyg. Vi ser på hightech som något som idag i folkmun skulle ses 
som teknologiskt modernt. Ofta är detta verktyg som inte används men som 
tycks ha en potential. Detta är inte nödvändigtvis en globalt hållbar definition 
men vi ämnar använda denna i vårt arbete för att underlätta för läsaren. Ett 
exempel på ett ersättningsverktyg för papper och penna kan vara en dator 
eftersom man kan skriva på en dator istället för att skriva på ett papper. 
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2.2 Projekt och dess verktyg 

2.2.1 Projekt 

Det var påfallande att alla respondenter arbetade i olika projekt. Vi kommer att 
senare gå in mer på det. Vi vill dock här belysa teorin kring projekt för att visa att 
projekt tenderar att vara indelade i några specifika faser. Vissa angreppssätt på 
projekt har blivit rätt berömda, tillexempel Six Sigma som ofta används för 
projekt vars mål är processförbättring. (Harmon, 2007) 

2.2.1.1 Six-Sigmas DMAIC 

Six Sigma offentliggjordes av Mikel Harry i den senare delen av 80-talet. De flesta 
Six Sigma projekt är indelade i fem faser; Define, Measure, Analyze, Improve och 
Control eller förkortat DMAIC. 

I definitionsfasen (define) planerar man projektet, vilket innefattar en tydlig 
definition av projektet, dokumentation av arbetsprocessen och lägga 
upp/identifiera målen som projektet vill uppnå. 

I mätfasen (measure) mäts processernas prestationsnivå och jämförs med 
kundens förväntningar. 

I analysfasen (analyze) illustreras de nuvarande processerna. 

I nästa fas, förbättringsfasen (improve), ska processernas design korrigeras och 
därefter implementeras. 

Sista fasen står för dokumentation av resultaten och upprätthållning och kontroll 
av de nya/förbättrade processerna. Fasen kallas för kontrollfasen (control). 
(Harmon, 2007) 

2.2.1.2 Lean 

Six Sigma är en del av lean (Eckes 2007). Lean är en av angreppssätten på 
projekt som nämndes av respondenterna. Lean omfattar en hel företagsfilosofi 
och innehåller alla principer, metoder och förfarandesätt för att effektivisera ett 
företags värdekedjor (Pfeiffer & Weiss, 1994).  

Leanprojekt delas oftast in i fem faser, som betecknas olika beroende på i vilket 
sammanhang angreppssättet används (Litke, 2007; Burghardt, 2007). Många 
företag har genom sin erfarenhet med Lean utvecklat sina egna tillvägagångssätt 
och metoder som är anpassade efter den egna verksamheten men som bygger på 
Lean. Dessa erfarenheter samlas och lagras enligt den evolutionära teorin i 
företagets ”gener” som Nelson och Winter , författarna av den evolutionära 
teorin uttrycker sig. På så sätt kan det förklaras varför det finns så många olika 
beteckningar på de olika projektfaserna. För att förtydliga den liknande 
strukturen av olika projektdefinitioner skapade vi figur 2.2 nedanför. 
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Six Sigma DMAIC (Harmon, 2007) 

 

Lean(Litke, 2007) 

 

Lean (Burghardt, 2007) 

Figur 2.2 Projektens olika faser (Harmon, 2007; Litke, 2007; Burghardt, 2007) 

Det spelar ingen roll vilken indelningsmetod av projekt man än betraktar, alla 
projekt verkar ha en inledande definitionsfas. Och definitionsfasen är mycket 
intressant för oss eftersom det är här vi har funnit att low-techverktyg oftast 
förekommer. I de senare faserna, när arbetsuppgifterna blir mer komplexa, är 
användningen av low-techverktyg lägre. (Klemmer et al. 2001) 

2.2.2 Post-it-lappar 

Det kuriosa med post-it-lappar är att dessa färgade klisterlappar används vid 
vissa systematiseringstekniker och idésamlingstekniker som en fast beståndsdel 
i definitionsfasen dvs. första fasen av ett projekt (Klemmer et al. 2001). 
Brainstorming ingår ofta som en del av de inledande faserna av ett projekt 
(Klemmer et al. 2001, Gallupe et al. 1992). 
Det finns uppenbarliga fördelar med post-its. DiGiano et al. (2006) ser post-its 
som ett centralt medium i Collaborative brainstorming och andra konceptuella 
aktiviteter. Collaborative brainstorming innehåller en fas, efter att man har 
definierat själva problemet/problemen, i vilken man ska skriva upp sina idéer på 
post-it-lappar som man fäster på en tavla vilket man kan se på figur 2.3 nedan.  

 

Figur 2.3 En grupp arbetare som använder post-it-lappar för att strukturera information 
(www.8020vision.com) 

Define Measure Analyze Improve Control

Problem-
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Det påstås att brainstorming har sina nackdelar så länge den inte genomförs 
elektroniskt (Gallupe et al. 1992, Klemmer et al. 2001, DiGiano et al. 2006) vilket 
betyder att fysiska verktyg vore bristfälliga. Även angående post-it-lappar så 
nämner Klemmer et al. 2001 flera tillfällen, att dessa fästisar helt enkelt har 
ramlat av, vilket haft stora negativa konsekvenser. Användarna klistrade över 
andra post-its för korrektursyfte och det hände att just dessa post-its som 
innehöll viktiga förbättringar åkte av, så att gamla felet i inte blev korrigerat till 
sist. Vid ytterligare lossningar gick de miste om viktiga samband i ett komplext 
system. En annan nackdel med post-its är att de inte kan elektroniskt överföras 
simultant till andra platser på jorden, vilket var en av anledningar till varför 
Gallupe et al. (1992), Klemmer et al. (2001) och DiGiano et al. (2006) förespråka 
för en elektronisk lösning. 

De elektroniska lösningarna kan se olika ut. Klemmer et al. (2001) förespråkar 
ett system som kan scanna in fysiska post-its när man sätter fast dem på en 
elektronisk whiteboardtavla. Vid initiala projektaktiviteter som till exempel 
kollaborativ brainstorming kan dessa typer av digitala post-its sedan användas 
och manipuleras av deltagarna jorden runt, givet att de använder synkroniserade 
elektroniska whiteboardtavlor. DiGiano et al. (2006) argumenterar dock för en 
ren elektroniskt version av post-its. De argumenterar för ett system, där man 
kreerar egna post-its på nedre delen av sin desktop på datorn och där man har 
de andra deltagarnas post-its på övre hälften av skärmen och på så sätt kan de 
kollaborera på distans (Se figur 2.4).  

 

Figur 2.4 Kollaboration på distans med hjälp av elektroniska post-it-lappar (DiGiano et al., 2006) 

Gallupe et al. (1992) ser framförallt fördelen med elektroniska post-its vid 
elektronisk brainstorming. Idéer kan skrivas in i en dator och sedan simultant 
visas på en större skärm, t.ex. en elektronisk whiteboard eller bildprojektor. 
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Poängen med simultanitet är att alla kan se och presentera sina idéer i realtid 
utan att behöva vara på plats. 

Fast det finns även stora fördelar med traditionella post-it-lappar. För det första 
så ger de en fysisk presens, de är lätta att använda, man kan lätt manipulera dem 
och man kan lätt uppbygga en struktur med dem skriver Klemmer et al. (2001). 
Bellotti och Rogers (1997) skriver att folk känner sig tryggare och mer bekväma 
när de får använda ett fysiskt papper istället för den motsvarande elektroniska 
versionen, vilket kan vara betydelsefullt i vissa brainstormingsessioner, då alla 
behöver skriva upp sina idéer även de som är lite blyga och osäkra från natura 
(Krauss 2004).  

 
2.2.3 Whiteboard  

Förutom papper och penna och post-it-lappar är whiteboardtavlan ett annat 
mycket populärt low-techverktyg och Berard (2003) skriver att den förekommer 
i nästan alla moderna verksamheter. Anledningen till deras succé beror på 
whiteboardtavlans enkelhet och snabbhet. Berard (2003) skriver att vi lär oss att 
använda en penna vid tidig ålder därför vet alla hur man skriver, ritar och suddar 
på en whiteboard. Det finns heller inte någon aktiveringstid vilket är något som 
finns på en elektronisk whiteboard Berard (2003). Den enda begränsande 
faktorn i skriv- och ritsnabbheten är människan själv. Det går snabbt att byta 
mellan rita, sudda, byta färg mm genom att bara använda händerna, med en 
elektronisk whiteboard tar detta längre tid, något vi tror är på grund av de 
inställningar man måste ställa in. På grund av dessa egenskaper har 
whiteboarden blivit ett universellt verktyg för att stödja de kreativa mötena 
Berard (2003).  

Den traditionella whiteboardtavlan har dock vissa begränsningar hävdar Berard 
(2003), framförallt pga. dennas fysiska natur. När hela tavlan är full så måste 
man sudda ut vissa delar för att kunna fortsätta med arbetet. Det är oftast svårt 
att veta vad som skall suddas för att det mesta brukar vara viktigt. Ibland suddar 
man och skriver om det i en mindre storlek men här kan kopieringsfel uppstå 
hävdar Berard (2003). Anteckningarna kan också skrivas ner på papper eller 
dator. Allt detta är besvärligt och tar tid skriver Berard (2003). Det uppstår alltså 
dokumentationsproblem med den traditionella whiteboarden, på den 
elektroniska whiteboarden kan användaren bara spara det han eller hon gjort 
och sedan öppna det vid ett senare tillfälle när man behöver det. 

Berard (2003) skriver att mycket tid har lagts på att utveckla elektroniska 
whiteboards som kan övervinna dessa begränsningar. Dock begränsar de 
elektroniska whiteboardtavlorna de egenskaper som användarna helst vill ha, 
enkelhet och snabbhet. Den elektroniska whiteboarden stödjer heller inte andra 
funktioner som t.ex. att kunna snabbt rätta till saker genom att sudda med 
fingret och att använda post-it-lappar som enkelt kan omplaceras/manipuleras 
på tavlan hävdar Berard (2003). Elektroniska whiteboardtavlan ger inte heller 
samma fysiska känsla som man får när man ritar på en traditionell 
whiteboardtavla. 
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På grund av dessa begränsningar har den elektroniska whiteboardtavlan inte 
lyckats att ersätta den traditionella whiteboardtavlan Berard (2003). Vid 
kreativa möten där man brainstormar har Berard (2003) observerat att de 
elektroniska tjänsterna på whiteboarden inte ens är aktiverade där de är 
tillgängliga.  

Medan den elektroniska whiteboardtavlan erbjuder nya funktioner som inte 
finns på den traditionella whiteboardtavlan, misslyckas den med att behålla den 
traditionella whiteboardtavlans enkelhet och snabbhet.   

2.2.4 Low-techverktyg i kombination med high-tech 

Frenckner (1997) visar i sin studie att när man arbetar vid en dator kan papper 
och penna användas i kombination med datorn där papper och penna används 
för att göra anteckningar, sketcha, kladda, skissa en disposition/översikt, innan 
man börjar arbeta med datorn. Papper föredras för sin portabilitet och 
gripbarhet.  

 

2.3 High-tech versus low-tech 

2.3.1 Problem med low-tech 

I uppsatsen försöker vi bl.a. svara på varför low-techverktyg används i high-
techmiljöer, och om high-techverktyg skulle kunna effektivsera aktiviteterna där 
low-tech används. Även om information kring just detta område har varit 
bristfällig har vi funnit vissa teorier vars främsta fokus kanske inte låg på att 
jämföra low-tech- och high-techverktyg utan snarare på hur man kan använda 
high-techverktyg.  

Det handlar framför allt om hur författarna Avison och Fitzgerald (2008) anser 
att high-techverktygen underlättar dokumentationen och införandet av 
förändringar i denna.  

Avison och Fitzgerald (2008) skriver att i analys- och designfaserna, där 
användningen av low-techverktyg förekommer även här, är manuella 
omritningar inte tillfredsställande. Inte bara på grund av ansträngningen som 
behövs men också på grund av de potentiella fel som kan uppstå vid de manuella 
omritningarna. De hävdar även att man ofta ignorerar småförändringar som 
användare begärt pga. ansträngningen som går i hand med att rita om hela 
dokumentationen. Det skapas på så sätt redundanta arbetsprocesser då samma 
saker får ritas om igen ifall man ska införa de småförändringarna.  

 
2.3.2 High-techverktyg 

Avison och Fitzgerald (2008) menar att den förmodligen största fördelen med 
automatiserade high-techverktyg är att analytiker och designers inte är 
motvilliga att göra förändringar i de olika diagram de arbetar med då 
förändringsprocessen är enkel, till skillnad från low-techverktygens. Dessa typer 
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av verktyg, hävdar författarna, har bevisats vara både praktiska och användbara 
för att förändringsprocessen inte ska hämmas. 

Det har varit ett visst motstånd mot high-techverktyg, inte bara pga. människans 
inre konservatism av det gamla, utan av flera anledningar skriver Avison och 
Fitzgerald (2008). En del mjukvara var inte så bra eller var svår att använda, 
man fann ofta att nackdelarna vägde mer än fördelarna pga. ansträngningarna 
och kostnaderna som var inblandade. De skriver dock att under den senaste 
tiden så har detta förändrats. Teknologi har blivit billigare, kraftfullare och 
lättare att använda. Förutom detta har även kvalitén på mjukvara förbättrats och 
generellt sett finns det mindre motstånd till high-tech. Fler anser att 
användandet av high-techverktyg kan vara fördelaktigt.  

Det finns nu flera high-techverktyg som stödjer analys- och designfaserna. Dessa 
kallas ibland för dokumentationssupportverktyg då de är designade för att ta 
bort slitet med att revidera dokument genom att dessa verktyg gör 
implementeringen av förändringar enkelt hävdar författarna. Utöver detta kan 
dessa även bidra med konsistens och noggrannhet. (Avison och Fitzgerald, 2008) 

Automatiserade high-techverktygen ser till att vissa dokumentationsstandarder 
kan hålls fast vid. 

Avison och Fitzgerald (2008) skriver att high-techverktygen hjälper till med att 
effektivisera processerna och produktiviteten. Generellt sett har det 
argumenterats att de rutinerade och tidskrävande arbetsuppgifterna kan 
automatiseras. 
 

2.3.3 Hur high-techverktygen brister: 

Avison och Fitzgerald (2008) skriver att användandet av high-tech kan skygga 
eller rama in hur människor tänker om ett projekt, blockera full förståelse, och 
förhindra den bästa analysen, designen och/eller effekt.  

 

2.4 Summering av teorierna 
 
2.4.1 Teorier om projektfaser 

Vi vill för det första tydliggöra att det finns en viss generell indelning av projekt. I 
det följande ska vi titta på i vilka faser som våra respondenter tenderar att 
använda low-tech. På så sätt försöker vi förstå när low-tech respektive high-
techverktygen enligt OECD definitionen (se kapitel 1) används. Vi försöker 
därmed skapa oss en bild genom att försöka hitta gemensamheter. Vi försöker 
hitta ett mönster, en preferens av hur vissa individer agerar. 

 
2.4.2 Post-its 
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Enligt Gallupe et al. (1992), Klemmer et al. (2001) och DiGiano et al. (2006) finns 
det ett elektroniskt alternativ till post-it-lappar som är bättre. Fast hur ser det ut 
i idag och är det verkligen så att high-techverktyg har fått ett så stort genomslag 
att även de mycket populära post-it-lapparna börjat ersättas med den 
elektroniska motsvarigheten. Vad är det med tryggheten som fysiska low-
techverktyg förmedlar(Bellotti och Rogers, 1997)? Är det kanske på grund av 
enkelheten och det rent praktiska att post-its och därmed low-tech, fördelar som 
även Gallupe et al. (1992), Klemmer et al. (2001) och DiGiano et al. (2006) inser, 
fortfarande har sin plats i high-techmiljön? 

 
2.4.3 Whiteboard 

Berard(2003) skriver att den elektroniska whiteboarden inte riktigt lyckas 
ersätta den traditionella, kanske främst på grund av att den inte lyckas behålla 
de egenskaper användarna vill ha, enkelhet och snabbhet. Den traditionella 
whiteboardtavlan är enkel att använda, inga starttider, inställningar etc. som 
användaren behöver tänka på och det går snabbt att skriva, sudda, ändra m.m. I 
dokumentationsavseende fungerar den elektroniska whiteboarden bättre då 
man bara kan spara allt på den och öppna den sparade filen vid ett senare tillfälle 
när man behöver det. Den traditionella tavlan klarar inte detta utan man måste 
skriva av eller fotografera den för att spara det man gjort. 

Nu har det gått sju år sedan artikeln skrevs. Stämmer fortfarande det 
Berard(2003) skrivit eller har utvecklingen av whiteboardtavlan gått så långt att 
den nu på ett effektivt sätt kan lyckas ersätta den traditionella whiteboardtavlan 
genom bl.a. nya funktioner samtidigt som den behåller den traditionella 
whiteboardtavlans snabbhet och enkelhet? 
 
2.4.4 Papper och penna i kombination med dator 

Frenckner (1997) ger oss en annan synvinkel på low-techverktyg. Det handlar 
om användning av papper och penna (low-tech) i kombination med dator (high-
tech). Frenckner (1997) fick fram att papper och penna används för att sketcha, 
skissa och rita upp en översikt innan man börjar arbeta med datorn och på så 
sätt fungerar dessa bra ihop. Frenckner (1997) hävdar att papper föredras för 
sin portabilitet och gripbarhet . Visserligen har några år gått sedan studien 
genomförts men har verkligen det praktiska med low-tech försvunnit?  

2.4.5 High-tech versus Low-tech 
 
Från litteraturen (Avison, Fitzgerald, 2008) har vi fått en uppfattning av att low-
techverktyg är något som inte är effektivt vad gäller dokumentation och vid 
införande av förändringar, bl.a. i diagram och liknande. Inga egentliga fördelar 
med low-techverktygen ges, men kan det verkligen vara så? I och med att low-
techverktygen används i en så stor utsträckning måste det väl betyda att det 
finns skäl till att använda low-techverktyg? Avison, Fitzgerald(2008) skriver 
dock att high-techverktygen kan skygga eller rama in hur människor tänker om 
ett projekt, blockera full förståelse, och förhindra den bästa analysen, designen 
och/eller effekt. 
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2.5 Teoretiskt ramverk 

Vi har nedan skapat en tabell som översiktligt sammanfattar den teori vi har gått 
igenom. 

Tabell 2.1 Teoretisk ramverk 

Teoriämne Påstående Författare/Utgivare 
Definitioner:  
High-tech/low-tech 

Begreppen high-tech och low-tech 
används beroende av graden av 
forskning och utveckling. 

OECD 

Projektindelning Varje projekt oberoende av 
informatikämne börjar med en 
inledande definitionsfas. 

Harmon (2007), Pfeiffer 
(1994), Eckes (2007), Litke 
(2007), Burghardt (2007), 
Klemmer (2001) 

Post-its Post-it-lappar används systematiskt 
inom de initiala projektfaserna (t.ex. 
Brainstorming). Nackdelar med post-
its kan lösas genom att ersätta dessa 
med elektroniska post-its och vice 
versa. 
 
Det enkla användarsättet av post-it-
lappar kan på ett effektivt sätt inte 
ersättas. 

Gallupe et al. (1992), 
Klemmer et al. (2001), Di 
Giano et al. (2006) 
 
 
 
 
Belotti, Rogers (1997), 
Krauss (2004) 

Whiteboards Klassiska whiteboards är enklare att 
använda jämfört med elektroniska 
whiteboards som däremot har fler 
funktioner. 

Berard (2003) 

Low-tech nackdel Större omritningar är inte effektiva 
att genomföra och är källa till fel på 
respektive low-tech 
dokumentationsmedium. 

Avison, Fitzgerald (2008) 

High-tech  Förr i tiden fanns det 
svårigheter/problem med bl.a. 
användarvänlighet och funktionalitet 
med mjukvara. Nuförtiden fungerar 
high-techverktygen mycket bättre 
och bör användas över manuellt 
arbete. Det kan dock skygga eller 
rama in hur människor tänker om ett 
projekt, blockera full förståelse, och 
förhindra den bästa analysen, 
designen och/eller effekt. 

Avison, Fitzgerald (2008) 

Kombination av 
low- och high-tech 

En kombination av low- och high-tech 
kan vara mycket effektivt. 

Frenckner (1997) 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi de metoder och tillvägagångssätt vi använt för 
insamlandet av vårt empiriska material. 

 

3.1 En tolkningsbaserad ansats 
 
Vi har undersökt hur individer tolkar sin omgivning och hur de ser på vår 
problemställning. Vi är intresserade av hur verkligheten ser ut utifrån deras 
individuella perspektiv. Är individen till exempel emot användandet av ny teknik 
respektive nya verktyg eller anser individen att det är svårt att använda dessa? 
Varje individ har sin egen uppfattning om detta då individen har en egen 
verklighet ur vilken denne upplever saker och ting. Vi har som uppgift att bl.a. 
förstå varför individen tänker på detta vis. Vi försöker att kartlägga 
respondenternas synsätt utifrån deras olika perspektiv i slutet av den här 
studien. För oss är det vikigt att tolka deras perspektiv rätt och inte att övertyga 
dem om någonting annat, som t.ex. att användandet av ett nytt verktyg är bra. Vi 
är intresserade av individens syn på verkligheten och det är därför vi har valt en 
interpretativistisk ansats. (Bryman & Bell 2005) 

 

3.2 En kvalitativ undersökningsmetod 
 
Vi kan lätt tänka oss att om vi vill fråga en person om dennes personliga åsikter 
så krävs det mer än en enkätundersökning. Självklart kunde man utforma en 
enkät där individer får svara i fritext och uttömmande, men det hade förekommit 
många fler bortfall jämfört med muntliga svar under en hel timme. Muntliga 
intervjuer ger dessutom ganska uttömmande svar (Christensen et al., 2001). Med 
detta i åtanke har vi bestämt oss för en kvalitativ intervju som 
undersökningsmetod för att förstå motståndet eller stödet för antigen low- eller 
high-tech på ett bättre sätt. 

 

3.3 Ett induktivt tillvägagångssätt 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) är en kvalitativ studie oftast antingen en induktiv 
eller en abduktiv studie. Medan en deduktiv ansats handlar mer om en 
teoribeprövning så vill vi fokusera mer på själva empirin. Det är viktigare för oss 
inom vår interpretativistiska studie att undersöka hur individen i ett särskilt 
företag uppfattar möjligheter given av en ny teknik. Det betyder i vårt fall att vi 
går ut till företag för att inhämta individuella synsätt på teknik. Detta kommer vi 
sedan att jämföra med passande teori. Eftersom vi har en klar utgångspunkt i 
Empirin är vår studie induktiv. Praktiskt sett innebär detta att vi fick veta 
empiriskt vilka low-techverktyg som framförallt användes inom high-techmiljön. 
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Intervjuerna baserades dessutom på en bred teoretisk referensram. Det var vår 
empiriska data som avgjorde vilka teorier som passade in och vilka som skulle 
förkastades. 

 

3.4 Semistrukturerad Intervjumetod 
 
Vi följer Oates (2006) definition av begreppet semistrukturerad intervju. Oates 
(2006) definierar den semistrukturerade intervjumetoden som att den likt en 
strukturerad intervju har fasta frågor men att den inte har några fasta 
svarsalternativ, som en strukturerad intervju oftast har. Vid en semistrukturerad 
intervju kan man ändra ordningen på frågor eller lägga till frågor beroende på 
vad den intervjuade svarar till skillnad från en strukturerad intervju där 
frågorna ska ställas i samma ordning och på samma sätt, utan några 
förändringar, till den intervjuade. 

Anledningen till att vi valde att följa den semistrukturerade intervjumetoden var 
för att ostrukturerade intervjuer tenderar att vara för breda då de inte finns 
förutbestämda frågor utan den intervjuade får fritt att tala kring ett tema, vilket 
gör det svårt att jämföra svaren intervjuobjekten gett (Oates, 2006).  

Semistrukturerade och ostrukturerade intervjumetoder låter respondenten 
svara fritt på de frågor vi ställer och används därför ofta när man ska ”utforska” 
snarare än när man ska kolla om något stämmer (Oates, 2006). Den 
ostrukturerade intervjun gör det dock svårt att jämföra intervjuobjektens svar. 
Eftersom vi vill kunna jämföra respondenternas svar med varandra, tycker vi att 
den semistrukturerade intervjumetoden blir mest lämpad för den typ av studie 
vi vill utföra. Nackdelen med att låta motparten tala fritt är dock att man får det 
svårt att generalisera och komma till en slutsats då respondenterna ofta får 
svara på olika frågor (Oates, 2006). Den semistrukturerade intervjumetoden har 
också denna nackdel men den reduceras kraftigt då de intervjuade får svara på 
bestämda frågor och endast i få fall svara på nya frågor som inte ställts förut, till 
skillnad från den ostrukturerade intervjumetoden. 

 

3.5 Intervjufrågornas utformning 
 
Vad vi ville få fram var vilka low-techverktyg som används, i vilka sammanhang 
dessa används, varför de används, varför high-techverktygen inte ersätter, på 
vilket sätt low-tech och high-techverktygen brister och vilka andra problem och 
påverkningsmöjligheter som finns. 

Frågorna kategoriserade vi i fem grupper: Information om intervjuobjektet, 
verktyg, påverkningsmöjligheter, problem och övrigt. 

 Information om intervjuobjektet: 
 Verktyg 
 Påverkningsmöjligheter 
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 Problem 
 Övrigt 

Under dessa kategorier la vi sedan in frågor som överrensstämmer med dessa 
teman. Se intervjuguiden för mer exakt vilka frågor vi ställde 

Denna struktur hjälpte oss att strukturera intervjun och underlätta för oss själva 
för att hålla en form av tempo under samtalens gång. Det var lätt att hitta vad det 
var vi letade efter och vi kunde följa en form av mönster för att diskutera en sak i 
taget. 

 

3.6 Intervju som metod 
 
Vi ville gå in på djupet på ett problem och det var därför vi valde personliga 
intervjuer som är ansikte-mot-ansikte. Vi hade alltid möjlighet att vara fysiskt 
närvarande och alla av våra intervjupartners har befunnit sig i närheten. Annars 
hade vi nöjt oss med en telefonintervju istället. 

Vi spelade in våra intervjuer med hjälp av en bärbar dator och en diktafon. Vi 
ville därmed säkerställa att inga data skulle gå förlorad i fall bandet skulle ta slut 
eller i fallet att det fanns ett tillfälligt problem på datorn. Dessutom fanns 
möjlighet att flera av oss kunde renskriva de utförda intervjuerna, vilket 
underlättade vårt arbete enormt. Det är viktigt att betona att vi frågade 
respondenten om han eller hon samtyckte till vår inspelning innan vi satte igång 
inspelningen av etiska skäl. Intervjuernas längd varierade mellan 35min och 1 
timme och 1min. 

 

3.7 Etiska övervägningar 
 

”Say it, say it again and if you believe that you repeated it sufficiently, say 

it one more time”  

-(Dr Tony Huzzard under magisterseminar) 

Vi har inte för avsikt att skada våra respondenter på något sätt och vi vill heller 
inte strida mot respondenternas rättigheter. Några respondenter ville att vi 
skulle hålla dem och företagen de arbetar för anonyma. För att göra det lika för 
alla respondenter valde vi därför att anonymisera alla våra respondenter. En 
annan anledning till anonymisering är för att även om vi anser att det vi frågar 
om inte berör något känsligt, så kan det ändå uppfattas annorlunda av 
respondenterna. Likaså ser vi det som en självklarhet att fråga om vi får spela in 
intervjun innan vi sätter igång inspelningen. 

Anonymiseringen omfattade inte bara respondenternas namn utan även namnen 
av de företag intervjuobjekten arbetar för plus alla andra nämnda företagen. 
Undantag gjordes vid programbeteckningar men enbart om det inte avslöja 
personens identitet och var nödvändigt att nämna för att förstå kontexten. 
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Respondenterna blev informerade om detta innan inspelningen startades. För att 
försäkra oss om att vi uppfattat deras svar på rätt sätt har vi dessutom skickat ut 
våra renskrivningar till respektive intervjuobjekt som de fick titta på och 
meddela oss om vi uppfattat något på fel sätt. 

3.8 Lista över intervjuer 

För att ge en kort översikt över våra intervjuer sammanställde vi tabellen 
nedanför. Här finns information om respektive respondent, dennes yrke, datum 
när intervjun ägde rum, typ av företag han eller hon arbetar för och på vilket sätt 
intervjun utfördes. 

För anonymiseringens skull valde vi att ge våra respondenter namn i form av 
siffror. Vilka siffror de olika respondenterna fick beror på den kronologiska följd 
då intervjun med dem ägde rum. Därför kallar vi våra intervjuobjekt för 
enkelhets skull: Respondent 1, Respondent 2, ... osv. t.o.m. Respondent 6. 

 

Tabell 3.1 

Respondent Datum och 
intervjulängd 

Företag Intervjusätt 

Respondent 1 

    Tekniskt 

ansvarig 

2010-05-05 

50min 

Stort internationellt 

    Elektronikföretag 

 Företag 1 

Ansikte-mot-

ansikte 

Respondent 2 

    Projektledare 

2010-05-06 

1tim och 1min 

Företag 1 Ansikte-mot-

ansikte 

Respondent 3 

    Processmanager 

2010-05-11 

35min 

Internationellt 

    Innovationsföretag 

 Företag 2 

Ansikte-mot-

ansikte 

Respondent 4 

    Projektledare 

2010-05-11 

50min 

Företag 1 Ansikte-mot-

ansikte 

Respondent 5 

    Systemkonsult 

2010-05-13 

59 min 

Internationellt 

elektronik 

    konsultföretag 

 Företag3 

Ansikte-mot-

ansikte 

Respondent 6 

   Tekniskt 

ansvarig 

2010-05-17 

1tim och 2min 

Stort Universitet Ansikte-mot-

ansikte 
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3.8.1 Val av respondenter och företag  

 

Vi är intresserade av själva användandet av low-techföremål inom high-
techmiljöer. Vi ville helst rikta oss mot företag som håller på med utveckling och 
introduktion av ny teknik och där undersöka paradoxen att low-tech fortfarande 
har sin plats även i dessa informationsintensiva och tekniska företag. 

Vi ville intervjua folk som dagligen har att göra med high-tech, de roller 
intervjuobjekten hade var tekniskt ansvarig, projektledare, konsult och 
processmanager. Alla dessa yrken är i stort sätt tekniska och alla 
intervjuobjekten har tillgång till ett stort utbud av high-techverktyg samt har en 
ganska gedigen erfarenhet av användandet av high-tech. Därför var dessa de 
rätta personerna att fråga kring deras användande av low-techverktyg inom en 
high-techmiljö. 

 

3.9 Inspelningars dilemma 
 
Man får varken vara för kritisk och ifrågasätta allt vad respondenterna säger 
eller för naiv och tro att man kan fånga den absoluta verkligheten med hjälp av 
en bandspelare. Alvesson och Deetz (2000) skriver om forskarens problem på ett 
övertygande sätt: 

 

”Man måste manövrera mellan två fruktlösa positioner. Den första är den 
naiva humanismen, som utgår från att det finns en rad känslor, 
erfarenheter och kunskaper som forskaren med sina interaktiva 
färdigheter sannfärdigt kan fånga med bandspelarens hjälp. Den andra är 
den snäva hyperskepsisen, som förutsätter att människor nödvändigtvis är 
bundna av regler för hur man använder språket och konformt anpassar sig 
till normerna för hur man uttrycker sig i en särskild situation.”  

- (Alvesson & Deetz 2000, s.216) 

 

Vi måste alltså försöka undvika att vara varken ”naiva humanister” eller 
”hyperskeptiker” och på något sätt ändå fånga en tillräckligt utvecklad och 
genomtänkt bild av verkligheten. Samtidigt är det vår uppgift att försöka skapa 
en gedigen atmosfär så att respondenten känner sig trygg och som får honom 
eller henne att svara så fritt och så sanningsenligt som möjligt. 

Vi hoppades på att skapa trygghet genom att intervjua respondenterna i en för 
dem känd miljö, vilket är deras arbetsplatser eller så bjöd vi dem på kaffe i ett 
Café, vilket vi gjorde med respondent 4. Vi intervjuade respondent 5 hemma hos 
denna person, vilket låter respondenten vara i en omgivning som kan skapa 
trygghet för denne.  

Vi har inte vid något tillfälle haft intrycket av att viktig information hölls tillbaka 
varken vid inspelning eller vid renskrivning. Vi delar uppfattningen att frågorna 
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vi ställde var, i sammanband med den utlovade anonymiteten, inte heller allt för 
känsliga. 

 

3.10 Dataanalys 

Vi vill inte påstå att vi kan använda Grounded Theory av Barney Glaser och 
Amseln Strauss (1967), vi blev dock inspirerade av deras sätt att kodifiera data 
när vi genomförde vår analys. 

Vi gick igenom vårt empiriska material i Word-format och jämförde den med 
våra teorier. Om vi fann relevanta yttranden i våra intervjuer så markerade vi 
dessa med en bestämd färg. Vi slog fast en särskild färgskala för respektive teori 
och kunde på så sätt utbyta, maila och jämföra våra upptäckter i Word-format. 

Snart fann vi att ytterligare teorier behövdes och då slog vi fast nya färger och 
gick genom vårt empiriska material på nytt. Detta repeterade vi tills vi var 
övertygade om att materialet var tillräkligt analyserad och vi inte kunde hitta fler 
relevanta yttranden. 

Vi fann att vi kunde förmedla våra upptäckter bäst när vi jämförde dessa direkt 
med motsvarande teorier, vilket är grunden till varför vi valde en gemensam 
empiri- analys kapitel som följer det här kapitlet. 
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4. Analys / Empiri 
 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material vi samlat in och sedan 
undersöker vi hur väl detta överensstämmer med den teori vi har funnit. 
Därefter analyserar vi den data vi får fram. 

 

4.1 low-techverktyg som används 
 
För att klargöra vad våra respondenter anser vara klassiska low-techverktyg 
som de använder sig av kommer här en kort lista av de verktyg som de främst 
nämnt: 

 Elektroniskt alternativ? 

Whiteboard ja 

Papper och penna ja 

Post-it-lappar ja 

 

Man kan notera att alla dessa verktyg kan ersättas, vilket dock inte görs. 

 

4.2 Praktiska och funktionella skäl 
 
Vi kommer nu att titta på de praktiska och funktionella skälen till varför low-
techverktygen används genom att jämföra teorin med vad våra respondenter 
svarat. 

Vi börjar först med att titta på när användningen och förekomsten av low-
techverktyg är som störst. 

4.2.1 När low-techverktygen används 
 
Alla respondenter förutom respondent 5 använder low-techverktyg i sitt dagliga 
arbete och har inget emot att använda det utan tycker snarare att det är bra. 
Anledningen till varför low-techverktyg används har varit ganska likartat mellan 
de olika respondenterna (förutom respondent 5), kanske på grund av att 
sammanhangen de används i är nästan den samma.. Anledningen till att det 
skiljer sig mellan respondent 5 och de andra intervjuade tror vi är på grund av 
att respondent 5 jobbar för ett konsultföretag där man måste vara mobil, medan 
de andra jobbar inom företag som håller på med utveckling.  
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4.2.1.1  I vilka sammanhang används low-techverktygen? 

 

Respondenterna (1,2,3,4,6) har svarat att low-techverktygen används framför 
allt vid möten och när de behöver skriva ner något snabbt, t.ex. en idé, samt i de 
tidiga faserna i ett projekt, t.ex. förstudie och planering. Detta stämmer överens 
med vad Klemmer et al. (2001) skriver om att low-techverktygen förekommer 
under projektens tidigare faser, framförallt under möten där de anställda 
brainstormar fram idéer. Här är förekomsten av whiteboards och post-it-lappar 
väldigt vanligt för att få fram dessa idéer.  Att low-techverktyg används i 
projektets tidigare faser anser vi också är i enlighet med Avison, 
Fitzgerald(2008) som hävdar att high-tech hade kunnat effektivisera projektets 
tidiga faser. Detta har vi tolkat som att det innebär att många verksamheter då 
har en tendens att använda något annat här, vilket vi tror kan vara low-
techverktyg och därför vill Avison, Fitzgerald(2008)  framhäva att den nya 
tekniken som finns idag hade kunnat effektivisera. Även respondent 5 har svarat 
att det händer att low-techverktyg används vid möten, men detta är väldigt 
sällan. Istället använder respondent 5 elektroniska whiteboards och dator för att 
kunna hålla möten och/eller samarbeta där alla inblandade inte behöver vara på 
samma plats. På så sätt är han som konsult inte låst till en plats för att kunna 
arbeta, utan datorn är hans kontor berättar han. Respondent 2 hävdar att 
anledningen till att low-techverktygen används vid de tidigare faserna och 
möten är för att uppgifterna där oftast inte är så komplexa. Det handlar om 
planering och diskussioner, där människor behöver en översiktsbild och 
möjligheten att enkelt kunna göra förändringar. I den senare delen av ett projekt 
behöver man ofta använda IT-stöd, t.ex. något system, för att lösa mer komplexa 
uppgifter som t.ex. felhantering och rapportering. 

”De här lowtech använder vi mest i planeringsfasen, början på projektet och sen i 

projektets exekveringsfas då är det ju inte särskilt mycket low tech alls.” 

Respondent 4 

Andra respondenter, så som respondent 1 och 2 instämmer: 

”(…) körs fortfarande mycket på möten. Då ritar folk mycket på whiteboard: 
skissar och tar bilder.” Respondent 1 

”Ja, jag skulle tro att man använder mer low-tech i början och på förstudiefasen 
för, att i den fasen.. så handlar det mycket om diskussioner, förstå problem, 

diskutera lösningsförslag och då använder man papper, penna och tavlan.. det är 
väldigt vanligt då” Respondent 2 

 

 

4.2.2 Vilka är de praktiska och funktionella anledningarna till att low-tech 

används i dessa sammanhang? 

 
När vi har frågat respondenterna varför low-techverktygen används av praktiska 
och funktionella skäl har de flesta respondenterna varit eniga, förutom 
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respondent 5. Anledningarna till att low-techverktygen används i de 
sammanhang vi nyss gick igenom har varit många. För att underlätta det för 
läsaren att hänga med kommer vi gå igenom en anledning till användning av low-
tech i taget, istället för att försöka ta upp dessa i en enda stor text. 

4.2.2.1 Det är enkelt 

 

Low-techverktygens enkelhet är något som tas upp av nästan alla teorierna. Det 
krävs ingen större kunskap för att kunna skriva på en whiteboard eller på ett 
papper eftersom vi lär oss att använda en penna vid tidig ålder(Berard, 2003). 
Medan den elektroniska whiteboardtavlan erbjuder nya funktioner och löser 
problemet med dokumentation, misslyckas den behålla tavlans enkelhet och 
snabbhet (Berard, 2003). Det är inte heller svårt att flytta runt post-it-lappar på 
en whiteboard för att strukturera om informationen (Klemmer et al., 2001). 

Respondenterna menar också att användandet av low-tech är enkelt, det är inte 
komplicerat. Detta kan kanske kopplas till att low-techverktygen används i enkla 
sammanhang, t.ex. där inte komplexa idéer ska presenteras, respondent 2 
berättar: 

”Ja, jag skulle tro att man använder mer low-tech i början och på förstudiefasen 
för, att i den fasen.. så handlar det mycket om diskussioner, förstå problem, 

diskutera lösningsförslag och då använder man papper, penna och tavlan.. det är 
väldigt vanligt då, det är enkelt, det är snabbt och oftast är problem inte så pass 

komplexa att man behöver nått avancerat system för.. att beskriva det. Och sen när 
den delen är färdig så.. går man till själva exekveringsfasen” 

Respondent 6 nämner att alla kan förstå sig på low-techverktygen och det är en 
av anledningarna till att det är praktiskt att använda. High-techverktygen 
behöver man oftast ha en utbildning för, eller teknikvana. Low-techverktygens 
användning behöver dock inte vara begränsat till endast enkla uppgifter utan 
kan även användas för att lösa mer komplexa uppgifter. Uppgifter där high-tech 
inte räcker till och där low-techverktygens enkelhet behövs t.ex. för att beskriva 
en komplex arbetsprocess som kanske enklast kan göras med hjälp av en 
whiteboard och post-it-lappar. 

 

4.2.2.2 Det är snabbt och portabelt 

 

Teorin stödjer även att low-techverktygen är snabba. På en whiteboard kan man 
snabbt rita, ändra och sudda genom att bara använda händerna. På den 
elektroniska motsvarigheten tar det längre tid då man måste ställa in 
inställningar på whiteboardtavlan för att utföra dessa normalt enkla och snabba 
handlingar (Berard, 2003). Post-it-lappar går det snabbt att skriva på och dessa 
kan flyttas snabbt för att strukturera om informationen (Klemmer et al., 2001). 
Detta stämmer väl överens med vad våra respondenter svarat. 

De flesta respondenterna är eniga om att low-techverktygen är snabba, dvs. 
dessa kan användas för att skriva ner något eller skissa upp något snabbt. 
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Respondent 2 nämner att man ofta får en idé som man måste skriva ner eller 
skissa upp snabbt, annars kommer man inte ihåg den, och då funkar low-
techverktyg jättebra för detta. Respondent 1 nämner att hon ofta skriver ner 
något snabbt på en bit papper när hon ska på möten då detta går snabbare än att 
skriva på datorn och sedan skriva ut. Respondent 2 och 3 nämner att vid 
brainstorming så används gärna low-techverktygen för att man då behöver 
skriva och skissa upp saker snabbt. 

Frenckner (1997) skriver att papper föredras för sin portabilitet och gripbarhet. 
Detta stämmer ganska väl överens med vad de flesta respondenterna svarat. Går 
man ute på stan och helt plötsligt får en idé är papper och penna ett effektivt 
medel för att snabbt skriva ner idén berättar respondent 2. Många respondenter 
nämner att de gärna använder post-it för att man kan flytta på dem. Särskilt när 
man vid planering och diskussioner vill ha en översiktsbild eller en modell av det 
man ska göra med pilar osv. Dessa post-it-lappar kan då flyttas runt för att göra 
förändringar snabbt och enkelt. Med elektroniska post-it-lappar kan man bara ha 
dessa på en dator eller något annat elektroniskt verktyg, t.ex. Iphone, men man 
kan inte flytta post-it-lapparna fritt och fästa dom där man vill då deras 
portabilitet begränsas av att de är bundna till de elektroniska verktyg där de 
skapats.  

Dock kan elektroniska post-it-lappar vara mer användbara när arbetet inte sker 
på en plats utan på flera platser. Gallupe et al.(1992) skriver att en elektronisk 
lösning föredras om man behöver skicka post-it-lapparna till en annan plats på 
jorden. 

Respondent 2 berättar:  

”Post-it-lappar har den här fördelen, man klistrar ofta på något stort och sen kan 
ha många lappar så att man kan få en översikt, man kan flytta runt den, det vill 

säga strukturera om informationen” 

Respondent 3 nämner att man inte ska underskatta low-tech: 

”För det är lättare att samla folk runt ett whiteboard, diskutera och så flyttar man 
runt papperslappar, tills man är nöjd. Det ska man inte underskatta. Det är ett bra 

brainstormingsteknik.” 

Detta går delvis emot vad (Gallupe et al. 1992, Klemmer et al. 2001, DiGiano et al. 
2006) hävdar; att elektroniska verktyg föredras vid brainstorming då det kan 
uppstå problem vid användandet av low-techverktyg, t.ex. att post-it-lappar 
trillar av. Våra respondenter verkar dock tycka att low-techverktygen är 
effektivare vid brainstorming. Respondent 3 berättar att det finns mycket 
brainstormingverktyg på datorn idag men att han föredrar att skriva ner sin idé 
på ett papper och sedan skicka runt denna. Några respondenter berättar att det 
hänt att post-it-lappar trillat av eller försvunnit men att det inte orsakat några 
problem då alla brukar ta ett foto med mobilen/kameran på arbetet. 

När vi frågade respondent 2 varför inte post-it-lappar som finns i datorn 
används fick vi svaret:  
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- ”för att man är fortfarande låst till datorn då, det tappar den här fysiska 
kontakten.. som man behöver för att.. oftast så behöver hjärnan få mer 

information.. om man kan röra på saker så är det väldigt konkret.” 

Respondent 5 som jobbar för ett konsultföretag, till skillnad från de andra som 
jobbar i företag som håller på med utveckling, undviker dock att använda low-
techverktyg eftersom han hävdar att en konsult alltid rör på sig och inte har ett 
kontor att lagra information i. Hans kontor är hans väska berättar han. Han 
försöker därför hålla all information digital. Han berättar att high-techverktygen 
låter honom arbeta på ett friare sätt, han är inte låst till ett ställe för att arbeta. 

Vi tolkar detta som att low-techens portabilitet är en fördel internt inom en viss 
byggnad/område där man har ett fast arbetsställe. När det dock inte handlar om 
att ha en fast arbetsplats utan man byter arbetsplats ofta så räcker low-
techverktygen inte till utan då används high-techverktyg (dator) som inte låser 
en till en viss arbetsplats för att kunna arbeta. 

4.2.2.3 Det är gripbart 

 

En annan anledning till att papper föredras är för dess gripbarhet, skriver 
Frenckner (1997). Även detta stämmer väl överens med vad respondenterna 
svarat. De flesta respondenter är eniga om att man gärna vill ha något fysiskt, 
konkret som man kan hålla i. Även respondent 5 som vill undvika all form av 
low-techverktyg berättar att han ibland känner en liten avsaknad av low-tech, att 
han ibland känner för att använda papper. Både Klemmer et al.(2001) och 
Berard(2003) tar upp att en av fördelarna med de traditionella post-it-lapparna 
och whiteboardtavlorna är att dessa verktyg ger en fysisk känsla. Bellotti och 
Rogers (1997) skriver att folk känner sig tryggare och mer bekväma när de 
använder sig av ett fysiskt papper istället för den motsvarande elektroniska 
versionen.  

Respondent 2 berättar:  

”genom den här aktiviteten så ökar man förståelsen för problemet eller situation 
man befinner sig i, det ger den här fysiska kopplingen, man tittar inte bara och 
försöker skapa den här mentala bilden utan man ser den strukturen på riktigt, 
fysiskt också. Det är den som är så väl i fund med post-it-lappar och white board, 
kunna rita.” 

Respondent 2 berättar också: 

”Post-it-lappar överhuvudtaget är väldigt bra, man kan ju flytta på dom om man 
ska skriva nått, det är fysiskt, det ger en väldigt naturlig koppling att man gör 
saker.” 

Detta är ett bra exempel på vad respondent 2 anser om low-techverktygens 
gripbarhet, och de flesta respondenter verkar ha en likartad syn. Low-
techverktygen låter oss alltså få en fysisk bild på problemet istället för att behöva 
föreställa oss en mental sådan. 
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När vi frågar respondent 4 om vad denne tycker är bra med low-techverktyg så 
svarar han så här: 

”Ja det är på riktigt på något vis. Det sparas och det är visuellt, konkret, det är 
organiskt.” 

Angående gripbarhet svarar respondent 3 så här: 

”Det finns mycket brainstormingverktyg idag på datorn men, det är bättre när man 
har en lapp i handen. Man skriver sin idé på en liten lapp och så ser man hur 

lappen flyttas runt.” 

 

4.2.2.4 Det ger en översikts bild 

 

DiGiano et al. (2006) ser post-it-lappar som ett centralt medium vid 
brainstorming och andra konceptuella aktiviteter. Klemmer et al. (2001), 
Berard(2003) och även andra författare tar upp att whiteboards och post-it-
lappar används vid idégenerering och planering. En av anledningarna till detta är 
för att whiteboards och post-it-lappar ger en översiktsbild på arbetet och 
presenterar idéerna på ett effektivt sätt. Man fäster post-it-lappar på en 
whiteboardtavla och sedan drar pilar mellan dessa för att visa hur de hänger 
ihop, därefter kan man enkelt flytta, lägga till eller ta bort dessa post-it-lappar 
och ändra på pilarna för att på så sätt strukturera om informationen eller ändra 
idén. Vad som står i litteraturen och vad våra respondenter svarat stämmer väl 
överens med varandra. 

Frenckner (1997) skriver att man använder papper och penna för att sketcha, 
kladda och skissa upp en översikt innan man sätter igång och arbetar på datorn. 
Även detta stämmer väl överens med vad respondenterna svarat. I många fall 
har respondenterna svarat att man gärna under möten och planering använder 
whiteboardtavla tillsammans med post-it-lappar för att få en helhets bild av det 
man gör. Det hävdar nästan alla respondenterna att man får i och med att man då 
kan göra anteckningar på post-it-lapparna, klistra fast dessa på tavlan och sedan 
dra linjer mellan dessa för att få en översiktsbild på problemet. Respondent 2 
nämner att man sedan enkelt kan flytta/ta bort/lägga till post-it-lappar och pilar 
för att göra förändringar och då kan man få en annan vy av problemet. Efter att 
man är klar har de flesta respondenterna berättat att man sedan skriver ner 
resultaten i datorn vilket stämmer överens med vad Frenckner (1997) skrivit. 
Respondent 2 berättar: 

”Post-it-lappar har den här fördelen, man klistrar ofta på något stort och sen kan 
ha många lappar så att man kan få en översikt ” 

Respondent 2 fortsätter med att berätta: 

”och genom den här aktiviteten så ökar man förståelsen för problemet eller 
situation man befinner sig i” 

När vi frågade respondent 4 om det finns någon tendens att low-tech används 
mer under dem tidigare faserna och varför, så har han svarat att, ja, det är så för 
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att med hjälp av whiteboards blir saker och ting lättare, snabbare och det blir lätt 
att se översikten medan med en dator hade det tagit tid och varit svårt att få 
fram den här översiktsbilden. Respondent 4 berättar: 

”Vi börjar ju planera det med gula lappar som vi sätter på tavlan också sätter vi 
pilar mellan dessa gula lapparna. och då så upptäcker vi att den aktiviteten tar 

fyra veckor och inte tar två veckor, och då blir pilarna omsatta. Ska man göra det 
vid datorn så kan man det men det är helt buggigt och långsamt och totalt 

omöjligt. Så man ger upp, det går inte. Det är mycket lättare och snabbare och mer 
lättförståeligt så man får en överblick. För den där kartan kan bli rätt stor. Om 

man har 50 stycken gula lappar som man ska dra pilar emellan och flytta omkring. 
och är man då 5-6 personer som sitter och gör det då finns det inget annat sätt. Det 

är det effektivaste, lättaste och snabbaste.” 

 

4.2.2.5 Det är pålitligt 

 

En elektronisk whiteboard erbjuder nya funktioner men lyckas inte behålla 
tavlans enkelhet och snabbhet (Berard, 2003). Antagligen måste användaren läsa 
en manual för att förstå och fullt ut kunna använda en elektronisk whiteboard 
och om användaren inte förstår denna whiteboard så finns det en risk att denne 
begår ett misstag. 

De flesta respondenter är eniga om att low-techverktygen är pålitliga. Några 
saker som respondenterna nämner är pålitligt med low-techverktygen är att till 
skillnad från teknisk utrusning så kraschar inte low-techverktygen, de funkar 
alltid, finns inga överraskningar, inte beroende av ström och det finns inte en 
massa inställningar som användaren behöver ställa in och som tar tid. När vi 
frågar respondent 4 om varför han föredrar en vanlig whiteboard över 
elektronisk whiteboard fick vi detta svar:  

”Den är pålitbar, det är ingen som kan manipulera den, den får inte virus, den 
måste inte uppdateras och den kraschar inte plötsligt osv, den funkar liksom.” 

Respondent 4 berättar också: 

”Vad som är bra är att det alltid funkar direkt, det är inga timglas, det är inga 
updates, det är inga brister, det fungerar.” 

När vi frågar respondent 2 om han tror low-tech kommer att ersättas med high-
tech inom en snar framtid svarar han så här: 

”jag tror att low-tech alltid kommer att finnas av den enkla anledningen att dom är 
robusta, finns inga överraskningar, funkar alltid” 

När vi frågade om det har hänt att information försvunnit då papper och sådant 
försvunnit, så har de flesta svarat att det nästan aldrig händer och även om det 
händer så brukar alla ha tagit ett foto, enligt respondent 1,2,4, på mobilen så att 
informationen inte kan försvinna. Det nämns också att det som är viktigt brukar 
skrivas in i en dator för säkerhets skull så att problemen inte uppstår. 
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4.2.2.6 Övrigt 

 

Respondent 4 nämner att han tycker att whiteboardtavlan skapar en slags 
gruppdynamik eftersom deltagarna kan se fysiskt vad de gjort på tavlan och då 
får man en känsla av att det är ”vårat” projekt. Dock är han den enda som lyfter 
fram den här aspekten.  

En annan aspekt som bara respondent 2 och 3 tar upp är att papper och penna 
inte tar deras uppmärksamhet när de sitter vid möten. De kan skriva och lyssna 
samtidigt, till skillnad från att anteckna på mobil eller dator där de tappar 
uppmärksamheten mer. 

”viktig funktion med penna och papper är att det inte tar så mycket 
uppmärksamhet från mig.” respondent 2 

 

4.2.2.7 Vår tolkning av de praktiska skälen att använda low-techverktyg 

 

Från vad vi fått fram av de olika författares teorier och empirin kan vi anta att 
low-techverktyg används vid de tidigare faserna av ett projekt, möten och när 
man behöver skriva ner något snabbt. Utöver detta har vi uppfattat att de 
används i dessa sammanhang för att uppgifternas komplexitet inte är så hög, det 
handlar främst om att skriva ner anteckningar, sketcha, kladda, skriva 
ner/presentera idéer och skissa upp översiktsbilder över det man ska göra. 
Detta är i enlighet med de teorier som de olika författarna skrivit. Vi har tolkat 
det som att det är lättare att göra förändringar i början med hjälp av low-
techverktygen just för att komplexiteten inte är så hög. Vi har då fått göra 
antagandet att Frenckners (1997) studie kan appliceras på mer än bara papper 
utan även andra fysiska och icke elektroniska föremål. 

De praktiska anledningarna till att använda low-techverktyg har vi tolkat är för 
att low-tech är enkelt att använda, det är snabbt, det är enkelt att flytta, det är 
gripbart, det ger en helhetssyn och det är pålitligt. Nästan alla respondenter är 
eniga om detta. 

 

4.2.3  Varför ersätter inte high-techverktygen low-techverktygen, vilka är de 
praktiska och funktionella skälen? 
 
Avison, Fitzgerald, (2008) skriver att High-techverktyg ökar produktivitet och 
effektivitet, men ändå så används low-techverktygen i den utsträckning vi nyss 
gick igenom. (Gallupe et al. 1992, Klemmer et al. 2001, DiGiano et al. 2006) 
skriver att brainstorming har sina nackdelar så länge som det inte genomförs 
elektroniskt. Men trots detta föredrar respondenterna att använda low-
techverktygen vid brainstorming. 

Så varför används inte high-techverktygen? 
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Vi har ställt en del frågor till våra respondenter kring varför inte high-tech 
ersätter low-techverktygen och på vilket sätt high-techverktygen brister. De 
flesta respondenter är eniga om varför high-techverktygen inte används, här 
följer de främsta anledningarna. 

4.2.3.1 Det är överflödigt 

 

Berard(2003) skriver att den elektroniska whiteboarden erbjuder många nya 
funktoner, men trots detta har Berard(2003) observerat att under kreativa 
möten där man brainstormar är de elektroniska tjänsterna inte ens aktiverade. 
Detta stämmer överens med det våra respondenter svarat, respondenterna tar 
dessutom upp fler verktyg utöver den elektroniska whiteboard tavlan som känns 
överflödiga. 

Respondent 2 berättar att elektroniska post-it-lappar inte används så mycket 
eftersom de inte går att flytta runt fritt utan den elektroniska post-it-lappens 
portabilitet begränsas av att den måste finnas på en dator. Det kan också vara så 
att high-techverktygen kan ersätta vissa low-techverktyg men att det inte blir 
någon skillnad. Respondent 4 nämner ett exempel på hur de hade infört 
videokonferenser på företaget som kunde användas istället för 
telefonkonferenser vid möten, men det blev ingen som använde dessa. 
Anledningen till att de inte användes var för att de inte bidrog med något. 
Respondent 4 berättar att ”det funkar förvånansvärt bra men ändå är det väldigt 
få som använder det” då ”Det känns överflödigt”. Respondent 4 nämner också att 
information är fortfarande information och att informationen är den samma 
oavsett om du använder ett annat verktyg eller inte. 

 

4.2.3.2 Det skapar fler problem 

 

En annan anledning till att high-techverktygen inte används är för att de skapar 
fler problem. 

Berard(2003) skriver att medan den elektroniska whiteboardtavlan erbjöd nya 
funktioner lyckas den inte behålla den traditionella whiteboardtavlans enkelhet 
och snabbhet. Användaren måste läsa in manualer för att fullt ut kunna använda 
den elektroniska whiteboardtavlan och alla dess funktioner eftersom den är 
mycket mer komplex att använda. Det tar dessutom längre tid att utföra enkla 
grejer som att sudda, ta bort och lägga till saker medan på en traditionell 
whiteboard kan man bara använda en penna och handen för att utföra dessa 
operationer (Berard, 2003). 

Flera av våra respondenter håller med om att high-techverktyg skapar fler 
problem eftersom de tekniska verktygen är mer komplexa och tenderar därför 
att göra en enkel arbetsuppgift mer komplex än den behöver vara. Anledningen 
till detta anser vi är för att uppgifterna low-techverktygen ingår i inte är så 
komplexa och att det då inte finns så många problem att lösa med ny teknik. 
Däremot kan fler problem uppstå, vilket kan kopplas till att high-techverktygen 
ofta är mycket mer komplexa att använda. Respondent 4 berättar:  
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”det blir bara högre tröskel och man måste lära sig en massa tricks för att kunna 
lösa en uppgift som är jättelätt att lösa på papper och penna egentligen. Så det är 
ett high-techverktyg, syftet är att det ska förenkla men istället så tar det med sig 
lite andra problem så att summa sumarium så är det mycket krångligare nu än 

innan.” 

Respondent 4 berättar också: 

 ”När man tar in fler och fler verktyg så är det mer och mer grejer som skall 
underhållas. Och elektriska anteckningsblock, ska de laddas och syncas.” och ”Så 
man eliminerar ett problem men man tar på sig fyra nya.” 

Respondent 4 tar upp ett bra exempel med Anoto pennan, en elektronisk penna 
som kunde spara det man skrivit inuti pennan och sedan skicka det till en dator. 
Det var något som alla skulle ha, men när den väl kom ut på marknaden så 
använde nästan ingen den berättar respondent 4. Anledningen till att den inte 
användes var för att den skapade fler problem än den löste. Den försökte ersätta 
en väldigt enkel och ganska problemfri uppgift, nämligen att skriva med penna. 
Problem som respondent 4 nämner att denna skapade var att den behövde 
laddas, ha en speciell typ av papper som kunde ta slut och att den behövde 
syncas. Respondent 4 berättar:  

”det skapas extra bekymmer och problem och stress jämfört med bara en vanlig 
penna och vanligt papper”. 

Några vanliga problem som nämndes var ström/batteri och 
kompatibilitetsproblem. Strömproblemen tyckte de flesta respondenterna inte 
var så stora, då man hade backuper och batterier redo till datorerna, men att de 
ändå är märkbara, vissa grejer går inte att använda så som nätverk och annan 
stationär utrustning på företaget. Vissa nämner att de inte tycker om att vara 
beroende av batterier och ström som de portabla high-techverktygen medförde. 
Kompatibilitetsproblem är något som också existerar, dock nämner flera 
respondenter att det ofta görs föranalyser för att reducera dessa. Det händer 
också att servern går ner vilket gör att vissa funktioner inte kan användas, något 
som inte påverkar low-techverktygen. 

 

4.2.3.3 Det saknas high-techverktyg som kan ersätta low-techverktyg 

 

Vissa av respondenterna nämner att det saknas verktyg som kan ersätta low-
tech och vissa menar att det finns verktyg som kan ersätta men att de inte är 
tillräckligt effektiva.  Ett exempel är respondent 4 som berättar följande när vi 
frågar honom om whiteboardtavlan kan ersättas i möten och de tidiga faserna:  

”Jag har svårt att tänka mig ett hightech verktyg som skulle kunna konkurera ut 
detta. Det är bortom min fantasi.”.  

De flesta anser att det inte finns tillräckligt bra verktyg som kan ersätta low-
techverktygen, något vi kan tänka oss beror på low-techverktygens enkla 
användning. 
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Berard(2003) och Klemmer et al. (2001) skriver båda att elektroniska 
whiteboards respektive elektroniska post-it-lappar inte haft så stor 
genomslagningskraft och att dessa verktyg kommer att behöva vidareutvecklas. 
Det har nu gått några år sedan artiklarna skrivits men våra respondenter tycks 
fortfarande inte använda dessa verktyg särskilt mycket. Undantaget är 
respondent 5. 

Respondent 5 som arbetar som konsult berättar att han istället föredrar en 
elektronisk whiteboard då alla inte behöver vara närvarande i ett visst rum för 
att vara med.  

Vi gör återigen den tolkning att vanlig whiteboard föredras vid fasta 
arbetsplatser där man har alla man arbetar med. I respondent 5:s fall, där man 
hela tiden rör på sig och behöver hålla t.ex. möten med människor som befinner 
sig på andra ställen, då är det fördelaktigt med en elektronisk whiteboard. 

 Det finns en påverkningsfaktor som vi tar hänsyn till här; när vi har frågat ”hur 
ofta revideras verktygen ni använder” så har svaret varit att det görs ganska ofta, 
men när vi specificerat oss till revidering av low-techverktygen, dvs. om det finns 
high-techverktyg som kan ersätta dessa, så har svaret varit nej eller nästan 
aldrig. Så det kanske finns något verktyg på marknaden som hade, på ett 
någorlunda effektivt sätt, kunnat ersätta low-techverktygen men som 
respondenterna inte är medvetna om.  

 

4.2.3.4 Ger inte översiktsbilden man behöver i början  

 

Avison, Fitzgerald(2008) skriver att användandet av high-tech tekniker kan 
skygga eller rama in hur människor tänker i ett projekt, blockera full förståelse, 
och förhindra den bästa analysen, designen och/eller effekten. Klemmer et al. 
(2001), Berard(2003) tar båda upp att whiteboard och post-it-lappar används 
vid kreativa möten och brainstorming för att det ger en översiktlig bild på 
problemet. 

Teorierna stämmer här ganska överens med det respondenterna svarat. Flera 
respondenter nämner att low-techverktyg som whiteboard och post-it-lappar 
låter en få en helhetsbild över det som ska göras och problemet men att high-
techverktyg begränsar denna helhets syn på problemet då de är klumpiga. 

Respondent 2 berättar:  

”Vi börjar ju planera det med gula lappar som vi sätter på tavlan också sätter vi 
pilar mellan dessa gula lapparna. och då så upptäcker vi att den aktiviteten tar 
fyra veckor och inte tar två veckor, och då blir pilarna omsatta. Ska man göra det 
vid datorn så kan man det men det är helt buggigt och långsamt och totalt 
omöjligt. Så man ger upp, det går inte. Det är mycket lättare och snabbare och mer 
lättförståeligt så man får en överblick.” 
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4.2.3.5 Vår tolkning av vilka praktiska och funktionella skäl till varför high-

techverktyg inte ersätter low-techverktyg. 

 

Utifrån det som sagts under intervjuerna och det som står i de olika teorierna 
har vi kunnat tolka fram att anledningarna till att high-techverktygen inte 
ersätter low-techverktygen är eftersom de kan vara överflödiga, dvs. de 
effektiviserar inte på något sätt utan bara finns där. Vi har också fått den 
uppfattning att low-tech används för att lösa mindre komplexa uppgifter. Därför, 
på grund av low-techverktygens enkelhet, så är det svårt att ersätta dessa utan 
att skapa nya problem. High-techverktygen tycks föra med sig fler problem än 
vad de löser. I enlighet med litteraturen har vi också fått fram att high-tech 
begränsar helhetssynen på ett problem. 

 

4.2.4 Low-techverktygens brister och sätt high-tech stödjer low-tech 
 
De problem som de olika teorierna lägger fram om de olika low-techverktygen är 
problem som är kopplade till dokumentation. Berard(2003) skriver att när en 
traditionell whiteboard blir full så måste saker suddas ut men innan man gör 
detta måste man spara det man suddar ut någonstans. Man kan skriva ner det på 
papper eller på dator men det är ansträngande och tar tid (Berard, 2003). 
Klemmer et al. (2001) skriver att post-it-lappar kan trilla av och skapa stora 
problem, t.ex. kan en gammal lösning stå kvar medan den nya lösningen som 
stod över den har trillat av och på så sätt försvinner viktiga förbättringar. En 
annan konsekvens att post-it-lappar försvinner är att redundanta 
arbetsprocesser skapas, dvs. arbete måste göras om. 

Även det Avison, Fitzgerald(2008) skrivit angående low-techverktygens brister 
så har de flesta bristerna varit kopplade till dokumentation och införande av 
förändringar i denna. 

Genom att analysera det som sagts under intervjuerna har vi kunnat komma 
fram till att litteraturen stämmer, även här, ganska väl överens med 
respondenternas svar. De problem som respondenterna nämner finns med low-
techverktygen och på vilka sätt high-techverktyg hade kunnat effektivsera low-
tech har nästan alla varit kopplade till dokumentation.  

När vi dock frågade respondenterna om det förekom fall där information 
försvunnit då papper försvunnit har de flesta svarat att det inte har inträffat eller 
att det inträffar sällan samt att även när det har inträffat har det inte varit några 
problem då alla redan tagit foto med mobilen av de anteckningar(på 
whiteboarden) som gjorts under mötet eller så har man skrivit av 
anteckningarna på datorn. Ett av svaren som respondent 4 gav oss kan fungera 
som ett exempel då likartade svar har gets av de andra:  

”Ja bristerna är väl i så fall i dokumentationsavseendet, men njae, det är nog ingen 
brist, det är ju bara att fota med kameran.” 
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Vi tror att det som de flesta inte tänkte på när de svarade på denna fråga var att 
dessa problem inte förekom eller inte var så stora just på grund av att high-
techverktyg användes som ett dokumentationsstöd åt low-techverktygen. Mobil, 
kamera och dator är alla high-techverktyg. Hade dessa inte funnits som stöd och 
anteckningar från möten försvunnit, då hade ingen haft denna information vilket 
kan ha allvarliga konsekvenser samt att då hade allt arbete behövt göras om. 
Detta stämmer överens med det Avison, Fitzgerald(2008) hävdar, att low-
techverktygen kan skapa redundanta arbetsprocesser och att man riskerar att 
andra potentiella problem uppstår. För att dokumentera det som man kom fram 
till under mötet hade man istället behövt skriva ner allt på papper och sedan 
hade man behövt försiktigt lägga allt i en fysisk mapp för arkivering, något som 
man gör väldigt sällan nu för tiden, vilket dessutom hade varit ansträngande och 
kostat både tid och pengar. Alltså hade man bara haft low-techverktygen för sig. 
Då hade det varit mycket större dokumentationsproblem, något vi känner på oss 
de flesta respondenterna inte tänkte på när de svara på frågan. Men nu har man 
dessa high-techverktyg som kan kombineras med low-techverktygen för att 
lösa/reducera de dokumentationsproblem dessa har. Man kan fortfarande tappa 
mobilen och läcka konfidentiell information, dock nämner de flesta att all viktig 
information skulle skrivas in i ett system och tas bort så fort som möjligt från 
mobilen. 

Avison, Fitzgerald(2008) hävdar att high-techverktygen bidrog till ökad 
effektivitet och produktivitet och detta har stämt ganska väl med vad 
respondenterna svarat just vad det gäller low-techverktygens 
dokumentationsbrister, att high-techverktygen hjälpt till att lösa/lindra dessa 
och på så sätt bidragit till högre effektivitet och produktivitet.  

Vi var överraskade över att mobilen användes så pass mycket som 
respondenterna berättat. Att spara anteckningar på mobilen är relativt nytt, då 
deras kameror inte har haft en så pass bra kvalitet för bara några år sen. Förr 
hade någon person en digitalkamera som han eller hon fotograferade 
anteckningarna med och sedan skickade genom datorn till de involverade, men 
även detta är relativt nytt. Men nu har alla en mobil som de kan ta foto med och 
som de kan skicka direkt med utan att behöva lägga in bilderna på datorn.  

Även när vi har frågat på vilket sätt high-techverktygen hade kunnat 
effektivisera/ersätta low-techverktygen så har några tagit upp att de hade velat 
ha ett system som sorterar information efter vad som är mest relevant, så att en 
användare slipper leta genom massa information för att hitta det han eller hon 
behöver. Respondent 4 berättar:  

Jag kant tänka mig t.ex. dokumenthanteringsystem för allt detta som produceras 
med dokument och sånt, och alla titlar och mötesanteckningar osv. 

 och  

”Så jag tror att vad man behöver som ett företag är ju ett highteh verktyg som kan 
lagra dokument som iTunes på datorn. Att man bara slänger in dokumenten och 
sen har man liksom kolumner där man ser vem som har skrivit det och vad det 

handlar om, "genre", ja det är vad det är för typ av dokument. Och när du hittar 
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ditt dokument så bara trycker du på play. Och då öppnas den. Så ett 
dokumenthanteringssystem som toppar folks förväntningar idag.” 

Detta är också kopplat till dokumentation. 

Även respondent 5 berättar att han skulle vilja ha ett system där all information 
kategoriseras så att den blir sökbar och därmed göra det enklare att hitta det du 
letar efter. 

Respondent 5 berättar att det är mer low-techanvändande i företag där man 
håller på med utveckling:  

”utvecklingsbolag istället, där använder man SCRUM väldigt mycket, 
programmering, där är det ju post-it. Där går man ju tillbaka lite till dom här low-

tech, whiteboards och bygga upp stories” 

Respondent 5 arbetar i ett konsultföretag till skillnad från de andra som arbetar i 
företag som håller på med utveckling. Det som skiljer sig här i arbetssättet är att 
konsulten är mobil, arbetar på flera platser, och har det därför svårare att 
använda low-techverktygen. Respondent 5 berättar att han undviker low-
techverktyg:  

”för att slippa vara beroende av liksom t.ex. platser eller någonting sånt för att 
kunna jobba – få ett friare sätt att jobba.” 

Han måste dessutom hålla möten med folk som inte finns närvarande utan finns 
på ett kontor någon annanstans.  

I dessa fall fungerar inte low-techverktyg så bra eller inte alls, och high-
techverktyg föredras eftersom man inte är låst till ett ställe för att kunna arbeta. 
Det går att kommunicera med folk som finns på flera olika platser och det är 
dessutom lättare att bära med sig bara en dator snarare än att ha med sig en 
massa papper. 

Även respondent 5 nämner att det finns dokumentationsproblem med low-tech. 
Han berättar att vi, i framtiden, kommer att behöva hantera mer och mer 
information, och att man själv inte hinner rensa ut denna information, utan man 
får kategorisera informationen i datorn och på så sätt göra den sökbar. Det kan 
man inte göra lika lätt med papper. 

När vi frågar om high-techverktygen effektiviserat hans arbete, så svarar 
respondent 5 så här:  

”nej det har gjort mig mer rörlig, jag tror inte jag har blivit väldigt mycket mer 
effektivare, det har blivit rörligare, vissa bitar har ju blivit betydligt snabbare i att 

komma igenom i och med att du kan snabbt plocka upp information, men 
nackdelen med det är ju att du får spendera lite mer tid med att kategorisera din 

egen information för att göra det möjligt” 

Och att   

”Jag är mer mobil, jag kan snabbare svara på frågor” 
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Detta strider emot lite av det som Avison, Fitzgerald(2008) hävdar, att high-
techverktygen bidrar med ökad effektivitet och produktivitet. Det stämmer i den 
meningen att high-techverktyg används för att lösa low-techverktygens 
dokumentationsproblem. Respondent 5 berättar dock att high-techverktygen 
inte har låtit honom bli mycket mer effektivare, men att det har låtit honom bli 
effektivare i vissa specifika aspekter, såsom t.ex. mobilitet. 

 

4.2.5 Sammanfattande tolkning 
 
Low-techverktygen används framför allt vid ett projekts tidigare faser, möten 
och när man behöver skriva ner något snabbt. Eftersom uppgifterna man utför i 
dessa sammanhang är mestadels enkla kan vi anta att low-techverktygen 
används framförallt för att utföra enkla uppgifter. Detta behöver dock inte 
betyda att deras användning begränsas bara till enkla uppgifter utan de kan även 
användas för att lösa mer komplexa uppgifter där low-techverktygens enkelhet 
behövs, t.ex. för att beskriva en komplex arbetsprocess som kanske lättast kan 
göras med hjälp av en whiteboard och post-it-lappar, i alla fall i nuläget. Low-
techverktygen används mer på fasta arbetsplatser. När man saknar en fast 
arbetsplats för att man behöver röra på sig mycket är high-techverktygen (dator) 
mer lämpade eftersom man då inte är bunden till en viss plats för att arbeta, 
dessutom har man inte har plats att bära med sig en massa papper. I enlighet 
med Frenckner (1997) används verktygen för att skriva ner saker, sketcha, 
kladda och skissa upp en översiktsbild av det som ska göras. Under möten och 
planeringsfasen arbetar våra respondenter gärna med whiteboardtavlor och 
post-it-lappar eftersom att de med dessa verktyg kan skaffa sig en översikt över 
problemet vilket stämmer väl överens med det Berard(2003), Klemmer et 
al.(2001) skrivit.  

De praktiska anledningarna till att low-techverktygen används är för att de är 
lätta att använda, de är snabba, de är portabla inom den egna arbetsplatsen, de 
är gripbara, de ger en helhetssyn på problemet och de är pålitliga.  

Anledningen till att high-techverktygen inte ersätter är för att de kan vara 
överflödiga, dvs. inte effektiviserar på något sätt utan bara finns där utan att det 
är någon som använder dem. På grund av low-techverktygens enkelhet är det 
svårt att ersätta dessa med high-techverktyg som istället för med sig fler 
problem än de löser. I enlighet med Avison, Fitzgerald(2008) begränsar high-
techverktygen helhetssynen på ett problem. 

Low-techverktygens främsta brister är dokumentationsbristerna, vilket stämmer 
överens med det (Avison, Fitzgerald(2008), Berard(2003), Klemmer et 
al.(2001)) skrivit. För att lösa eller reducera dokumentationsproblemen används 
high-techverktyg i kombination med low-techverktyg. Efter att man är klar med 
ett möte används mobilen för att fotografera anteckningarna eller en dator för 
att skriva in dem i och på så sätt digitaliseras informationen och lagras 
elektroniskt. High-techverktygen används alltså som dokumentationsstöd åt 
low-techverktygen. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel tar vi upp och diskuterar den fakta som vi funnit. Vi reflekterar 
sedan över dessa olika komponenter och förbereder oss inför att kunna dra en 
slutsats vad gäller vår frågeställning.  

 

5.1 Ett hett ämne 
 
Till en början trodde vi att det kunde finnas en underliggande kultur som gjorde 
att utvecklingen stannade av och att folk valde "gamla hederliga" verktyg framför 
high-techlösningar som var mer effektiva. Det visade sig dock att så var inte 
fallet. Trots alla de framsteg som finns idag med datorer så tycks det som att 
inget ännu kan ersätta den fysiska upplevelsen av riktig, analog, low-tech media. 
Det kan inte krascha, det behöver inte startas och stängas av, det "känns 
konkret" som respondent 2 uttryckte sig.  

Det stora problemet idag är att alla system är digitala. Det har gjort att den low-
tech information som är analog inte lika lätt kan dokumenteras. Fotografering 
skulle dock för många kunna kännas som en väldigt temporär lösning i väntan på 
något bättre. 

Enligt våra respondenter har de allra flesta människor stora valmöjligheter vad 
gäller verktyg, speciellt low-tech. Det är visserligen så att detta skulle kunna 
innebära en flaskhals för utveckling på så sätt att de anställda då inte tvingas av 
den sociala kontexten, men det finns inte tillräckliga belägg för att stödja detta. 

Vi har fått ett starkt intryck av att människor föredrar low-tech på grund av att 
människor har lättare att greppa det som de fysiskt kan röra, se och manipulera. 
Det kan vara så att det är en mänsklig faktor som gör att vi inte kan gå ifrån low-
tech helt då det hjälper oss att kunna greppa koncept och hålla det på en nivå 
med låg komplexitet. 

Det finns mycket nya teknologier på väg vad gäller exempelvis läs- och 
skrivplattor (såsom iPad, Kindle). De respondenter vi har frågat om detta är alla 
positiva till att prova dessa nya produkter men var alla tveksamma till om det 
egentligen kommer att ha något genomslag. Det är så att man inom de närmaste 
åren under den tekniska utvecklingen har tagit fram tekniska verktyg som 
ersätter low-tech genom att helt enkelt göra exakt samma sak, fast digitalt. Vi 
tror att det snarare än detta krävs en revolution där vi förändrar självaste 
utformandet av sysslan snarare än en förbättring av själva verktyget. Även då är 
vi tveksamma till det hela just på grund av den fysiska känslan som försvinner 
när man går från analoga medier till digitala. 

Det finns en stor enighet bland våra respondenter. I de fall då det funnits 
tendenser till en mer high-tech approach, såsom av respondent 5, så har det 
mest varit på grund av en vilja till att försöka vänja sig vid det och utforska 
möjligheter snarare än att high-techverktyget visat sig vara överlägset. 
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5.2 När sätts low-tech in mest? 
Vi har ovan fokuserat lite mer på själva grunden i användandet av low-tech ur ett 
individperspektiv. Nedan vill vi istället fokusera på när individen använder sig av 
low-tech, varför och i vilken kontext. 

 

5.2.1 High-tech bäst, fast när? 

Vi undrade över om low-tech inte alltid förekom i high-techmiljöer när 
högutbildad teknisk personal utför sitt vardagliga arbete. Vi fann dock att low-
tech hade en underordnad roll vid utförandet av den tekniska delen av arbetet. 
Papper och penna tjänar då de flesta som ett anteckningsmedium, dock föredrar 
en av våra respondenter att anteckna på mobiltelefonen istället. 

Vidare fann vi att samtliga av våra respondenter arbetade i projektform. Här 
visade det sig att även high-tech personal föredrar low-techverktyg och 
använder sig av dessa i de tidigare faserna av ett projekt, medan det i dem senare 
delarna av ett projekt används high-techverktyg, vilket också tidsmässigt är den 
större delen. 

Definitionsfasen, som är den initiala fasen, är den vi finner mest intressant. Här 
verkar det finnas en kulmination av low-techanvändande. Vad är det som leder 
en del av våra respondenter till att använda low-tech istället för de elektroniska 
motsvarigheterna, trots att de gärna tar till sig ny teknik? 

 

5.2.2 Tre olika scenarier för definitionsfasen 

Vi kunde iaktta i stort sätt tre olika scenarier i användandet av teknik under den 
första fasen, det vill säga planerings- och definitionsfasen av ett projekt. Viktigt 
att beakta är att brainstorming och andra idégenererings- och 
planeringsmetoder ofta är fasta beståndsdelar av den initierande projektfasen. I 
det följande ska vi inte nämna Respondent 6, då han framförallt arbetar i 
projektens exekveringsfas. Nedan har vi skapat tabell 5.1 som sammanfattar 
våra iakttagelser(de tre scenarierna).  

        Tabell 5.1 

 

 

 

 

Användandet av low-tech i definitionsfasen 
(dvs. post-its i kombination med whiteboards) 

Respondent 3 

Användandet av low- i kombination med high-tech 
(post-its, whiteboards, mobilens kamera) 

Respondent 1,2,3,4 

Användandet av high-tech 
(whiteboards och anteckningar är elektroniska) 

Respondent 3 och 5 
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5.2.3 Användandet av low-tech i definitionsfasen 

En av våra respondenter berättade att hon ibland enbart använder sig av low-
tech vid vissa möten som består av representanter för både hennes 
utvecklingsföretag och för kundföretaget. Kundföretag kan ha olika starka 
tekniska bakgrunder och därför sätts teknik in i motsvarande grad beroende på 
kundens kunnande. 

Typiskt för inledande faser är brainstorming. Vissa brainstormingmetoder 
använder sig väldigt mycket av low-techverktyg. Inte bara pga. verktygens 
fysiska gripbarhet utan även för dess enkelhet. Vid brainstorming är det 
meningen att allas idéer ska lyftas fram. Vissa har dock inte möjligheten att yttra 
sina idéer i tid, dvs. innan dem blir bortglömda. Det kan hända att exempelvis en 
klok fast mer introvert person har en bra idé men som inte kommer till tals på 
grund av att en annan kanske mer språkbegåvad och extrovert person kräver 
mer tidsåtgång för sin egen idé. Därför kan man istället skriva eller skissa ner 
sina idéer på post-it-lappar. Dessa post-it-lappar klistras senare på en 
whiteboard för att visa hur en idé hänger ihop, därefter kan man gemensamt föra 
diskussion kring de olika idéerna, som varje person lagt fram, för att 
vidareutveckla dessa och bestämma vilken/vilka man ska köra på. (Krauss 
2004). 

I det här fallet använder man enbart low-techverktyg under 
brainstormingsessionerna, vilket har fördelen att alla kan vara med på 
idégenereringsprocessen eftersom verktyg så som papper, penna och 
whiteboard är något alla vet hur man använder utan att behöva läsa in en 
manual eller gå en utbildning. Varenda idé är viktig i den här fasen menar 
brainstorminguppfinnaren Alex Osborn (1957). Detta betyder att ett samarbete, 
på den initiala nivån, kan utföras på ett effektivt sätt mellan medarbetare på 
högteknologinivå och medarbetare som är mindre tekniskt kunniga/vana genom 
att båda parterna kan förstå sig på och använda verktygen. Vi kan till exempel 
tänka oss att VD’n, som kanske inte är så insatt i den tekniska världen, är med på 
brainstormingen och då är det lättare för honom/henne att hänga med om han 
begriper sig på verktygen som används. Vi har också fått läsa att Heinrich von 
Kleist ibland pratade med sin städerska för att få inspirationer. På den här low-
tech nivån kan enligt Osborns ursprungliga modell även detta vara till hjälp. Vi 
vill dock konstatera att de brainstormingsessioner där tekniskt okunnig/ovan 
personal är med går oftast inte ut på att lösa specifika tekniska problem, dock 
kan t.ex. nya produktidéer födas under de sessioner de är med på. 

 

5.2.4 Low-tech i kombination med high-tech I definitionsfasen 

Även vid möten mellan enbart tekniker använder våra respondenter gärna sig av 
low-techverktygen för att bl.a. presentera idéer, problem eller lägga upp planer. 
De kan sätta upp post-it-lappar på whiteboardtavlan och dra linjer mellan dessa 
för att visa hur de hänger ihop och det är först efter att de är klara med 
arbetssessionen som high-techverktyg kommer in i bilden. Man fotograferar 
mötets resultat med en modern mobiltelefon, vilket är ett verktyg som företag 1 
utrustar sina medarbetare med. På så sätt digitaliseras resultatet av möten och 
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bilden kan sedan skickas till medarbetare eller någons dator för att sedan skriva 
in allt i ett system eller liknande om det skulle behövas. Detta innebär en viss 
redundans. Dock påstår våra respondenter 1,2,3 och 4 att detta är bättre än att 
lära sig ett nytt system som man behöver en dyr utbildning för. Tiden det tar att 
skriva in allt i ett system ligger, enligt respondent 4, på ca 10 minuter. 

På så sätt kombineras alltså low-tech och high-techverktyg på ett mycket 
effektivt sätt, både ekonomiskt och tidsmässigt. Det kuriosa här är att även om 
man hade den finansiella möjligheten, vilket de flesta av respondenter har, att 
införskaffa redskap som digitala whiteboards och elektroniska fästisar samt 
något program som stödjer flera brainstormingtekniker som (Gallupe et al. 1992, 
Klemmer et al. 2001, DiGiano et al. 2006) förespråkar, så väljer respondenterna 
1,2 ,3 och 4 här medvetet en kombinerad high-tech-low-techlösning. Därmed 
motsträvar man protagonisterna av en ren elektronisk lösning. 

 

5.2.5 High tech i definitionsfasen 

Det finns uppenbarligen en hel rad av high-techverktyg som man kan använda i 
definitionsfasen av ett projekt. Gallupe et al. 1992, Klemmer et al. 2001 och 
DiGiano et al. 2006 beskriver varsin lösning för motsvarande problem. Det är 
heller inte märkligt att en konsult (respondent 5), som bland annat försöker sälja 
high-techlösningar till sina kunder också förespråkar high-tech varianten av 
motsvarande lösning. Säkerligen öppnas fler möjligheter, så som simultana 
virtuella brainstormingsessions runtom jordklotet. Och man undviker 
redundanta arbetssätt genom att man slipper digitalisera informationen vilket 
man får göra med low-tech för att spara denna. 

Det finns även andra som använder sig av high-techverktyg, i high-techmiljön, 
under projektens inledande faser. Mycket beror dock på företagskulturen. 
Bestäms företagskulturen av människor som har högt teknikförtroende så har 
man säkert skaffat sig diverse elektroniska prylar i företaget, såsom elektroniska 
whiteboards. På så sätt är man nästintill tvungen att använda sig av de 
elektroniska varianterna. Som med företagskultur kan likväl andra intressenter 
ha inflyttande över valet av verktyg på ett företag. Japan är antagligen ett av de 
länder med högst teknikförtroende, och då är det inte så förvånansvärt att 
respondent 3, som har varit med i alla tre scenarier av definitionsfasen(se 5.2.2) 
i ett projekt, nämner just ett japanskt företag i vilken de flesta använder sig av 
elektroniska hjälpmedel. 

 

5.3 Vad är bäst? 
 

Video 2000 var bättre än VHS-systemet. Nästintill alla andra datorer var bättre 
än Commodore 64 vid sin tid. Microsoft-produkter beskrivs som bristfälliga 
jämfört med motsvarande software- alternativ. Vi tror att bäst är nästintill 
irrelevant. Istället borde fokus ligga på vad som är mest användarvänligt. Vi 
försökte hitta den propagerade produkt ”Outpost” som Klemmer et al. (2001) 
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förespråkar, dock fick vi inget resultat. Därför antar vi att produkten inte 
existerar längre. Fast varför? 

Utbildningar för dyrbara system som kan ersätta post-its och whiteboards går åt 
fel håll. Uppenbarligen är den mest användbara lösningen en kombination av 
low- och high-tech i definitionsfasen av ett projekt. Nämligen användandet av 
post-its, whiteboards i kombination med högupplösta mobilkameror. Mobilen 
kan även tjäna som notisblock beroende på den individuella användaren. Här är 
det uppenbarligt att användarvänligheten segrar över högteknologisk 
komplexitet.  

Apropå högupplösta kameror i mobiltelefoner, Gallupe och Klemmer skrev sina 
artiklar innan dessa var tillgängliga. Kanske hade de fått ett annorlunda resultat 
om de känt till denna utveckling.  

 

5.4 Varför är det viktigt – Produktidé 
 

Vi anser att alltför många utvecklare utgår från ett tekniskt perspektiv där 
användaren inte är i fokus när man utvecklar de diverse högteknologiska 
verktygen såsom t.ex. hardware som skulle stötta brainstorming och andra 
planerings sessioner inom projektens definitionsfas. Detta baserar vi på att 
informatiker, ingenjörer och andra tekniska befattningar tillhör vad Geisler 
(2001) kallar homo technicus; en person som kort sagt lever och arbetar i en 
teknisk miljö och som förespråkar tekniska lösningar. Det mest effektiva tycks 
vara att fotografera en whiteboard och på så sätt digitalisera sina data. Borde 
inte utvecklingsföretagen då följa trenden och istället för att utveckla 
högkomplexa ”elektroniska lappar” så kan de kombinera det man redan har.  

Man kunde kanske utveckla ett program som kan särskilja post-its, kanske till 
och med deras färg, från whiteboarden. Programmet borde också kunna 
identifiera dragna linjer och pilar mellan dessa fästisar. Sedan kunde man 
eventuellt bygga in ett skriftomvandlingsprogram, vilka har funnits i många 
palms sedan över 10 år tillbaka. Det hade också varit bra om programmet hade 
kunna kommunicera med Visio eller liknande program och på så sätt kan man 
undvika redundansen av att återigen behöva skriva/rita om det man gjort. 
Varför inte utrusta mobilen med ett motsvarande program som kan detta? 

 

5.5 Vad kan vi lära oss av det här? 

Trots att vi informatiker och andra med tekniska befattningar tillhör gruppen 
homo technicus och ser på teknik som något positivt med oändliga möjligheter 
så väljer ändå våra respondenter, som också tillhör denna grupp, att använda 
low-techverktyg över high-techverktyg för att utföra vissa mycket viktiga 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter så som planering och idégenerering som sedan 
ligger till grunden för allt senare arbete.  
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Det är just detta som vi i denna studie har försökt att undersöka; varför används 
low-techverktyg i en miljö som annars förespråkar high-tech?  

Bara för att vi arbetar i en high-techmiljö och är positivt inställda till high-tech, 
behöver det inte vara så att vi väljer high-tech över low-tech varje gång, utan vi 
väljer det vi tycker sköter arbetet på det enklaste och effektivaste sättet. Anoto 
pennan som vi nämnt tidigare är ett bra exempel; varför ska vi använda en high-
techlösning som komplicerar hela arbetsuppgiften genom att den tar upp dyrbar 
tid till att ladda batteri, synkronisering, kräver speciell typ av papper etc. för att 
utföra en så pass enkel uppgift som att skriva med en penna och som på ett 
enkelt och effektivt sätt kan lösas med en vanlig penna.  
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6. Resultat och slutsatser 
 

I detta avsnitt presenterar vi de resultat vi kommit fram till genom vår analys av 
empiri och teori samt med stöd av den diskussion vi precis genomfört. Vi 
försöker här besvara de forskningsfrågor som vi tidigare ställt i uppsatsens 
problemformuleringsavsnitt. Detta gör vi genom att vi försöker få fram ett 
resultat från vår analys av teori och empiri som vi sedan använder för att få fram 
svar på varje fråga 

6.1 Vad vi kom fram till 
 
Att döma av de svar som vi fått vid intervjuerna som vi hållit så har vi funnit att 
det generellt finns en hög acceptans och vilja till att pröva nya angreppssätt inom 
high-tech- och informationsintensiva företag. Vi har kommit fram till att alla de 
avgörande aspekterna för att kunna genomdriva en förändring i form av till 
exempel införandet av ny high-techlösning finns i dessa verksamheter men vi 
har också kommit fram till att det trots detta ofta används low-techverktyg inom 
vissa områden. 

Många respondenter menar att low-tech är ett effektivt sätt att få ner och 
förmedla sina tankar på. Antingen kan det gälla att föra snabba anteckningar på 
ett möte eller att använda en whiteboard för att lägga upp en plan där alla kan 
delta i arbetet. Vi har fått höra från många håll att de oftast förekommer inom 
planeringsfasen av projekten när det är mer brainstorming och idéer samt att 
det avtar ju längre in i projektet man kommer. 

Respondent 5 vars arbete skiljer sig från de andra intervjuobjektens, i den 
mening att han som konsult måste vara mobil, menar att high-techverktyg är 
mer lämpliga på detta sätt. Anledningen till detta anser han är för att high-
techverktygen låter honom vara mer mobil. Genom att använda en dator är han 
inte låst till ett kontor för att arbeta. Att bära runt en väska med papper och 
penna är inte lämpligt menar han. 

Detta leder oss till ett svar på vår första underfråga: 

UF1: När och till hur stor utsträckning används low-tech? 

Svar: Det är olika från person till person men generellt används det främst inom 
planeringsfaser av projekt. Det används när man snabbt behöver få ner och/eller 
förmedla tankar på ett effektivt sätt. Ett återkommande tema är effektivitet och 
underlättad kommunikation. Dock anses high-techverktygen vara mer lämpade i 
arbeten där man måste vara mobil. Low-techverktygen är mer lämpade för stabila 
arbetsmiljöer, men låter också användaren vara mobil dock endast inom den egna 
arbetsplatsen. 

Efter denna fråga så har vi visserligen redan gått in på vår huvudfråga, men för 
att ändå ta upp den separat så har vi sett lite olika tendenser. Det allra flesta 
använder low-tech på något sätt just för dess snabbhet, enkelhet och effektivitet. 
Bland annat har vi genom intervjuerna fått intrycket av att en social kontext kan 
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ha inspel på användandet och valet av verktyg. Vidare har vi fått intrycket av att 
det finns en allmänt hög acceptans av low-techverktyg även inom high-tech och 
informationsintensiva företag. Därmed drar vi slutsatsen att det måste finnas 
någon form av positiv sida hos low-tech som står över de high-tech alternativ 
som finns. Det är i de absoluta flesta fallen som vi har fått höra av våra 
respondenter att individen är den som väljer sina verktyg, därmed är det 
självklart individuellt varför man gör det. Däremot har vi sett trender i de svaren 
som vi har fått och har genom detta kunnat dra en slutsats.  

Svaret på huvudfrågan som vi har funnit lyder: 

HF: Varför används low-tech inom (den föränderliga) high-techmiljön? 

Svar: Det är en individuell uppfattning om varför man väljer att använda något 
men vi har kommit fram till att det i de allra flesta fall handlar om att low-tech 
anses som effektivt, enkelt att förmedla via och framförallt tillförlitligt då det, 
kontra mjukvara, inte t.ex. kan krascha eller har laddningstider. Det är ett verktyg 
med ytterst låg komplexitet. 

Vi såg i många verksamheter som vi har nämnt tidigare i arbetet att det fanns 
vissa problem med low-tech också. Det absolut största tycks vara att det inte är 
lika lätt att digitalt dokumentera informationen. För att lösa detta berättar 
många att man t.ex. använder en mobilkamera för att fotografera en whiteboard 
och på så sätt digitaliseras informationen. Men detta innebär alltså att low-tech 
tekniken ändå är beroende av att kunna integreras med hjälp av high-tech. 
Samtidigt menar många att dem low-techverktyg som de använder, inte i sig har 
någon high-tech motpart som de idag känner att de skulle kunna ersätta 
verktygen med på ett effektivt sätt. Eftersom low-techverktygen är enkla och 
används för att framförallt lösa enkla uppgifter är det svårt att ersätta dessa med 
high-techverktyg då high-techverktygen tenderar att öka uppgiftens komplexitet, 
genom att själva vara komplexa att använda jämfört med low-techverktyg. 

 Vi leds nu in på vår andra, och kanske svåraste, underfråga: 

UF2: Skulle high-tech kunna ersätta/förbättra low-techverktygen? 

Svar: Ersätta och förbättra har vi kommit fram till att man idag inte kan med den 
tekniken vi har. Detta grundar vi på respondenters information. Vi har kommit 
fram till att det idag inte går att ersätta specifikt den fysiska upplevelsen som low-
techverktygen ger. High-techverktyg används dock gärna i kombination med low-
techverktyg för att lösa/lindra de brister som low-techverktygen har och på så sätt 
fungerar det som ett stöd för low-techverktygen. Det är framförallt i 
dokumentationsavseende som low-techverktygen brister och där high-techverktyg 
används för att lösa/reducera dessa problem. En ersättning kan vara möjlig, men 
vi anser inte att den hade gett någon effektivitetsökning.  
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6.2 Vidare forskning 
 
Det vi har kommit fram till är inte bara inskränkt på våra respondenter utan kan 
appliceras på fler aktörer. Bara som exempel är företag 1 en multinationell 
koncern, och som vi fick veta agerar många medarbetare i företaget på ett 
liknande sätt. Därför blir generaliserbarheten något större än den brukar vara 
vid interpretivistiska studier. Men ändå är våra resultat inte statistiskt 
säkerställda, vilket ger upphov till en ny positivistisk studie. Vår uppsats hade för 
avsikt att förstå grunden hur enskilda individer använder sig av low-tech och 
varför. 

Vad det gäller vår produktidé kan man tänka sig att en hel del förstudier, 
analyser och kalkyler behöver utföras innan man kan börja utveckla ett sådant 
program på allvar. Detta innebär att en hel del ytterligare forskning, som inte 
enbart berör informatik utan även bland annat marknadsföring och kalkylering 
inom företagsekonomi behöver göras, vilket innebär att forskningen blir 
interdisciplinär. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

1.Uppvärmningsfrågor: 

Namn: 

Vad är din yrkesroll? 

Hur länge har du arbetat som ...? 

 

2.Verktyg 

 

Vilka verktyg och instrument använder ni främst för informationsinsamling i 
era systemutvecklar projekt? 

Använder ni någon form av low-techverktyg under ert arbete (typ papper och 
penna)? 

Eventuell underfråga (Varför används dessa verktyg trots att det antagligen 
finns high-techverktyg som påstås kunna ersätta dessa?) 

Vilka erfarenheter har ni av att arbeta med IT-stödda verktyg? 

Verktyg som checklistor, verktyg för modellering mm kan både utföras med 
hjälp av IT stöd/programvara och utan. Av de verktyg ni använder, vilka 
saknar IT-stöd? 

Varför saknas IT-stöd för dessa uppgifter?  

 

 Instämmer 
inte 

Instämmer 

nästan 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Ekonomiska 
skäl? 

     

Acceptans?      

Tekniska 
skäl? 
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3.Påverkningsmöjligheter 

 

Vem ansvarar för val av redskap? 

Hur ofta görs revidering av verktygen så ni vet att ni använder rätt verktyg? 

4.Problem 

På vilket sätt brister high-techlösningar? 

Finns det något verktyg som användes eller inte användes på grund av bra 
eller dålig nyttighet, design eller anpassning till context?(O’Gorman 
equilateral triangle in Sewell & Sewell) 

 Hur skulle du bedömma nyttigheten av den? 
 Hur skulle du bedömma designen av den? 
 Hur skulle du bedömma anpassningen till kontexten av det verktyget? 

 

Vilka problem kan dessa typer av verktyg tänkas medföra, dvs. finns det 
något dåligt med att införa IT-stöd eller hightech verktyg? 

Finns det något/några verktyg eller IT-stöd som kan ersätta dessa low tech 
verktyg i ert företag som finns ute på marknaden men som ni inte använder?  

Varför? 

5.Övrigt 

 

På vilket sätt skulle IT-stöd eller high-techverktyg kunna effektivisera 
utvecklingsarbetet? (skriva om till: På vilket sätt skulle IT-stöd eller High-
techverktyg kunna effektivisera aktiviteterna där low-techverktyg används?) 

På vilket sätt brister high-techlösningar? 

 Eventuell underfåga: (Fanns det någonsin ett high-techverktyg, som 
medförde nackdelar snarare än fördelar?) 
 

Alternerar ni olika low-techverktyg eller använder ni samma jämnt? 

Har ni fått utbildning av low-respektive high-tech vertyg? Beskriv 

Vilka acceptansproblem förekommer? 

Finns det dokumentationsproblem med low-tech? (redundans) 

Innebär low-techverktyg att man tillåter sigattvara mer innovativ? 

Vad tror ni, kommer det alltid finnas low-techverktyg till en viss grad? 
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De transkriberade intervjuerna 

 

Här följer de intervjuer vi haft med de olika respondenterna. 

 

Intervju med respondent 1 

 

Är det ok, att vi spelar in intervjun? 

 

-  Ja, ja. 

 

Kan du säga en gång till ditt namn? 

 

-  (Anonymt) 

 

Ok, och vad är exakt din yrkesroll? 

 

- Ja, jag jobbar på teknikkontoret här, på (anonymt, företag1). Och, där 
jobbar vi med långsiktig teknologiplanering. Vi planerar när vissa 
teknologier ska komma in i plattformen eller i våra produkter. 

 

Hur länge har du arbetat som - vad var det? - som teknisk ansvarig, eller? 

 

-  Jag har varit anställt här sedan 2006 och under tiden har jag jobbat både 
inom företag1 och företag 1s dotterbolag då. 

 

Nu ska vi i medias res. Har du funderat lite över vilka verktyg som du 
främst använder i ditt dagliga arbete? 

 

-  Idag, ja, det är mobilen. 

 

Mobilen själv? 
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- Ja, alltså vi använder fortfarande papper och penna och så här vid möten 
och sånt. Men det beror ju på, det är väldigt individuellt. Vissa kör ju 
fortfarande… man skriver i en meeting på datorn andra skriver på telefon. 

 

På telefon? Och du antecknar då också på själva telefonen? 

 

-  Nej, inte jag själv men jag vet att det finns folk som gör det. 

 

Men när ni utvecklar en produkt, alltså framför allt mjukvara då, är det så 
att ni kan skissa med papper och penna eller använder ni något annat icke-
tekniskt verktyg, liksom designa och hämta information? 

 

- Nej, ska vi prata om design och sånt så har vi designverktyg, då är det en 
annan del av organisationen, som sitter med riktig avancerade system 
som gör designen. Och, när det gäller lowteknologi så körs det fortfarande 
mycket på möten. Då rita folk mycket på white board: skisser och bilder. 
Och sen så fotar man oftast, de flesta använder kameran i mobilen för att 
fota ner och sen sparar man det. Istället för att sitta och skriva av. Så ritar 
man på white board och sen så bara fotar man- ett viktig sätt för att låga 
information och delar med sig. 

 

Följer ni någon bestämd metodologi i era projekt? 

-  Ja, vi följer en process. Vi har en egen process, en egen utvecklad process, 
hur vi ska jobba och så. Och det beror på vad vi jobbar med för någonting 
på företaget. Och så är processen annorlunda. Jobbar du med 
produktutveckling, så följer de en egen process och jobbar du mer med 
administrativa arbete, så har du en egen process. Så allting är ju väldigt 
inriktat på hur du ska jobba in i processer. 

 

Men i era utvecklingsprojekt, använder ni flera metodologier eller följer ni 
bara en? 

-  Vi har en just nu som vi utvecklade relativt nyligen sedan förra året.   

 

Finns det inga andra verktyg som du känner till, som skulle kunna vara 
mer gynnsamt istället för white board? Skulle det vara mer gynnsamt att 
har någonting mer elektroniskt? 
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-  Det som man kan titta på just nu, när man kör PowerPoint-
presentationer till exempel, är att man kan styra med mobilen istället. 
Man styr: byter slides och sånt här. Allting styrs från din terminal istället, 
någonting du vill ha. - Utan alla har sina Laptopar och kommer in i ett 
möte, så bara jakar man in i systemet så kommer det upp på skärmet. Och 
det är fortfarande ink, det är fortfarande sladdar och det är det vi arbetar 
på, att vi ska blir sladdlösa. Så det är väll det förbättring som kommer 
behövas utvecklas vidare inom bolaget. Att det ska var mer eller mindre 
sladdfritt, att allting kan styras “wireless“. 

 

Jag vill gärna kommer tillbaka till den fråga med low-tech, du nämnde ju 
att ni använder white board, du nämnde också att ni använder papper och 
penna, finns det någonting mer (low-tech) som ni använder? (150) Som Du 
kommer just nu på, kanske? 

 

-  Nej, man använder ju vanligen såna Notes eller Word sådan program på 
datorn, så skriver man ner saker och ting så här. 

 

Och det förekommer inte sådana post-it-lappar lite här och där? 

 

-  Ju det förekommer ju faktiskt, det använder vi ganska flitigt (?) måste jag 
säga. 

 

Det använder ni ganska lite? 

 

-  Nej, ganska ofta! 

 

Varför används papper och penna och dessa post-it-lappar, trots att man 
kan göra det på ett annat sätt, säkrare sätt? Det finns andra verktyg. 

 

-  Det är nog, att man vill skriva när något fort. För min del så skriver jag 
fortare än att jag skriver tangentbordet till exempel. Så då vill jag ju skriva 
snabbt. 

 

Ingenting som ekonomiska skäl? 
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-  Nej. 

…acceptans… 

 

-  Nej. Det är snarare negativa. När du skriver en lapp sen blir du av med 
det. Och många skriver ju ner sina anteckningar på ett program i datorn 
till exempel, som man delar med sig till alla andra och så här. Jag skriver 
ju postning lappar och så kan du tappar det eller så måste du renskriver 
det så att du har det i en anteckningsbok eller nånting sånt. Sedan har vi 
såna speciella anteckningsböcker som man registrerar. När man har 
möte, så kommer det mycket idéer och många idéer kommer ju hamna 
som patentansökningar. Och så har vi speciella anteckningsböcker, var 
man skriver alltid med datum och sånt, i fall det blir patenttvist eller 
liknande. Det här anteckningsboken äggs av företagen, som vi måste 
använder. Då måste vi använder upp alla sidor, sen ska vi lämna in för 
arkivering. Så det är många av de som använder de fortfarande idag. Så 
det gör vi. 

 

Vem är det som ansvarar för val av ett redskap? 

 

-  Det är individen själv åt sin vilja. Vill man prova nån ny redskap, så är det 
bara fråga sin chef och ser till att rätt person skaffar fram det till dig. Så 
att det finns inga begränsningar. 

 

Alltså om man ville har sin egen PDA, så kan man får det? 

 

-  Ja, varför inte? 

 

Men hur ofta görs revidering att ni också använder också rätta verktyg? 
Finns någonting sånt? … Så det kan ju finnas en gammal Wordversion som 
inte funkar… 

 

-  Ja, det uppdateras väldigt ofta. Så att tids och tätts uppdatera vi nya 
systemen, alltså det blir sköt automatiskt i bakgrunden…vi jaka in våra 
laptopar in i systemet. Så kommer det in nya uppdateringar på program 
så skes det automatiskt på kvällarna i bakgrunden. Så merkar vi inte av 
det. Upps, så har vi en ny version av alltmöjliga. 
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Har ni egna systemutvecklingsprojekt eller är det någon annan som sköter 
det? 

 

-  Nej, vi har outsourcat. Vår ISIT-avdelning är outsourcat, så att det är inte 
vi själva som anställda utan det är ett outsourcat, annat företag som 
sköter det till oss. Samma sak med våra datorer, alla verktyg, som vi 
använder, det hanteras inte vi. 

 

Lite i motsatt håll, på vilket sätt brister high-techlösningar? 

 

-  Jag vet inte riktig, då är jag inte med. Det gäller ju snarare att kombinera 
både för att få… det kompletterar varandra på ett bra sätt och ting (?). Det 
är inte riktig så att det brister. De är ju bra på vissa saker, sen så …Det är i 
så fall om man använder sig av olika sorts program och de är inte 
kompatibel med varandra. Om jag skriver någonting i ett program och sen 
skicka det till dig, så kan du inte ser det. 

 

Är det en grej att några använder Macintosh och andra använder Microsoft 
produkter? 

 

- Vi har ju. De flesta datorerna som ni ser här använder ett grund-paket 
(250) typ så att alla kan använder. Så finns ju de som har mycket att göra 
med grafik och det är ju andra datorer och andra verktyg som man 
använder i och för sig. Sen finns ju de som jobbar mycket i media, sen får 
de en Mac, kanske? Men det är väldigt individuellt. Om du tycker att du 
behöver en Mac för ditt arbete, så kan du får en Mac. Det beror ju på vad 
du har för arbetsuppgifter, vad du har för behov till. Den här företaget är 
väldigt öppen i det, för att se genom såna önskemål. 

 

Fanns det något verktyg som användes på grund av bra eller dålig 
nyttighet? 

 

- Vi uppdaterar ständiga program och byter till nya och bättre program 
kontinuerligt. Jag måste säga att vi byter ganska ofta. Det finns alltid 
brister i vissa program som man har köpt in och sen så använder man de 
en tid och sen så tycker man: ”Ah, de är inte så riktig bra, det finns något 
bättre.” Då byter dem. Så att det är lite för ofta måste jag säga. Man får 



56 
 

anpassa sig hela tiden. Och det är för ett förbättringssyfte, alltså vi vill ju 
förbättras hela tiden och göra det så lätt som möjligt för dem som jobba 
här. 

 

Men det går för fort? 

 

- Det går relativt fort faktiskt. Det ena som vi har behållit sen urminnes 
tider, det är vår databas för dokument. Det är väldigt gammalt, men det 
finns ganska begränsningar och jag vet inte varför vi behöver det. 

 

Alltså går utvecklingen ibland för fort? 

 

-  Alltså det beror på vissa företag. Vår företag är väldigt glada för att var 
innovativt. Så fort det kommer något nytt, så vill de prova. De uppmuntrar 
alla anställda att vara innovativ. Men på jätte många företag så är det så: 
“Ah, varför byter ni, när det funkar?”. Väldigt mycket beror på företagets 
inställning. (300) 

 

Fanns det någon gång ett föremål som du kunde inte använder på grund av 
designen? Eller ville du använda papper och penna snarare än något annat 
verktyg? 

 

-  Ja, det kan ju vara så att… Om man bara skriver någonting på ett väldigt 
kort möte och sånt här, snabbt, fem minuter, då vill man inte ha med sig 
datorn, springer hit och dit, då ta man bara såna civila post-it-lappar och 
penna sen stickar man iväg. Eller man ska iväg på ett telefonmöte till 
exempel. Då hinner man inte sitter, tappa av sig massa laptop. Om man får 
ett samtal till exempel och vi sitter i ett landskap. Då vill man inte att man 
ska störa alla andra. Då vill man inte: ”Oh, måste allt det här med?”. Ta 
bort laptoppen från dockningsstationen, springer in i ett litet rum och 
sätter sig där. Då tar man bara sina post-it-lappar, gör sina anteckningar 
med papper och penna och sen ska man iväg, så att man (inte) stör sin 
omgivning. Så det är väll den enda fördelen som jag ser för sina 
anteckningar. Det är bra att ta papper och penna ibland. 
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Var där någon gång ett föremål, som var dåligt anpassat till sin omgivning? 
Till exempel en Macintosh eller ett gammalt redskap som inte kunde 
överföra data? 

 

- Menar Du något verklig generellt, inte i förhållande till papper och penna 
eller? 

 

Generellt. 

 

-  Ja, det finns ju massa program som inte fungerar så bra, så att man 
struntar i att använda det. Det finns absolut. Vi använder till exempel 
mobilen istället för datorn till exempel. Om vi springer iväg till vissa 
möten så vill man inte har med sina laptop. För du kan ju läsa dina mail 
och allting access till allt är med i telefonen. Den enda nackdelen är att… 
Skulle du bli av med din telefon, så finns det ju massa konfidentiell 
information i telefonen och du har det via mail. Så att det är väll den enda 
nackdelen att man har det i telefonen. Så tappa du telefonen så ser du ju 
mycket konfidentiell information. Så mycket informationen (350) man ser 
i sin inbox. Så mycket information som du fick konfidentiellt, så vill de att 
du flyttar det ifrån där. Så det blir egentligen bara inbox, musik(?) och 
telefonen. Så är det så att du får in en viktig mail, som innehåller väldigt 
hemlig information, så skall man helst flyttar det till en annan flik eller 
folder, så slipper du har den kvar i inboxen. Så om du tappar telefonen är 
det ju jätte möjligt att det kanske bli på samma sätt. (att man tapper och 
läcker viktig information). Så det är väll en nackdel med telefonen till 
exempel, men samtidigt är den nog väldigt lätt och handy att tas överallt. 
Det finns många som springer iväg på ett möte, så ta de bara med sin 
telefon. 

 

Finns det några verktyg eller IT-stöd som kan ersätter gamalt verktyg? 

 

-  Ja, vi har mycket sånt här som kan ersätter det faktiskt.  

 

Alltså, det är till exempel din mobiltelefon? 

-  Ja. 
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Finns det någonting som finns ute på marknaden, men som ni inte 
använder av något skäl? Finns det kanske till och med konkurrensföretags 
verktyg, som ni har här? 

 

- Ja, alltså vi har ju alltid konkurrenters telefonen bevakat i 
konkurrensbevakning, sen så har vi… Alltså det beror ju mycket på, vad 
du jobba med. Alltså det finns ju de som jobba med multimedia som köper 
ju Playstation och X-box och såna grejor. Men man köper in det vad man 
behöver helt enkelt. Det är inga diskussion om varför det är 
konkurrentens prylar så korrigera det! Det är snarare på uppmuntrande 
att se hur konkurrenterna har löst bättre, så får du göra det bättre, 
Någonting som fungerar bättre helt enkelt. 

 

Alternerar ni olika low-techverktyg eller använder ni samma jämnt?  

 

-  Vi utvecklar ju hela tiden och prova alltid vad som är bättre. 

 

Om ni har ett nytt föremål, får ni en utbildning som visa hur den fungerar? 

 

-  Du menar man måste på en utbildning för att kunna hantera verktygen, 
eller? 

 

Ja, precis. 

 

-  Ja, är det nåt nytt verktyg eller process eller sätt att jobba, eller allting. 
Det finns alltid utbildningar för inför det. Speciellt när man introducerar 
det för stora delen av företag, så finns det alltid kurser. Alltså det är 
nästan obligatoriskt att du ska gå på dem. Eller så sa vi till nån som 
kommer och gör en presentation på ett övergripande sätt att se hur det 
fungerar. Så finns allt, oftast allt information att hitta på webbsidor och 
databaser. 

 

Vet du någonting om det är så att man satser, enligt någonting som jag 
läste, att man satser ungefär 17 % av hela projektsbudgeten  på utbildning? 
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- Jag vet inte. Det beror ju på vilken avdelning du jobba på företaget. Alltså 
jag arbetar på teknikavdelning, där uppmuntrar vi verkligen att du ska gå 
på utbildningar, går ut på mässor och konferenser för lära dig hålla dig 
påläst om vad som händer inom branschen. Sen finns ju dem som kanske 
jobbar med utveckling som deras största fokus är liksom: programmera, 
hacka. Dem skicka de inte så ofta på kurs. Så att det beror på för vad du 
har för roll och arbetsuppgifter på företaget, så att den siffra varierar nu 
väldigt mycket från det, vad du jobbar med helt enkelt. Men det finns 
givetvis en utvecklingsbudget, inte på varje individ på företaget och det 
setts ju vid diskussioner kring dig och din chef. 

 

Finns det nånting, som acceptansproblem? Man introducerar någon ny 
teknik som blir inte accepterad på grund av man tycker det gamla fungerar 
bättre eller vad som helst… 

 

-  Man kör alltid provar - provperiod när man ska introducerar ett nytt 
verktyg. Det finns testgrupp, som får testköra den under en viss tid för 
utvärdering och sen så… Det är oftast mer än ett verktyg. Så om man 
köper in ett nytt designverktyg, så har man en provtid med två olika 
versioner (450). Så får olika testgrupper prova det en tid och sen så får de 
utvärdera och sen så är de någon annan som får fatta beslut om vilket 
man ska köpa in. Och sen så kör ju det i stor skala i stor skala. Så är det 
utbildning och allt det är liksom hela kittet följer med. 

 

Brukar anställda klaga på alla utveckling som finns? De som är inte vana 
vid det? 

 

-  Nej. Anledningen är oftast man köper in nytt, där är för att det finns 
klagomål för det gamla. Då vill man hittar på nåt bättre nytt. Men oavsett 
vad du köper in för ny, det finns alltid brister. Det finns. Inget program är 
ju perfekt. 

 

Skulle du alltså påstå att du och dina kollegor är vant vi omvandling och 
konstanta förändringar? 

 

-  Ja, det måste vi alltså var. Det sker mycket ändringar hela tiden. Sen är 
det väldigt individuellt. Vi drivar väldigt mycket projekter och det är alltid 
verktyg och program, som du behöver för ditt projekt, för det, att ska ske 
(? 469). Alltså det finns alltid budgeter för varje projekt om du kör igång: 
”Ah jag behöver kanske en speciell dator eller ja…”, så får du skaffa det. 
För att utföra ditt arbete. 
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Finns det dokumentationsproblem med low-tech? Har det förekommit att man 
skriver någonting på tavlan och en annan har suddat ut det, fast man behövde 
det egentligen? 

 

Så att man gör om? 

 

-  Ja, ja det finns det alltid. Men, som sagt, vi jobbar ju mycket med 
whiteboard och då springer väldigt mycket folk. Många gånger är det 
väldigt mycket konfidentiellt av det som skrivs. Och det är ju ett krav att 
du ska ju ta bort allt så fort mötet avslutats. Man ska ju inte lämna kvar 
nåt form anteckningar in nånstans och det är oftast att folk fotograferar 
sina anteckningar och dela med sig så. Sen vad det gäller papper och 
penna. Folk springer väll omkring fortfarande med sina 
anteckningsböcker. Alla gör ju det. Jag tror ju inte att det är någon som 
har utan anteckningsbock.  

 

Är det så att papper och sånt försvinner som innehåller ganska viktig 
information som kan fatta i ett projekt sen? Vad ska liksom göras om, om 
man har tappat bort det? 

 

- Ja, om du antecknar själv oftast program som du… Det är därför så många 
använder ju mycket program på dator och sånt. Och det är klart program 
kan ju krascha och sånt. Många skriver ju ut papper (500) som skriver ut 
det i sin pappersform. Men vi har ju alltid backupen på våra grejor. Alla 
program, alla saker har ju alltid backup på servern. Så klart händer det att 
datorn krascher, då måste du ju få access till alla dina grejor och det görs 
av backup. Så so fort nån sparade det lokalt, så kan du alltid hittar din 
funktion igen. 

 

Jag har en lite mer teknisk fråga. Det finns ju vissa PDA som man kan skriva 
på… 

 

-  Tablets eller Pads. Ja fast våra telefoner är så pass avancerad att vi kan 
göra sånt på telefonen. 
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Givet dessa metoder som ni använder, är det så att man kan vara mer 
innovativ? När man sketcher och ritar, detta snarare än att sitta framför ett 
program. 

 

-  Jag vet inte, faktiskt. Jag menar om man vill använder händer, då får man 
göra så. Alltså det finns ju flera såna program som du kan ladda när på 
marknaden. Alltså vi jobbar ju med android telefon och det finns ju en 
Android-marketing som iPhone, Applestore typ: Du kan ladda ner 
funktioner och såna tjänster. Klart du vill sitter rita och sen så spara vi det 
som en fil och sen så skicka du det till dina kollegor och sånt. Klart det 
finns. Det finns inga begränsningar, det finns allt. Allting är möjligt. Det 
väl upp till vår och en att välja vilket verktyg de vill använder. 

 

Så det är inte så att teknik på något sätt begränsar ens 
innovationsförmåga? 

 

-  Nej, det är snarare tekniken som hjälper dig i ditt arbete. 

 

Vad tror du kommer det alltid finnas en viss grad av low-tech? 

 

-  Du menar papper och penna? 

 

Papper och penna, whiteboard… 

 

-  Ja, det tror jag säkert det finns.  

 

Tror du att det kommer nån dag förändras? Alla springer runt med 
mobilen kanske. 

 

-  Ja, det flesta springer omkring idag och antecknar saker i mobilen. 

 

Vad tror du nu om själva whiteboard? Försvinner det? 
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-  Ja, det är inte så konstigt, det är en framtidsvision att allting ska vara 
touch. Jag såg en såhär framtidsvideo som visade att man sitter på tåget. 
Borden på tåget var en jättestor display, en sådan touchskärm, inte som 
tidigare, det kommer  upp 3D. Ja, man kan sitter… det är som en 
datorskärm med touch och så här. 

 

Kommer det 3D? 

 

-  Ja, du kan ser en video och sånt här i 3D. Det är mycket så en 
framtidsgrej. Men vi är ju på bra väg dit, alltså.  

 

Och kommer också dessa whiteboards ersättas?  

 

-  Det tror jag säkert. Jag tror inte vi behöver whitebords. Du kan liksom 
bara skisser med en penna, och sen trycker på en knapp, så hamnar det på 
väggen, så alla ser det. Det är mycket så här med din personliga enhet, du 
kan göra allt med den. Det är var vi är på väg. 

 

Men det ska en dag bli en: ”hejdå” till low-tech? 

 

-  Det är nog en tidsfråga. Och sen så finns det alltid en konsumentgrupp till 
exempel fin affärer, pensionärer som inte använder massa av high-tech. 
De vill har nån typ telefon för det ringer. Sen finns det ju de andra, en 
annan målgrupp, som använder den till allt. Men jag tror inte low-tech 
kommer försvinna för det. Det tror jag inte att det kommer finnas kvar, 
men det beror ju på vem du pratar med, vilken målgrupp. 

 

Finns det inte några brister med high-tech? Alltså när det är strömavbrott 
eller nånting sånt? 

 

-  Ja, ja, det är inte alltid pålitlig. Alltså, du har ju en batteri, om den skulle ta 
slut, så… ja. Men det finns ju de som springer omkring för att växla batteri. 

 

Skulle du klara dig utan din mobil, till exempel? 
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-  Inte i mitt dagliga arbete. … Men det finns en sak till. Man vill oftast ha 
access till nätverk till exempel. Du måste alltid har en koppling om du ska 
ha en mail, facebook, twitter, vad det nu är du använder din mobil till. Så 
finns det ju oftast begränsningar i nätet, till exempel. Om du gå till ett 
annat land, så är det inte förutsatt att det finns en nätkoppling, eller man 
inte får en dela access, så blir det oftast problem. Som sagt det kan ju vara 
en begränsning som man kan se idag. Sen kosta det ju givetvis pengar. 
Åker du utomlands till exempel, så kostar roaming jätte mycket, om du 
hamnar hos en annan operatörs nät, så kostar det ju pengar. Det kostar ju 
ofantliga summar. Om jag skulle utomlands och använder min 
mobiltelefon för att läsa mail till exempel. Alltså, det kostar jätte mycket, 
så att det är väll en begränsning idag. Det finns kanske fler, men när man 
jobbar inom EU, har man såna direktiv, så att man kan har roaming till 
lägre kostnader. Så har man ett avtal med hela Europa som är gjort total, 
som ska inte kosta mycket så att jag kan läsa en SMS till exempel. 

 

Tack så jätte mycket, det var väldigt intressant. 

 

-  Tack själv, ni får gärna höra av er, när ni har fler frågor. 

 

… (inspelningen sluter) 

 

(efter inspelningen …) 

 

- Materialrummet (var det finns papper och olika pennor, 
anteckningsblock…) har blivit betydligt mindre hos företaget. 
Lagerutrymme har minskat för att blir effektivare. 

 

- Mail verktyget kan missbrukas och kan vara dålig utvecklad. 

 

- Muntlig kommunikation har vi inte nämnt vid inspelning som low-
techverktyg. 

 

- Inom företaget Apple får man inte använder papper och penna. Man ska 
memorera allt på plats när det finns konferens. 
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Intervju med respondent 2 

 

Vad är ditt namn?  

- Anonym (Namnet kan ges ut till examinatorer/handledare om så krävs 

men får ej spridas) 

Vad är din yrkesroll? 

- Jag är projektledare på företag 1. 

Vad innebär att vara projektledare? 

- Det innebär att man tar ett projekt sen ska man planera och följa upp den 

och mitigera, det vill säga hantera avvikelser, sen gör man en massa 

rapporteringar också. Huvud ansvaret för oss är ju planering och 

uppföljning och även informationsspridning och kontroll. 

Vad rör sig projekten om? 

- Det som vi jobbar med är mjukvara, och det är mycket mjukvara projekt 

då, det kan vara en applikation på telefonen till en underläggande service 

eller dom andra sakerna som inte syns på ytan.  

Hur länga har du arbetat som projektledare? 

- Som projektledare så har jag jobbat lite till och från, jobbat som 

projektledare innan sen har jag bytt till annat konsult roll som utvecklare. 

Den senaste perioden så, jag får nog tänka tillbaka… 2007, sen 2007 har 

jag varit projektledare i den här perioden i alla fall. 

Vilka instrument använder du främst i dina projekt? 

- MS Project till exempel, det är den vi använder för att planera projektet, 

det är microsofts produkt, där kan göra både planering och uppföljning 

också. Sen har vi vårt egna tidsplanerings system också, finns inget namn 

på den. Förutom det så använder vi wiki, wikipedia, det gör vi för att 

hantera informationsrapportering och informationsinsamling, väldigt 

effektivt. 

 Så det är en intern wikipedia inom företag 1? 

-  Ja, det är en intern wiki. Förutom det så är det en massa dokument som vi 

har, vi har en dokumenthanteringssystem som vi använder, där man kan 

skapa dokument av olika typer, versionshantera dom så att man kan se 

skillnaden mellan en version och annan version, se hur informationen 

populeras på dokumentet. Vad finns det mer?.. Det finns andra system 

som hanterar felhantering typ, om man hittar fel i mjukvaran så 

rapporterar man det felet och då har vi ett system för det också, 
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felrapporteringssystem.  Vad finns det mer?.. ja grosa, det är dom som jag 

jobbar med dagligen så att säga. Det är mer eller mindre High-Tech 

kanske. Men i alla fall det är dom som jag använder dagligen, dom som jag 

nämnt till dig, om inte jag inte missat nånting då. Det återspeglar väldigt 

mycket mitt arbete, jag planerar med MS Project, och andra microsoft 

produkter och sen följer upp den också med hjälp av MS project och för 

felhantering har vi ett annat system som gör det och sen även dokument 

hantering, det är dokumenthanteringssystem. Det i princip kan man 

sammanfatta med dom punkterna. Det är ju High- Tech bilden, tycker jag i 

alla fall.  

Hur är det med Low-tech då? 

- Om man går på low-tech så har man papper och pennan och häfte. Dom 

använder vi typ för att skriva anteckningar och jag använder mest för att 

fånga dom här action som jag behöver göra, typ om man på mötet till 

exempel diskuterar någonting, tar beslut, att man ska göra si och så och 

då, då använder jag för att anteckna då. Sen.. många gånger så använder 

jag det för att fånga upp mina egna tankar. Gör jag nånting plötsligt sen 

dyker nånting upp i huvudet, jag måste få ner det nånstans, då använder 

jag en anteckningsbok då. Det är väldigt effektivt och väldigt snabbt och 

det finns inga överaskningar. Det funkar alltid.  Så det är ju bra ur den 

synpunkten. Sen.. annat antecknings.. jo vi använder mobiltelefoner också, 

det är ganska intressant, ibland så använder vi tavlan för att skissa ner 

idéer, skriva ner resultat av diskussioner så att alla är med och där 

använder man, om man ska skriva ner och sen mata in data så tar det 

ganska lång tid, så tar man en kamera och fotar av  det så har man det 

antecknat. Det funkar väldigt smidigt. Tar väldigt kort tid och oftast har 

man alltid mobil telefonen med sig, så det funkar bra, om ni inte gjort det 

så får ni kanske gör det i skolan kanske.    

När ni utför era projekt, följer ni någon bestämd metodologi? 

- Ja men det har vi, vi har en intern process, kallar vi det för, vi följer.. oftast 

så är det först en förstudie där man samlar in info, gör analyser, 

attackerar dom här riskerna som vi tror att kan komma upp senare i 

projektet. När det är färdigt övergår vi till en exekveringsfas och där, i 

princip, handlar det om att implementera saker och ting i koden och 

verifiera och testa då. Ja och sen så är det leverans då. Så den är rätt tydlig 

och det funkar bra också.   

Har ni en egen metodologi/process eller har ni infört en standard 
metodologi/process? 

- Vi har anpassat, oftast tar vi något som finns på marknaden, just med 

mjukvara så är det mycket Scrum, Scrum det heter den här metoden och 
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vi har tagit in den och anpassat den till företagets sättet, det som funkar 

bäst för företaget. Vi lagt till och tagit bort olika saker, helt enkelt 

anpassningar. Sen har vi en lite större process också, hur vi ska fungera i 

organisationen, det finns väldigt tydliga beskrivningar och tanke bakom 

den. Det har vi så vi inte bara.. .    

Skulle High-tech kunna effektivisera de aktiviteterna där low-tech 
används? På vilket sätt? 

- Ja de kan man göra, jag tror om inmatningsfunktionen på dom här mini 

datorerna eller telefonerna hade funkat snabbt, dvs man kan snabbt 

skriva ner texter och så, då hade man lika gärna kunnat komplettera low-

tech med en telefon, oftast det som jag har behov av  är ju att skriva 

väldigt enkla rader, ett par rader text, eller rita enkla figurer och just nu 

funkar inte telefonen jättebra, det tar lite tid att mata in. För oftast när 

man matar in grejer så sitter man mitt i ett möte eller sitter eller för 

diskussion med en annan och om det alltför lång tid, att den tar min 

koncentration ifrån. Har ett block så kan skriva ner och prata samtidigt, så 

det är en viktig viktig vad ska man säga?.. viktig funktion med penna och 

papper, att det tar inte så mycket uppmärksamhet från mig.  Jag tror om 

jag.. man kan nog använda en diktafon för att skriva anteckningar tror jag, 

de.. det funkar.. det är smidigt (mobilen ringer, han måste ta samtalet, vi 

har en kort paus)   

- (Efter pausen). Ja, vart var vi nånstans? Vi var på diktafon va? Jag tror 

man kan hantera ganska många fall om man använder diktafonen, för 

oftast så är det enkla saker man behöver spela in och det tar kanske 10 

sekunder och när man är färdig så finns den där inne och sen kan man 

bara, när man har tid kan man bara läsa upp den och mata in i sitt eget 

system eller nånstans. 

Har ni kanske någon sekreterare? 

- Sekreterare? Nej, vi har inte den lyxen tyvärr *haha*. Vi får hantera det 

själva, jag för mig, så går jag igenom den när jag har tid helt enkelt, ofta 

kanske, jag har ju ett antal saker som kommer in, det kan va e-mail, det 

kan va saker som vi skrivit själva, saker och ting som man får från någon 

på andra sätt och det är på dom här sakerna man måste agera på, dom 

behöver sorteras, hanteras på ett snyggt sätt, för att jobbar man som 

projektledare så har man väldigt många bollar i luften och du får räkna 

med att på en timme bli bombarderad av 10-15 requests, det är inte 

ovanligt och om man inte har systemhanteraren på så kan det falleras, 

missa saker, och det är ju inte bra. Jag använder nånting, en excel ark i 

princip, jag kanske har tio pararellt pågående projekt och sen har jag 

andra saker. Finns det saker så lägger jag upp dom så att.. sen går jag 

igenom dom hela tiden, funkar som en robot i princip. 
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Ni nämnde att ni behövde skriva ner saker snabbt ibland. På marknaden 
finns grejer som handdatorer eller apparater så som IPad som man kan 
använda för att skriva ner saker på, är det något som kan användas i era 
projekt? 

- Kan funka bra men det finns en nackdel med Ipad, det är ju storleken och 

sen finns det en begränsning i batteritiden, det kanske inte är något 

problem längre. Om man ska jämföra med en notebook, en sånt vanligt 

häfte, den funkar alltid, det går snabbt och så är storleken oberoende, 

behöver du gå runt och springa mycket med den så kan du ha ett mindre 

häfte, är det på kontoret så kan du ha ett större häfte, det är inget 

problem. Ipad är en storlek, den är lite för stor för att man ska springa 

runt med den på stan och sånt och idéer får man hela tiden, om vi inte har 

en bra sätt att fånga den så kan du glömma den ju, så att, går man på stan, 

har man oftast en plånbok och en penna, man kan skriva ner saker, lägger 

dit den ju, det funkar ju bra det också, har en liten häfte. Så ja IPad på 

vissa… om man befinner sig på kontoret, hemmet, eller kanske har en 

större resväska så funkar det. Jag tror det kommer komma starkt att 

storleken kommer krympa, så att det blir något större än telefonen men 

inmatningsfunktionen kommer funka betydligt bättre än den som finns 

idag som finns mobil telefoner. Den dagen det kommer ska jag använda 

det.            

Vem är det som ansvarar för valet av de redskap/verktyg ni använder?  

- Det är i princip upp till dom här officiella processerna, typ att man ska 

använda dokumenthanteringssystem för att hantera dokumenten. Den 

bestäms av företaget, man har ju generella.. vad ska man säga.. 

bestämmelser, saker och ting som behöver behovshanteras (22.30 typ), 

dvs. att man behöver gå tillbaka och kolla på ändringarna och datum när 

man mata in vad man har beslutat om, den är.. det är central beslutat. Sen 

dom andra sakerna, hur vi ska vi ska använda, typ när vi ska presentera, 

jag använder oftast PowerPoint men där har man lite friare val, man kan 

använda det verktyg som man tycker passar in och är mest lämpligt, så 

det är två delar, vi får bestämma ganska mycket men dom officiella 

sakerna är ju bestämda.  

Hur är det med Low-techverktygen då? Får ni bestämma själva där? 

- Low-tech är väldigt fritt, du använder i princip de du vill. Men företaget 

tillhandahåller papper och penna då och häften och lite olika saker på en.. 

ja.. du kan enkelt hämta ut ett block och penna till exempel, men ska du ju 

ha nånting annat så behöver du ju.. som är standard.. så behöver du ju 

kanske springa ner till stan och köpa det.  
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Hur ofta reviderar ni era verktyg, så att ni vet om ni använder det bästa 
möjliga?   

- Hur ofta har jag faktiskt ingen koll på, men det gör vi, det vet vi, vi gör det 

förmodligen kontinuerligt. Det beror på vad är för verktyg också. Vi byter 

till exempel verktyg då och då, felhanteringssystem har bytt ju, sen så.. 

sen andra system, ekonomisystem och sånt har vi också bytt någon gång 

och… jag har inte den informationen, hur ofta man gör det, men jag vet at 

dom görs och oftast har vi möjlighet att ge feedback om det funkar bra 

eller dåligt, som användare har vi den möjligheten. Jag antar att dom 

sitter på andra siden kollar på feedbacken och gör någonting åt saken ifall 

det behövs. 

 

Finns det något verktyg som användes eller inte användes på grund av bra 
eller dålig nyttighet, design eller anpassning till kontext? 

Hur skulle du bedöma nyttigheten av den? 
- Ja jag sitter och funderar, faktiskt om jag har stött på det någon gång, 

nånting som jag minns. Jag kommer inte på nått.  
 

 
 

Hur skulle du bedöma designen av den? 
 

- Ipad, för mig personligen är något för stor för mig, man kan ha det hemma 
o så sitta och ja.. surfa och göra dom här sakerna och sen så är man såklart 
låst till apple och.. ja.. mycket möjligt så finns det verktyg 
verktyg/applikationer på apple store, väldigt många av dom, men hur 
pass nyttigt är dom för mitt yrkesliv det har jag faktiskt inte tittat på.   

 
Hur skulle du bedöma anpassningen till kontexten av det verktyget, t.ex. 
kompatibilitet? 
 

- Jo man kan nog nämna.. om man kollar på apple’s laptops t.ex., som 
företag använder vi väldigt många datorer, åtminstånde har alla sin egen 
laptop, och det finns vissa krav på dom att dom ska vara lätt att 
administrera, lätt att konfigurera och lätt att.. det finns bred support för 
och apple’s datorer tycker jag inte passar så jätte bra i företagsmarknaden 
i den storleken som företag.. vi har väldigt många använda och om vi inte 
har ett enkelt sätt att konfigurera så förkastar man ju den och jag tror.. ja 
det kan vara en anledning varför inte använder apple’s laptop. Design 
mässig så är dom ju jättefina ju, det är så.. men sen.. det är en sak som de 
kan vara.. jag har inte den här.. riktigt.. bakom.. varför vi inte använder av.. 
det tror jag är en anledning, det är en gissning från min sida då.     

 
Är det något annat verktyg ni inte använder på grund av kontexten? 
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- Jag minns att vi har.. bytt felhanteringssystem, dvs fel, vi hanterar massor 
med fel på mjukvara, det krävs en system för så har vi bytt ut till 
nuvarande. Jag tror anledningen då var ju att det gamla systemet inte 
kunde hantera multisites data, vi är ju internationella, vi har siter här, i 
japan, USA, kina och sånt, och just det gamla fel.. felrapporteringssystem 
var inte dimensionerad så den kunde hantera flera siter.. eller det kan 
hantera men inte så bra inte så effektivt, det krävs mycket 
handpåläggningar. Därför har man bytt till nuvarande då.. 
felhanteringssystem som har bättre supplements. Det är vad jag minns 
men det var ändå ett tag sen. 
 
Var det ett bra beslut? 

- Ja, det var absolut ett bra beslut. Vi såg effekten ganska snabbt en vecka 
efter. Efter vi har bytt den så har det funkat mycket smidigare. 

-  
Vilka problem brukar det uppstå vid införandet av ny teknik? 
 

- Av min egen erfarenhet så fort som nytt system kommer oftast krävs en 
viss period för den att mogna till och bli stabil då. Man stöter på små barn 
problem innan.. kan bero på att det nya systemet inte är väl verifierat från 
början då och sen är det så den används i olika situationer också, 
användandet på ett mindre bolag är inte samma sak som användandet på 
ett större bolag med många användare, dom här sakerna kan oftast 
innebära att man behöver göra justeringar och lägga till nått hjälp, 
ytterligare anpassningar för att det ska funka, och det är nog rätt valnigt 
tror jag.. på ett nytt tekniskt system som skall införas.  Det får man tänka 
på när man ska besluta att föra in ett nytt system.  

 
Hur ser det ut med utbildningen? Får ni utbildning när ny teknik införs? 
 

- Ja, oftast så har man möjlighet att.. du menar efter att man fört in ett ny 
system så ska man utbilda sig inom det området?  (Vi förklarar att vi 
menar utbildning kring systemets funktioner och verktyg). Ja, ska man 
föra en ny teknik centralt och i hela företaget så.. så ska det alltid pågå en 
ordentlig utvärderingsfas, att man verkligen kollar igenom alla 
funktionsmässigt och andra aspekter att det verkligen passar in och inte 
belastar företaget istället för underlätta den, det gör man ju, sen hur dom 
gör det har jag faktiskt bra ingen koll på men jag vet att det görs.    

 Men hur var det med utbildningen? Finns det utbildning av hur ett 
nytt system/verktyg fungerar? 

- Ja, ofta när man har fört in ett nytt system så finns det en sån här.. 
utrullningsprocess och i den ingår oftast att det finns möjlighet för dom 
som jobbat med det systemet att ha en utbildning, antigen on-site off-site 
eller online på något sätt, oftast så finns det men däremot hur det funkar i 
praktiken, det är inte många som har tid att gå på den här utbildningen 
oftast så blir det trial and error, så därför är det så pass viktigt att 
systemet måste vara användarvänligt också. Det är inte många som går på 
den här utbildningen, det är precis som när man köper en ny teknisk pryl, 
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man tittar ju inte på manualerna utan man går in och trycker på 
knapparna.. det är ett liknande beteende även på dom här systemen.  

 
Hur skulle IT-stöd eller High Tech kunna effektivisera ditt arbete? 
 

- Ja det finns många sätt *haha*, men du menar effektivisera ännu mer? Ja, 
för tillfälle i mitt fall så handlar det om att ha ett bra översikt över 
informationen som finns tillgängligt, hur pass aktuella dom är, hur viktiga 
dom är och kan man föra in en sån informationshanteringssystem i vårt 
företag så tror jag man hade vunnit mycket, man behöver inte göra 
extra..ja.. om det fungerar, om information som finns där är uppdaterad, 
aktuell så behöver man inte göra för mycket för att hantera det.. olika 
rapporteringar och minimera antalet möten och sånt. Det finns vinster. 

 
 
Om vi kollar bak i tiden, när ni har infört ny teknik som ersättit low-
techverktyg, har det hänt att det snarare medfört nackdelar än fördelar? 
 

- Ja, nu ska jag fundera... ja det händer men det är svårt att svara på, jag kan 
bara se det från min synvinkel, visst har det hänt nångång. När man har 
fört in ett nytt tekniskt system så har det gjort mitt arbete svårare men 
jag kanske är den ende som drabbas eller.. en av de några som drabbas 
och dom andra kanske vinner på den. Den översikten hade jag inte då, när 
de händer.. men en som enskild person kan mycket väl så att den blir 
drabbad när vi fört in ett nytt system, får mer saker att göra, ännu mer 
rutiner och ännu mera saker som du behöver uppdatera.  

 

Kan ni ge ett exempel på något high-techverktyg som försvårat ditt arbete? 

- Ja.. det är inget officiellt mjukvara som finns ute i marknaden, det är något 

som företaget har utvecklat själva, interna verktyget, den använder vi för 

att tracka resurser, resursåtgång i projekt och hur många personer som 

använder en viss projekt och under vilken tid, det är den typ av verktyg 

och efter att man infört det så blir det så tråkiga saker att göra.. okej det 

underlätta kanske för stora chefer, har en översikt, men om man ska 

jämföra med gamla system så behöver ju inte.. det nya systemet kräver 

mera.. mera saker man måste mata in, väldigt ofta och på många ställen 

jämfört med det gamla.   

I era projekt, altererar ni mellan low-tech och high-techverktyg eller 
använder ni samma jämnt? 

- Ja, man kan väl säga att det finns..  jag tror förmodligen använder jag 

samma verktyg när jag planerar projekten, följer upp projekt. Av de 

verktyg som vi använder, MS project, papper o penna, white board, post-

it-lappar. Post-it-lappar överhuvudtaget är väldigt bra, man kan ju flytta 

på dom om man ska skriva nått, det är fysiskt, det ger en väldigt naturlig 
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koppling att man gör saker. Det är low-tech, sen high-tech, power point 

har man nästan alltid, excel det är ett måste, mycket microsoft office 

överhuvudtaget.  

När du säger sånt med post-it-lappar och sånt här att man kan flytta det, 
har det någon gång orsakat problem att man kan flytta det, t.ex. att det har 
kommit bort?     

- Ja, det har det gjort *haha* 

 Vilka konsekvenser har det medfört? 

- Inte den gången, nej. Vi har nog kunnat lappa ihop det på rätt stort och på 

bra sätt. Joo, post-it-lappar, det har hänt att det har trillat ner från tavlan, 

vi hade brainstorming och de klistra vi fast och sen förlita vi oss på att de 

sitter där, men dagen efter när vi kommit in tillbaka, så har det trillat ner 

och städerskan har rensat bort dom. Men å andra siden så har någon 

annan fotat dom så vi har alltid kunnat titta på fotot och skriva om den, 

det har funkat.. men de finns risker med de.  

Finns det något high-techverktyg som hade kunnat ersätta dessa post-it-
lappar? 

- Något verktyg som kan ersätta det… ja… ja kanske om man har en stor 

stor plattskärm.. ni vet, nu kan man tillverka touchskärmar i väldigt stora 

format då, så om man har en vägg av  touchskärm där man kan stimulera 

post-it eller några liknande saker som man kan förflytta fysiskt.. det är ju 

bra. Post-it-lappar har den här fördelen, man klistrar ofta på något stort 

och sen kan ha många lappar så att man kan översikt, man kan flytta runt 

den, det vill säga strukturera om informationen, på så sätt skapa en annan 

vy och genom den här aktiviteten så ökar man förståelsen för problemet 

eller situation man befinner sig i, det ger den här fysiska kopplingen, man 

tittar inte bara och försöker skapa den här mentala bilden utan man ser 

den strukturen på riktigt, fysiskt också. Det är den som är så väl i fund 

med post-it-lappar och white board, kunna rita.  

Men det finns post-it-lappar på datorer väl? 

- Det finns på många.. jag tror Mac har ju.. stickers heter det, och det finns 

liknande som på nått sätt ser ut som post-it-lappar men man har det på 

skärmen istället.  

 Men det är inget som du använder? 

- Nej det gör jag inte.. för att de är fortfarande låst till datorn då, det tappar 

den här fysiska kontakten.. som man behöver för att.. oftast så behöver 

hjärnan få mer information.. om man kan röra på saker så är det väldigt 

konkret.  

Låter low-techverktygen en att vara mer innovativ? 
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- Ja.. de.. de kan vara både och i den punkten. Low-tech verkygen har ju den 

här begränsningen att de är oftast väldigt enkla, har svårt att illustrera 

komplexa koncept för att demonstrera. High-tech tex om vi kan gå in och 

skriva prototyp kod och sånt, har powerpoint, har du flash kan du göra 

animationer, presentera väldigt komplexa idéer, det har man väldigt svårt 

med low-tech. Low-tech är väldigt… ska du bara diskutera enkla saker så 

går det väldigt fort så att… ja.. jag tror low-tech är väldigt lämpligt för, inte 

för att.. inte kanske så lämpligt för ny skapande men däremot att föra 

diskussionen. Har man avancerade idéer så kanske man måste ha high-

tech för att kunna presentera dom på ett bra sätt, på ett effektivare sätt 

och därmed behöver man lite mer tid för att förbereda presentationen. 

Jag kör hellre Low-tech för att göra anteckningar för att oftast har man 

idéer, det är någonting som flashar förbi din hjärna som om du inte 

antecknar ner inom tio sekunder så försvinner det och då gäller det vara 

snabb och då är low-tech ett väldigt bra verktyg, man tar fram papper och 

penna och skriver ner den för att när du kommer tillbaka och tittar på den 

så kommer du ihåg den.   

Har ni haft dokumentationsproblem med low-tech, att ni fått göra om 
arbete då tex post-it-lappar försvunnit eller andra papper har försvunnit?     

- Jag har nog inte haft nån och jag känner inte till någon som har haft det 

för att vi… ibland är de low-tech och high-tech  och oftast.. low-tech.. vi 

använder inte dom i någon större utsträckning än typ white board, post-

it-lappar, anteckningar och har vi något som vi tycker är viktigt så 

hanteras det av dokumenthanteringssystem, så de är dom rutinerna man 

har, det är så man gör och det funkar bra. 

 Så information har inte försvunnit så att ni fått göra om? 

- Inte på low-tech nivå, som jag känner till. På high-tech nivå så kan det 

hända att servern har krashat, man kommer inte åt informationen under 

en tidsperiod och… då finns inte den. 

Har det blivit redundanta problem av att ni har skrivit något på papper 
och sen har ni fått skriva in det i ett system senare? 

- Ja det har hänt och det gör vi också. Ofta så skriver vi ner den.. på low-

tech och sen när man kommer tillbaka så matar man in de i ett riktigt it 

system. Så det är ett väldigt vanligt fenomen.   

Kommer Low-techverktyg att alltid existera eller kommer dessa att komma 
helt ersättas med high-tech i framtiden? 

- Jag kan bara blicka i min livstid och jag tror att low-tech alltid kommer att 

finnas av den enkla anledningen att dom är robusta, finns inga 

överaskningar, funkar alltid, okej dom är inte säkra på lagringen och 

hanteringen senare blir alltid en tvåstegs process. Vill man säkerställa att 
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informationen finns på längre tid så kan man inte bara vara på low-tech 

utan man måste mata in de i någon form av 

informationshanteringssystem. Så low-tech tror jag kommer finnas 

väldigt länge och.. även om det finns andra ersättningar från high-tech så 

är det mänskligt att sådant.. det kommer ta tid för folk att till nya high-

techverktyg. Inom min livstid tror jag de kommer finnas kvar, ungefär 50 

år då. 

 

Inom projekt har man olika faser som man går igenom, finns det någon 
tendens att man använder mer low-tech inom vissa faser eller är det jämnt 
genom hela arbetet? 

- Ja, jag skulle tro att man använder mer low-tech i början och på 

förstudiefasen för, att i den fasen.. så handlar det mycket om diskussioner, 

första problem, diskutera lösningsförslag och då använder papper, penna 

och tavlan.. det är väldigt vanligt då, det är enkelt, det är snabbt och oftast 

är problem inte så pass komplexa att man behöver nått avancerat system 

för.. att beskriva det. Och sen när den delen är färdig så.. går man till själva 

exekveringsfasen, där man använder väldigt mycket andra standard 

system, oftast… när man.. exekverar projekt så till exempel informations 

rapportering, det vill säga projektstatus rapportering då har man.. ett 

system för att.. man rapporterar också på förstudie men informationen är 

så pass olika så att de använder man för väldigt enkla saker vad det gäller 

rapportering däremot om det är exekvering då har man i alla fall en 

struktur på.. på projektet och då är lättare att tillämpa high-tech.. high-

techverktyg. 

Du nämnde att systemet kan krascha, händer det också att det blir 
strömavbrott eller något liknande?  

- Ja det har väl hänt också. På dem flesta high-tech så finns det en 

återställningsfunktion, det vill säga backup, som ifall det kraschar så kan 

man komma tillbaka och man kan få tillbaka informationen som fanns 

där. Det har ju funkat men nackdelen är ju att informationen inte är 

tillgänglig under tiden, innan system är uppe och funkar igen så det är ju 

nackdelen med high-tech.    

Vilka hinder har uppstått när ni infört high-tech? Till exempel 
acceptansproblem? 

- Alltid när vi för in en ny system/sak så finns alltid motstånd, oftast 

innebär det ju att man behöver ändra på beteende, arbetssättet och  att 

man behöver lära sig något nytt, det finns alltid lite motstånd då. 

Förvånansvärt nog så är motståndet väldigt liten även om den finns där. 

Jag kan tänka mig på andra ställen, att folk är.. lite tillbakadragna.. inte så 
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öppna för nya saker, där finns det nog lite mer motstånd, för oss har det 

funkat.. oftast så går det ganska lätt att föra in nytt system. 

 Kan det vara så att acceptansproblemet är lågt för att folk var 

missnöjda, klaga på det förra systemet eller verktyget. 

- Ja det kan vara så, man är positiv, man ser möjligheterna istället för 

begränsningar. Det är mindset som spelar in, om man kollar på ålder på 

folk som jobbar här så är dom inte så jätte gamla, de har lätt att ta till sig 

nya saker, det spelar också en stor roll. 

Finns det några ekonomiska hinder vid införandet av nya verktyg? 

- Jag har faktiskt inte så mycket… det är klart att det är kostnaden som är.. 

räknas in ju.. när man för in nått nytt, jämfört med det som man får ut av. 

Det finns det, men jag har inte så mycket info kring det området, det alltid 

någon annan som.. som bestämmer vad vi ska föra in. Vi kan i princip inte 

bara önska oss. 

 Har du fått något avslag på något nytt du ville ha? 

- Personligen har jag inte... haft så mycket för att jag tycker det som... det 

som jag behöver finns oftast eller så.. så är de så pass billiga att vi kan 

köpa in. Det är inte så jättedyrt system….. nej jag har ingen erfarenhet. 

Vilka tekniska hinder finns det? 

- Tekniska hinder? Ja när vi introducerar nya saker så ska de funka med de 

system och verktyg som vi redan har. Om det inte funkar så bra så kostar 

det i att anpassa och underhålla det. Det är.. det är ju såklart något som 

ska vägas in i beslutet... så.. ja men jag har inget konkret exempel… men 

det är ju viktigt.. att när man för in någonting så ska det funka med 

existerande system. 
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Intervju med respondent 3 

 

Samtycker du att vi inspelar intervjun? 

 

-  Ja. 

 

Bara för att isärhåller tapet kan du upprepa ditt namn? Den ska anonymiseras 
sen. 

 

-  (Anonym) 

 

Och vad är din yrkesroll? 

 

-  Beteckningen är Processmanager, i verkligheten på andra företag skulle 
det heter kvalitetschef. 

 

Hur länge har du arbetat som Processmanager? 

 

-  Som Processmanager här på företaget har jag jobbat nu i ett och ett halvt 
år. 

 

Vilka verktyg använder du främst i dina projekt? 

 

-  Vilka verktyg jag använder till vad då, till planeringen eller 
projektledningen? 

 

Ja. 

 

-  Ja alltså det är datorn och det är TFS, vi har våra projekt i TFS, Team 
Foundation Server, sharepoint. 
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Finns det också sånt som papper och penna som man använder när det är 
praktiskt? 

 

-  Ja alltså, jag kommer från produktionen, metallindustrin. Så vi hade 
“lean”. Så vi arbetar gärna och mycket med postitslappar, med 
whiteboard och så vidare. Så det ska man inte underskatter. 

 

Följer ni en slaggs metodologi i själva arbetet som processmanager? 

 

-  Du menar projektarbete? 

 

Ja, hur den underdelas i faser och sånt? 

 

-  Ja, det kan man väll säga, fast mina projekt är så olika från fall till fall. 
Alltså jag kan inte säger jag kör ett projekt likadant som förre projekt. För 
där har man olika projekt. Det är mycket det mjuka linjen. Det vill säga 
change management, för att får människor att ändra sig. 

 

Varierar då verktygen beroende på vilken fall du arbetar med? 

 

-  Nej, faktiskt inte. Nej, jag gör planeringen, jag gör förstudier (100) och 
sen gör jag själva utarbetning och sen kör jag deployment och det är 
sharepoint och TFS nu mera. 

 

Ni har ju flera olika projekt, använder ni också flera olika metodologier? 

 

-  Visst. Just nu är det till exempel ett projekt att vi ska ta fram var 
utvecklingsmodell, och där jobbar jag mycket med brainstorming, och det 
gäller mycket att röster med postitlappar och har olika zipflux, alltså dem 
anteckningsblocken, det är mycket det. Men sen har jag ett projekt att jag 
ska får fram en process och det är mycket att skriver och man kan skicka 
förapprovals och så där. Det gäller mer den digitala världen. 

 

Vad tror du, varför används dessa low-techverktyg trots att det antagligen finns 
ett tekniskt alternativ? 
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-  Du menar papper och penna och whiteboard och sånt, varför den 
används fortfarande? 

 

Ja. 

 

-  För det är lättare att samla folk rund ett whiteboard, diskuterar och så 
flyttar man rund papperslappar, tills man är nöjd. Det ska man inte 
underskatter. Det är ett bra (150) brainstormingteknik. Det finns mycket 
brainstormingverktyg idag på datorn men, det är bättre när man har en 
lapp i handen. Man skriver sitt idé på en liten lapp och så ser man hur 
lappen flyttars rund.  

 

Angående något av dem low-techverktygen, som du nämnde, du nämnde 
whiteboard, du nämnde papper och penna… Känner du till några tekniska 
möjligheter som kunde ersätter detta? 

 

-  Ja, visst. Jag var faktiskt i Japan och en kund hade en digital whiteboard. 
Så de skrev allting på ett whiteboard och sen kunde de skriver ut det eller 
spara det på datorn. Hela utskriften. Vi tar kopt och klistra in det i 
rapporten. Alltså det var väldigt smidigt men det är själva idén att rita 
medan eller skriver medan man har möte och pratar med människorna, 
det är samma sak i grund och botten. 

 

Vilka erfarenheter gjorde du med elektroniska verktyg? 

 

-  Ja, jag jobbade med elektroniska postats, jag jobbade med mindmapping. 
Jag har till exempel ett whiteboard, där du har information som lean, lean-
boards. Och då har vi pratad om att ha det på (200) storbildskärm på 
TV:n, rollade information… Visst det är en bra tanke och kanske folk titta 
mer på en TV än på ett whiteboard, men i grund och botten måste det 
vara någon som mäter in information. Och om det inte händer, så kan det 
har sorts tekniska ursakar. 

 

Kan jag förstår det så här att det är tekniska skäl som gör att man inte ta denna 
verktyg du pratar om? 
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- Ja. 

 

…och är det också så att det finns vissa ekonomiska begränsningar för en riktig 
gedigen high-techmiljö? 

 

-  Ja, visst kan det finnas, men inte just här. 

 

och får jag fråga hur det är med själva acceptansen bland dina medarbetare av 
vissa IT-verktyg som är nya? 

 

-  Vi är ett innovationsföretag, så just här i utvecklingsavdelning, där du 
befinner dig i, då är det så att ju mer high-tech desto bättre. Så de skulle 
hellre titta på en TV än på ett whiteboard, det tror jag. - Det tror jag 
säkert. 

 

Vem är det som ansvarar för själva  redskapet som man har? 

 

-  Det är inte formaliserat här. 

 

Hur snabbt får man tillgång, när man vill har en laptop eller en ny verktyg eller 
någonting sånt? 

 

-  Just nu, om det handlar sig om en laptop eller någonting sånt, det 
beställer du. Då motiverar du det inför din chef, men det brukar ta en 
vecka eller två. 

 

Alltså inga stora hinder? 

 

-  Nej, nej, inga stora hinder. Jag behövde till exempel, eftersom jag jobbar 
med tre språk och ibland har man fel låda öppen så det kommer fel 
åtgärd. Nånting kan jag bara uttrycker på ett visst europeiskt språk så det 
här är något verktyg, som heter Babylon. 
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Babylon? 

 

- Ja. Jag laddade det hem och sedan så betalar min chef. Jag lämna in det 
som räkning. Alltså det är ingen problem här just nu. 

 

Hur ofta görs en revidering att ni har de rätta verktygen? 

 

-  Aldrig. 

 

Aldrig för att…? 

 

- Alltså vi har inte den kulturen än. Vi har ingen styrning att nån utvärderar 
och köper nya produkter och så vidare. Vi har vissa stora projekt att vi… 
vi vill ha ett nytt HR-system till exempel, och så vidare. Så där har vi en 
arbetsgrupp som fattar beslut och det är också ledningen som ser till att 
vi kommer att ha det. Men det är innovationer, som poppar upp här. Så 
det är inte riktig koordinerat än. Och det ser man också att det är ingen 
revidering, att vi kollar: ”Jobbar de med den sak?” - det finns inte. 

 

Har jag förstått det rätt, att man är ju benägen att man tar så många grejor som 
möjligt själv, alltså att man är ständigt uppdaterad? 

-  Ja. 

 

På vilket sätt brister high-techlösningar? 

 

- Vad menar du med det? 

 

Ibland… - Du sa till exempel, att man vill ibland har den där papper i handen och 
finns det någonting att man vill inte har dessa high-techlösningar? 

 

- Ja, ibland tillför den mer arbete kan jag tycka. Alltså, om du titta på en 
Brainstormingsession till exempel: Skulle jag skriver allting på datorn 
eller säga till: “Ge er lappar till alla som skriver ut det.” Ibland är det 
enklare, ibland är det för klumpigt och bökigt att använder den. Men för 
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det mesta, ser jag ingen hinder. Kanske priset. Det är också kanske ett 
billigare och snabbare genomförande och enklare genomförande att 
räkna med. 

 

Och sånt som ett för starkt tekniskt beroende? 

 

-  Säger du det på ett IT-företag? Hahaha… 

 

Tja men, jag undrar över, om det finns strömavbrott någon gång så är det… 

 

-  Nej, det tänker vi inte på. Vi hade någon gång, att vår server gick ner. Vi 
kan ju inte jobbar och utvecklar, de behöver tillgång till servern. Det var 
en timme där vi inte kunde jobba. Det var rätt så märkligt. 

 

Nästa fråga är rätt så komplicerad. Fanns det något verktyg som användes eller 
inte användes på grund av bra eller dålig nyttighet, design eller anpassning till 
kontexten?  

 

Fanns det något verktyg som inte användes på grund av dålig nyttighet? 

 

-  Vår ny intranät till exempel, det är ju alla som klagar om. 

 

Och hur pass angelägen är man om det? Ska man göra någonting åt det? 

 

-  Ja, vi byter system nu. 

 

Har det förekommit ett verktyg som ni använde inte på grund av dåligt design? 
Till exempel finns det folk som tycker att den nya iPaden är för stor för att 
använder vid daglig arbete. Fanns det någonting sånt? 

 

-  Nej, det vet jag inte. 
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Fanns det någon gång ett föremål som var dåligt anpassat till företag? Att det 
kanske inte var kompatibel eller någonting åt den här hal? 

 

-  Ja, jag har faktiskt ett exempel. Min mobiltelefon till exempel då synka 
aldrig min Outlook. Det funka aldrig. Jag vet inte vad det är designen eller 
funktion, det funkar helt enkelt inte. (400) 

Är det en mobiltelefon som alla i företaget får? 

 

-  Nej, nej, det var bara jag själv. Eller ju, jag hade någon trådlös mus, som 
jag tyckte var helt kass, för den hade vanliga batterier och de var slut hela 
tiden och sen fick de reparerar mottagaren, för den tappade kontakt 
väldigt ofta och det var dålig för miljön, tyckte jag. 

 

Fanns det inte ytterligare någon föremål du kommer på? 

 

-  Nej. 

 

Vilka problem kan det finnas med verktyg? Finns det något dåligt med att införa 
vissa nya high-techverktyg? 

 

-  Man ska inte införa high-tech bara för det är high-tech. Man måste har 
någon ändamål, man måste har någon anledning att införa det. Det måste 
tillföra någon mervärde. 

 

På vilket sätt kunde IT-stödd eller high-techverktyg kunna effektivisera ditt 
arbete? 

 

-  Alltså bara maila effektivisera mitt arbete. Att jag behöver inte springa 
runt. Vi jobbar med Skype, vi har olika webblinks. Så vi behöver inte flyga 
till USA för att träffa ledningen. (450) 

 

Finns det några fler high-tech saker som effektiviserar arbete? 
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-  Den Team Foundation Server, vi har introducerat det för två år sen och 
det har ändrat vårt arbete enormt. 

 

Alternera ni olika low-techverktygen eller använder ni samma jämnt? 

 

Du använder papper och penna, postilappar och whiteboard. Finns det någon 
miljö som du arbetar i var du använder bara vissa och inte de andra low-
techverktygen inom olika projekt? 

 

-  Det är olika. 

 

Ok. Och om det finns något nytt high-techverktyg, hur pass mycket spelar 
utbildning en roll, så att man kan kommer in i, dvs. hantera denna nya 
föremål? 

 

-  Det beror lite på high-techlösningar du använder. Titta på Excel, där jag 
vet att 90 % av alla som använder en Excel-ark känner bara 10 % av 
funktionaliteten. Och det är bra för de flesta, det räcker, det är ok, men vill 
jag göra mer och effektiviserar så behöver jag utbildning. Sen finns det 
andra saker som jag inte kan använder utan utbildning och andra som är 
självgående, så intuitiva att du bara kommer in. 

 

Men inom processutveckling som ni hallar ju också på med. Är det då så att ni 
rekommendera era kunder mycket utbildning? Jag har läst till exempel att man 
skulle satsa 17 % av budgeten för inköp av ny mjukvara på själva software 
utbildningen. 

 

- Ja, jag tror det. Bara produkt 1 som vi sälja. Det handlar om beslutstöd och 
du måste bygger applikationer. Har du ingen utbildning (i detta) så tror 
jag inte att du kan bygger bra applikationer, som verkligen uppskattas av 
användare. Plus att användare behöver en liten introduktion av vad du 
menar med det selekterade och så vidare. Så, juste, du kan inte bara 
slänga in ett verktyg och hoppas allting går bra. Du måste har en bytsut 
för deployment. 

 

Men ni har ju inga acceptansproblem av nu teknik här på företag, era kunder 
kanske? 
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- Nej, vi har inget, och de flesta de är nyfikna de trivas av ny teknik. Men jag 
vet att våra kunder till exempel, det kan ta ett tag innan de uppfattar 
möjligheten som våra produkter erbjuder. Därför är det också ibland 
ganska svart att säga. Vi har byggt en väldigt noggrann säljprocess och det 
är inte lätt att förstå nytta bara så. 

 

Innebär low-techverktyg att man tillåter sig att vara mer innovativ? 

 

- Innovativ till vad då? Till att… 

 

Innovativ genom att… - som sagt, Whiteboard, man skriver upp idéer snabbt - 
Alltså är man mer innovativ genom low-techföremål? 

 

- Nej, nej. 

 

Vad tror du, kommer det alltid finnas low-tech till en viss grad? 

 

-  Det tror jag. 

 

Alltså även i en high-techmiljö? 

 

-  Ja. Tänk bara på lean. Lean är mycket byggt för att man har stand up 
möte, drar enklar, enklar grafer på bort… Man skriver bara 24 timmers 
issues och sen så drar man ut dem. Och den uppfanns i den japanska 
världen, i en värld som är high-tech. Så de har gått tillbaks en del. (550) 
På Toyota finns snören som du kan drar i, allt sånt. Enkla saker för att 
man kan highlighter problem och issues. Så jag tror inte att high-tech 
kommer att ersätta low-tech fullt ut. Nej. 

 

Ja, jag tror att det var allt. Tack så mycket 
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Intervju med respondent 4 

 

Vi kan ju börja med namn: 

(Anonymt) 

 

Och du arbetar som? 

Jag är projektledare 

 

Projektledare. På företag 1? 

Sedan. Ja på företag 1. Sedan 2007. 

 

Ok. Vilka lowtechverktyg använder ni i verksamheten? När ni utför era 
projekt? 

Främst möten. Först och främst. 

 

Ok. Men, vilka verktyg är det? handlar det om? 

Ja då använder vi ju whiteboard. Och Det talade ordet. Och sedan för någon 
anteckningar i Word eller Excel. Det mesta är att man sitter ner i ett bokat möte 
runt ett bord.  

 

Ok. Men vilka verktyg främst använder ni i projekt? När det gäller hightech. 
Asså det är system osv.? Asså dagligen. 

Jaja, då är det ju Email.  

 

Email. Använder ni något annat? 

Mekanik ingenjörer använder ju CAD program osv. Det gör inte jag. Asså de 
använder program som jag knappt vet vad det heter. Men asså det är 3D 
simuleringsprogram, beräkningsprogram. Men det är, jag som projektledare har 
inte.  Och varje elektronikingenjör använder sina simuleringsprogram. Då är det 
mer. det används per disciplin då. Men jag som projektledare använder inte dem. 

 

 



85 
 

 

 

Följer ni någon viss metodologi i era projekt? Eller en process? 

Ja, vi använder PROPS. Som är en projektmetod. Fast den vet man inte särskilt 
mycket om verktyg i. Utan PROPS, asså, de flesta verktyg är ju väldigt lowtech. 
Det är postitlappar, det är whiteboard, och sånna blädderblock, stora 
blädderblock. Och, så, använder man pennor i olika färger. 

 

Ni har faser i era projekt? Antagligen? 

Ja. 

 

Finns det någon tendens till att ni använder lowtech mer i en viss delfas? 

Ja. I början. I planeringsfasen använder vi lowtech jättemycket. 

 

Varför? 

Därför att det finns inget alternativ Det finns såhär, vad heter det, MS projekt 
finns det ett program som heter. Och den är också byggd efter att man planerar 
olika aktiviteter i projekt med något som heter WDF. Nej. Ja, arbetspaketer 
bryter man ner det till och så, och då har de det i det programmet som kan 
använda det. Vi börjar ju planera det med gula lappar som vi sätter på tavlan 
också sätter vi pilar mellan dessa gula lapparna. och då så upptäcker vi att den 
aktiviteten tar fyra veckor och inte tar två veckor, och då blir pilarna omsatta. 
Ska man göra det vid datorn så kan man det men det är helt buggigt och 
långsamt och totalt omöjligt. Så man ger upp, ahh, det går inte. Det är mycket 
lättare och snabbare och mer lättförståeligt så man får en överblick. För den där 
kan bli rätt stor, den där kartan. Om man har 50 stycken gula lappar som man 
ska dra pilar emellan och flyttar omkring och sådär. och är man då 5 6 personer 
som sitter och gör det då finns det inget annat sätt. Det är det effektivaste, 
lättaste och snabbaste. 

 

Så ni använder det alltså för att det inte finns något annat? 

Jag tror det. Och för att vi tycker att det funkar bra. Jag har svårt att tänka mig ett 
hightech verktyg som skulle kunna konkurera ut detta. Det är bortom min 
fantasi. 

 

Det har kommit, nu, under den senare tiden, ritblock. Asså elektroniska 
ritblock. Där man kan rita och sånt. I en intervju innan har det nämnts att 
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man antecknar vissa grejer snabbt med penna och papper för att det inte 
fanns något alternativ. Fast under möten så, och då är det ju bra för att 
tankarna inte försvann. För att man knappt hinner. Men jag vet inte om det 
är värt det. 

När man tar in fler och fler verktyg så är det mer och mer grejer som skall 
underhållas. Och elektriska anteckningsblock, ska de laddas och syncas. Och det 
är något trådlöst nätverk som den håller på att söka efter. Så man eliminerar ett 
problem men man tar på sig 4 nya. 

De här lowtech använder vi mest i planeringsfasen, början på projektet och sen i 
projektets exekveringsfas då är det ju inte särskilt mycket low tech alls.  utan då 
är det mer rapportering i elektroniskt format, Word eller Excel eller email och 
det lagrar vi då i ett dokumenthanteringssystem. ISO certifierat system då. att 
varje dokument ska ha ett datum, och vem som är ansvarig och vem som 
godkänt. Och där lagrar vi allt som är informations status helt enkelt. Som kanske 
är där varannan vecka eller varje vecka eller så. men det är ju för 
dokumentationskruxet, så sker det elektroniskt. 

För de där gula lapparna slängs bara när de är färdiga och resultatet slänger man 
in i någon form av elektroniskt dokumentsystem Excel kanske eller MS Project. 

 

Vem ansvarar för val av redskap? 

Jag tror direkt att ansvarighet är på individnivå, jag väljer de redskap som jag 
väljer. Men sen o andra sidan så den palletten av verktyg som jag kan välja från 
är det nog min arbetsgivare då som bestämmer.  Men om jag insisterar på att vi 
ska ha ett redskap så kan jag då nog inhandla det såvida det ej är för dyrt men 
om det kostar rimligtvis så är det nog inga problem. Så då handlar jag in det. 

 

Hur ofta gör ni revidering av era verktyg så att ni vet att ni använder det 
bästa möjliga? 

I princip en gång per år. Oftast den revideringen man pratar om då är ju mycket 
instrument och verktyg som används för att lösa komplicerade uppgifter som 
beräkningar och sånt. Just när det gäller saker som att hantera anteckningar på 
möten och så vidare så de verktygen där, ja, du har en bärbar dator att anteckna 
på. Så det revideras inte så mycket. 

 

Så ni kollar alltså inte om det finns något nytt som kommit in på 
marknaden? 

Nej, egentligen inte. Utan det är mer en kulturell grej. Hur anteckningar man? 
Vissa antecknar för hand på block och vissa antecknar på datorn. Och jag själv 
gör både och. Ibland antecknar jag på blocket och ibland antecknar jag på datorn. 
Så det är bara vad som känns rätt för mig. 
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Vad är det som du tycker är så bra med lowtech verktygen vilka är 
fördelarna? 

Ja det är. På riktigt på något vis. Det sparas och det är visuellt, konkret, det är 
organiskt. 

 

Ok, är det lättare att förflytta? 

Ja det är klart. att använda lowtech verktyg, t.ex., vi antecknar på en whiteboard 
och sedan suddar vi och ändrar och sen så när alla är överrens när vi är färdiga 
med det så brukar någon ta kameran i mobilen och fota whiteboarden och sedan 
lägger man in den i datorn och gör om den till någon form av rapport eller plan. 
Och det är ett sätt att använda lowtechverktyg. Vad som är bra är att det alltid 
funkar direkt, det är inga timglas, det är inga updates, det är inga brister, det 
fungerar. 

 

Så det finns inga brister med lowtech? 

Ja bristerna är väl i så fall i dokumentationsavseendet, men njae, det är nog ingen 
brist, det är ju bara att fota med kameran. 

 

Men det kan vara så att händer något så informationen försvinner. Kunde 
det inte varit så att t.ex. om du har en postitlapp eller något, och sen 
försvinner den? 

 

Jag tror inte det. För vanligtvis när man är hos en grupp, och alla har gemensamt 
arbetat med det som är på den vita tavlan, och alla har ritat sin pil, så är folk 
väldigt stolta över det och alla tar sin egen bild. "Ja, min kamera är nog bättre än 
din" t.ex., och den som ska sudda suddar inte det förens han noga bekräftat att 
alla tagit sin bild. Först då suddar han. Det är snarare tvärtom om det skett så på 
en dator med någon stor projektor eller tryckkänslig skärm. Då är det ju bara 
"jaja". Men det här som sker med gula lappar, och pilar, och whiteboard, och 
sådär. Det blir mer hela gruppens arbete, att de som är med är delaktiga på 
riktigt. De har alltså fingrarna i soppan vilket gör att det blir deras projekt och 
deras plan. Och, om man t.ex. ska göra en planering, så är det deras plan. Och det 
är det att alla känner att det är deras plan. Och det skapar gemenskap. Och 
liksom gör att det, att alla detaljer sparas, liksom, mer korrekt. 
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Så är det här med att ta foto kanske en ganska ny grej? 

Kanske liksom. För det är ju lätt. 

 

Det har inte funnits så länge. (mobilkameror) 

Ja det är ju en sån grej så det följer med en kamera i mobilen. Så t.ex., eller om du 
parkerar bilen så får du ut en sån lapp där det står parkeringen gäller till 14:35. 
Då kan du fota den. Och sen kolla, hur länge var det nu parkeringen gällde? Så 
har du det fotot där. 

 

Hur tror du att hightech hade kunnat effektivisera de aktiviteterna där 
lowtechverktyg används, eller ersätts? det behöver inte vara något som 
finns redan utan något du tänker på- 

Jag kant tänka mig t.ex. dokumenthanteringsystem för allt detta som produceras 
med dokument och sånt, och alla titlar och mötesanteckningar osv. Förut, för 10 
år sedan, skrev alla ett riktigt dokument i Word med inledning och summary och 
abstract och kapitel och sådär. Och så sparade man det, och så där, men det är 
rätt så tunggående. Om du öppnar ett worddokument på datorn så "brrrr", den 
håller på och tuggar.  Och sen så öppnas den och det kommer upp någon ruta vill 
du öppna eller vill du spara. Och det var bara för tre år sedan, idag så när folk 
skriver samma anteckningar så skriver de bara ett email och sedan skickar de 
det emailet till alla som är berörda, och sen som tidigare så slipper du att spara 
det och ge det ett filnamn som inte innehåller komma och liknande, och sådär. 
Man slipper rätt så mycket, det är mer enklare för du skriver det i email, varje 
tangent är en bokstav, och så sparar man det. 

Men sen det där emailet, det ligger ju på en emailserver och inte i ett 
dokumenthanteringssystem, så om man kollar på företag 1s 
dokumenthanteringsystem t.ex. och tittar på dokument som är 10 år gamla finns 
det mycket mer teknik; det står datum, tid, närvarande, vad man kom fram till, 
vad folk tyckte om mötet och såhär vidare, och slutsats osv. Men nu finns det ju 
inte alls. Bara på viktiga möten.  

Så, folks tålamod med de här hightechverktygen har sjunkit. Det ska gå snabbt 
och lätt, men Word och såhär, de är fortfarande 10 år gamla. Dessa programmen 
och det, det händer inget med dem, utan folk undviker dem alltid för de 
använder Outlook då istället, och då kan man bara öppna ett nytt email, som att 
du öppnar ett dokument. Och så kan du skicka det till alla direkt. Annars måste 
man öppna ett Word dokument, skriva ner, spara den, och sedan öppna den, och 
bifoga den, och skicka den. Och när mottagaren ser den så, "suck", ska de öppna 
den bifogade filen. Och jag menar att det är mycket lättare att bara ha texten rakt 
i emailet t.ex. Det gör ju att all sådan där dokumentation lagras ju inte alls och 
arkiveras ju inte alls lika systematiskt. Som man gjorde för kanske 50 år sedan 
när man hade arkiv, och man hade en arkivarie som arbetade med det. Men 
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arkivarium är borta, så nu är det ju bara ett elektroniskt system där man lagrar 
dokumenten. Och lagra dokument där är ju jobbigt. Så det gör man inte längre 
liksom.  

Så jag tror att vad man behöver som ett företag är ju ett highteh verktyg som kan 
lagra dokument som iTunes på datorn. Att man bara slänger in dokumenten och 
sen har man liksom kolumner där man ser vem som har skrivit det och vad det 
handlar om, "genre", ja det är vad det är för typ av dokument. Och när du hittar 
ditt dokument så bara trycker du på play. Och då öppnas den. Så ett 
dokumenthanteringssystem som tappar folks förväntningar idag.  jämfört med 
de som finns nu som är 10 år gamla. Och de är gjorda långt innan hightech 
verktyg som finns och sådär.  

 

På vilket sätt tycker du att hightechverktygen brister? Alltså varför kan de 
inte ersätta lowtech helt?  

Ja jag vet inte. Alltså. De är inte förståeliga. De är liksom inte hightech ju. De är 
bara dryga program liksom. Som Word. Det är ju inte hightech.  

 

Kanske en handdator, istället för att föra en anteckning på ett papper? 

Jaha, du menar så.  Jag tror de är för omständiga liksom. Det enda som är ett steg 
i rätt riktning, det skulle vara iPhone. Men en sådan där, liksom en handdator 
från Dell eller någon, med Windows XP Mobile eller något sånt, de är så 
omständiga och det är så mycket timglas och såhär så att man bara står inte ut 
liksom.  

 

Men iPhone- 

Ja, jo, men kanske. För den är liksom gjord i den riktningen. För att den har 
vunnit acceptans hos användaren. Det är det som det handlar om ju. Att jag som 
användare, varför ska jag? Papper och penna är ju jättelätt. Pappret, pennan och 
sen skriver jag.  

 

Ok. Men de har ju utvecklat den här "iPad". Vad tycker du om den? 

iPad? Jaja. Det kanske kunde vara något, jag vet inte. Jag tycker det känns lite mer 
som utanför jobbet, men vem vet? 

 

Alternerar ni mellan olika hightech verktyg eller olika lowtech verktyg 
eller använder ni alltid samma? 

Ja vi alternerar rätt mycket. Som jag sa där innan, vi använder lowtech rätt 
mycket med postitlappar och sådär och så fotar vi dem. Jag vet inte om man kan 
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kalla det för hightech, men, det är ju en digitalkamera som tar och fotar den 
skärmen så det är ju på något sätt en rationering  

 

Men det här med att fotografera, kan det vara ett exempel på hur hightech 
har lyckats effektivisera lowtech? 

Ja. Så skulle man nog kunna säga. Jag tror inte det är något som man för 3, 4, år 
sedan gjorde.  

 

Alltså jag vet att det inte kan ha varit med mobiler för mobiler hade ju inte 
så bra kameror- 

Ja men nu, nu funkar det ju med mobilen. Men förut gjorde det inte det utan då 
kanske någon hade en digitalkamera med sig. Men på allvar; vem går omkring 
med det? 

 

Ja, och dessutom måste det vara jobbigt att skicka också. 

Ja precis. Så nu är. Ja det är många som gör så. De arbetar fram olika planer och 
så har de då en whiteboard med papper och penna och sen så fotar de det och så 
gör de en presentation i PowerPoint där de importerar de här bilderna. Det blir 
ju en slags screenshot. Fast från verkligheten då. Och sen så lägger de in det. Och 
då blir det ju liksom som en färg. Som en presentation då på något vis. "Och här 
är tidsramen", "och här är stationen", "och här är budgeten", och så vidare. Och 
så är det bilder på en whiteboard i den där PowerPointen.  

 

Historiskt sätt, finns det något mer som verkligen har effektiviserat low-
techverktygen, så som kameran ni använder, eller ersatt low-techverktygen helt 
och hållet? 

- Förut så hade vi, eller vi har fortfarande sådana konferenstelefoner med 

högtalare som står på bordet och mikrofon, och då ringer man upp nån 

och så kan man prata med många, och nu har det kommit video funktion, 

så att man sitter på en lång rad mot väggen med en kamera och sen dom 

på andra sidan har likadan rad och likadan vägg så att sitter skärmarna 

direkt vid bordet så ser det ut som att man sitter mittemot varandra. Och 

det funkar förvånansvärt bra men ändå är det väldigt få som använder 

det. Jag har använt det två gånger i hela mitt liv. Det finns där hela tiden 

men vi använder hellre telefonkonferensen.  

 
 Varför används inte videokonferenserna då? 
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- Det känns överflödigt. Om det är viktigt att träffas så träffas man istället. 

Det finns ett japanskt talesätt, som jag inte kommer ihåg på japanska, men 

på svenska är det att du ska var där problemet ligger. Om det är ett 

problem vid en fabrik i Indien då ska du åka till Indien och vara där, 

istället för att sitta och försöka lösa det vid ett kontor i Lund, det blir bara 

trassel, utdraget och det är kulturella missförstånd och språkliga 

missförstånd osv. Så där problemet är, det är där man ska vara, och då 

försvinner allting om high-tech.. därifrån liksom. 

Vilka hinder förekommer när ni ska införa ny teknik eller nya verktyg? 

- Som vi ska använda istället? 

 Det kan vara något som underlättar/effektiviserar nuvarande verktyg 

också.  

- Hur de är och underlättar, ja typ om vi inför nytt system för 

resursplaneringen, och det är en IT-lösning då som man ska ha för 

resursplaneringen och det är inte så särskilt många som gillar det för det 

är så omständigt, det är fantastisk, det är som en mjukvara som är 20 år 

gammal när det kommer till användarvänlighet, det är helt obegripligt när 

folk får skriva på sånna gula lappar, tryck på ikonen som liknar en bok 

och sen ska man trycka på filter och sen ska man trycka på add och sen 

ska man trycka på OK och sånt där, det är inte alls intuitivt. Du vet som 

google, du kan gå in på google och använda deras tjänster utan att gå en 

halvdags utbildning men det här resursplaneringsverktyget, där måste 

man gå en kurs för att använda det och ändå så begriper man inte hur 

man ska använda det utan att ha en lathund bredvid datorn när man ska 

använda det programmet. Och då blir det på acceptansnivån att folk 

tycker att det där är helt.. det blir bara högre tröskel och man måste lära 

sig en massa tricks för att kunna lösa en uppgift som är jättelätt att lösa på 

papper och penna egentligen. Så det är ett high-techverktyg, syftet är att 

det ska förenkla men istället så tar det med sig lite andra problem så att 

summa sumarium så är det mycket krångligare nu än innan. 

Vilka är det som tjänar då på att ni inför High-tech trots att det försvårar arbetet? 

- Jag skulle tänka mig att det är leverantörerna av verktygen. Vem tjänar på 

att vi använder Microsofts produkter, ja det är Microsoft. 

 Så det är inte så att chefer och högt uppsatta tycker det är lättare att 

förstå vad som sker? 

- Nej de fattar ju inte heller, de är i samma båt. Så jag tror i princip så är det 

ju högre upp i hierarkin på företaget desto mindre high-techverktyg 

används. Ju högre upp man kommer desto… ja desto mindre verktyg är 

det.  
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Ni nämnde att det förekom dokumentations problem med low-tech, skulle ni 
kunna berätta lite om detta? 

- Ja just att folk.. att man inte dokumenterar de i dokumenten längre utan 

att man dokumenterar bara i e-mail. För att syftet med dokumentationen, 

informationen i dokumentet är ju att sprida den, primärt, men det är ett 

annat syfte som också finns och det är att det skall arkiveras, och det 

glömmer ju folk bort för att man lever stunden och ett dokument 

arkiveras ju automatiskt och informationen sprids när de läses liksom 

men e-mail är mycket lättare, sprider man ju mycket lättare men 

arkiveringen sker ju spåradiskt, jag kan tänka mig att det görs backuper 

på alla email servrar, såklart det görs ju hela tiden, så det sparas nånstans 

men det är ju helt omöjligt att, eller inte omöjligt men osannolikt att man 

försöker hitta ett email som nån skickade till nån för fyra år sen i en 

backup som lagras i nån källare.   

Det här med papper och penna, händer det att information försvinner, t.ex. att 
papper försvinner, så ni får göra om arbete? 

- Nej. 

 
 Förekommer det redundansproblem med low-tech, dvs. det ni skrivit 

ner på papper måste skrivas in i ett system? 

 
- Ja det kan man göra, men då tror jag man ser det som att just när man tar 

fram den information som man skriver ner, det är ett arbete i sig, det är 

en gruppdynamik och det är en övning . Inför det, för att göra det, så 

gäller att få alla att förstå vad uppgiften är och det gäller att få alla att 

jobba åt samma håll, det gäller att förstå, få alla att förstå vad det är vi ska 

göra och när det ska vara färdigt och varför och vad målet är, hur viktigt 

det är osv. Så hela den, det är de som är den stora biten och sen när vi väl 

har kommit igång med de då är man igång, så antecknar nån allting vad vi 

kommit fram till. Och sen alla dom anteckningarna, sen ska dom bara 

överföras till nått system, det är den lilla biten, så just hur den 

överföringen görs, där finns inte så mycket effektiviseringsmöjligheter. 

Låt oss säga att det kommer nån dator och bara översätter det som står 

på pappret på en sekund, ja det är ju trevligt men det kommer inte hända 

så mycket, det kommer bara bli så att de fem minuterna det tar att skriva 

in informationen i datorn det blir en sekund då. 

 
 Så du tror inte att det kan komma att effektiviseras på nått sätt? 

- Nej tror inte de, för jag tror det kommer .. folk kommer fortfarande,..den 

här fasen när en grupp människor skall jobba tillsammans, den är 

fortfarande väsentlig, den huvudsakliga, den största biten. 
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Innebär low-techverktygen att man låter sig vara mer innovativ? 

- Ja, jag tror de nu när du säger det eller när frågan kommer upp, ja jag tror 

det. För att då är man tillbaks till ruta ett – vad är det vi ska göra 

egentligen? Ibland kanske det blir bara uppgifter men uppgifterna är att 

vi ska mata in dom här siffrorna i det här programmet, så vad är det för 

produktivitet liksom, vad ska vi med det till?, men använder vi low-

techverktyg så är vi tillbaka till första början  - vad ska vi göra?, ja vi ska 

utveckla en produkt och tjäna pengar, så  den övningen i sig är mer 

konkret, jämfört med om man har antecknat på papper som man skall 

överföra till dokument, informationen ändras ju inte, informationen är 

densamma. Så just arbetet att göra något sånt, det är inte samma resultat 

på de. 

Tror du det alltid kommer att finnas Low-techverktyg eller kommer dessa 
komma att ersättas? 

- Ja, det tror jag alltid kommer finnas, så länge som det finns människor. 

 Det var ett snabbt svar *haha*. 

- Det har ju kommit, Jag vet inte om du känner till det finns, det har kommit 

en sån penna, en penna sen skulle man ha en viss sorts papper med små 

rutor och med den pennan så kunde du skriva på de här pappret, göra din 

anteckningar hur du vill sen bara tryckte du på en knapp på pennan så 

skickades det som ett e-mail eller så sparade den. Anoto penna hette den 

och företag 1 kom och gjorde en produkt av den har teknologin och Nokia 

har gjort någon produkt av den här teknologin. Den här pennan är rätt 

stor och den har inbyggt bluetooth och den skickar det du skriver, det 

skulle bli nått stort, alla skulle ha den här pennan, men det blev ingen som 

använde den, därför information är fortfarande information oavsett vad 

det är för verktyg, där man fokuserar sig på själva informationen istället 

för själva verktygen oavsett - så på vilket sätt blir informationen bättre? 

Nej, ingenting, inte ett dugg, då blir det bara en produkt som kostar 

pengar och den skulle laddas och är den igång då.. ja det här rutiga 

pappret var slut osv, det skapas extra bekymmer och problem och stress 

jämfört med bara en vanlig penna och vanligt papper. 

Youtube håller på och utvecklar en funktion som översätter det som sägs i ett 
annat språk direkt till engelsk text, kan det vara något för företag också? 

- Ja, det kanske skulle kunna vara.. om man vill förstå någonting men 

vanligtvis så är ju i företaget.. i affärsavseende så är företaget, de har en 

representant eller försäljare som skall sälja in en produkt hos nån annan, 
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alltså (t.ex.) ett däckföretag vill sälja sina däck till Volvo till exempel, 

Volvo ska använda dom däcken osv. Och då kommer ju en försäljare, och 

den här försäljaren är ju oftast special utbildad för de, den försäljaren 

kommer där och har sin slips och allting, skorna är putsade och så där och 

den försäljaren har sätt till att lära sig ett lämpligt språk då, försäljaren 

ska lära sig om kundens kultur, om kundens produkter och om kundens 

företag osv och det är ett sätt i sig att signalera att försäljaren bryr sig om 

kunden och ett sätt att visa han verkligen har något att erbjuda. Om 

försäljaren kommer då med ett datorprogram bara som översätter, då 

kommer det bli – vadå, menar ni allvar att vi ska ingå ett partnership här, 

att vi ska göra detta tillsammans? . Försäljarna, dom använder ju low-

techverktyg då, det är visitkort som är extra fina och det är pennor och 

sådär liksom, så där handlar det mer om konkreta grejer. Så att dom 

använder high-techverktyg – det gör dom inte utan de har mer en filofax i 

äkta skin där de skriver ner det viktigaste. 

Spelar tradition en viss roll? 

- Ja, plus att det är signaler om att man menar allvarligt. Vi prata nyss om 

youtube funktionen som översatte ett språk till ett annat språk live och 

att det är ett verktyg som jag inte tror kommer att användas i företag 

emellan därför att det handlar också om att visa.  

 

- Vanligtvis är det så att tekniken inte är anpassad utan den är bara 

”teknik” och så tror man att för den är tekniskt så ska den vara bra, men 

vanligtvis är det inte de, utan det blir bara ytterligare ett verktyg i lådan 

som tar plats.  

 

Skulle du säga att det finns mer acceptans av ny teknik inom just ditt område? 

- Ja jag tror nästan så att i mitt område är det nog större motstånd, det är 

högre krav på ny teknik, det ifrågasätts hårdare och syftet och fördelarna 

med de här nya tekniska verktygen rannsakas mycket hårdare. 

Anser du att det är lättare att åtgärda problem som är förknippade med low-tech 
än de som är förknippade med high-tech? 

- Ja det är mycket lättare, t.ex. whiteboarden där kan man sudda med 

handen. 

Är det en fråga om dålig design på high-tech?      

- Jag tror det först och främst. 
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 Så om man kunde sudda ut på ett elektronisk borde så hade det 

kunnat vara lika bra? 

- Ja kanske. Det där med whiteboarden, den är mer.. den humanistiskt på 

nått vis, den är konkret, den är viktig, den är organisk det vill säga. Den är 

pålitbar, det är ingen som kan manipulera den, den får inte virus, den 

måste inte uppdateras och den kraschar inte plötsligt osv, den funkar 

liksom. Det är pedagogiskt och alla kan vara med och folk förstår den. Det 

hade varit väldigt svårt att komma med ett high-techverktyg eller produkt 

som hade konkurerat ut den. 
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Intervju med respondent 5 

 

Namn: (anonymt) 

Yrkesroll: 

-  Jag är.. min titel är Systemkonsult på företag 3 och i den rollen så ingår 

projektledning och vissa andra bitar, vi jobbar ju efter en metod som 

kallas för ITIL, och där har man specifika roller utvecklade, där jag bland 

annat är Programme Manager, Change Manager och Capacity planer. 

Hur länge har du arbetat med detta?: 

- Jag har varit... jag får tänka efter, i 12 år har jag jobbat inom IT-branchen, 

det vill säga i hela min yrkeskarriär har jag jobbat med IT. 

Vilka verktyg och instrument använder du främst i dina projekt? 

- Dator och mobil telefon, det är det enda vi har, vi har inga kontor eller 

nått sånt.  

 Är det några speciella programvaror som ni använder? 

- Nej, det är de inte, det är office paketet. 

Som vi har förstått har du flera olika projekt? 

- Ja oh ja, alltså jag har inte dom här stora implementationsprojekten, där 

sitter jag oftast som delprojektledare för specifika delar, den delen jag 

jobbar med är drift, så att underhålla systemen, se till att allting som ska 

in som är nytt att man planerar så att det går och att systemen stödjer 

den. 

 Följer ni någon bestämd metodologi? 

- Ja, ja det har vi alltid, vi har ju alltid en standard. Vi har ingen specifik 

metodik för att göra de men vi har processer som vi har satt upp, som då 

följer den här ITIL framworket som finns, som är just ett standard 

framework just för service delivery. 

Finns det några verktyg som är knutna till denna process/metodologi? 

- Ja, vi använder ett ärendehanteringssystem som heter pob21 väldigt 

väldigt mycket, där vår.. kallas för en change management databas där 

man har.. alla inventarier finns där, alla ärende på systemen finns inlagda 

där. Alla kapacitetsmätningar man gör läggs också in i det här systemet, 

för att man utifrån detta systemet sen kan avgöra om man kan 

implementera systemen eller när det blir problem med system, liksom 

vilka system är knutna till dom här systemen.  
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Använder ni någon form av Low-techverktyg i ert arbete, dvs verktyg som inte 
digitaliseras så som papper och penna och muntlig kommunikation osv? 

- Ja, jo, alltså det är mycket möten, möten är inte alltid så att dom genererar 

nån direkt slutprodukt, de kan vara rena diskussioner men.. nej vi 

försöker undvika papper, alltså ren analog media för att eftersom vi inte 

har kontor vi kan lagra det i.  

Hur är det med whiteboards då? 

- Sällan, vi använder digitala whiteboards. Vi har väldigt mycket digitala 

möten, många av våra kunder finns över hela landet och även utanför 

landet och det enda möjlig är.. det är videokonferenser, det är digitala 

whiteboards. 

 Så ni ritar på skärmen med andra ord? 

- Ja, vi ritar på skärmen och så kan alla se de liksom. 

Men post-it-lappar och sådant då? 

-         Sen när jag börja för två år sen så tror jag faktiskt inte att jag har 

använt post-it. Däremot så, jag byter ju jobb nu här, jag går tre veckor till 

på företag 3 sen så kommer jag gå över som IT-chef på ett 

utvecklingsbolag istället, där använder man SCRUM väldigt mycket, 

programmering, där är det ju post-it. Där går man ju tillbaka lite till dom 

här low-tech, whiteboards och bygga upp stories.  

Hur var det igen med papper och penna, ni använder det ibland? 

- Väldigt väldigt sällan. 

De andra vi intervjuade hade situationer där de behövde snabbt skriva ner något 
som t.ex. en idé. 

- Mobiltelefoner. 

 Så ni har mobil telefoner ni kan skriva ner saker på? 

- Ja 

 Och det går snabbt? 

- Ja man lär sig det, man lär sig väldigt snabbt att.. innan har man behövt ta 

upp penna och papper och liksom satt där och börja tänka igenom och 

börja skriva så, har det gått för lång tid. Normalt sätt när vi sitter och har 

möte eller någonting sånt, man sitter ju hela tiden vid datorn, så då är det 

mycket snabbare att skriva ner det i datorn för då har du det sökbart och 

du kan oftast lägga det där du hittar det igen. 

Använder ni checklistor och sådant, är dessa elektroniska eller i pappersform? 

- Ja, vi har ju checklistor men dom är elektroniska. 
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Förekommer det acceptansproblem? 

- Alltså det enda vi egentligen använder i pappers.. ja viss acceptanstester, 

sluttester, vill oftast kunder ha ett papper liksom att här är det ibockat. 

Även de börjar liksom försvinna utan dom vill ha ett mail med 

acceptanstesterna och så protokollet för det. Avtal givetvis skrivs 

fortfarande med papper och penna.  

Förekommer tekniska hinder när ni ska införa nya verktyg, t.ex. 
kompatibilitetsproblem? 

- Jo, ja vi har ju en föranalys som oftast ska… 

 Och därmed utesluter man möjliga hinder? 

- Ja 

Hur ofta genomför ni sådana analyser på nya möjligheter? 

- Alltid, ständigt, speciellt väldigt stora kunder för dom har nästan alltid 

projekt som är inkommande som skall lämnas över då till våra 

driftaffärer, så det är hela tiden vi.. på daglig basis gör vi analyser   

Vem ansvarar för val av redskap? 

- Oftast är det kunden som väljer dom mjuka bitarna, systemen. 

 Men i din egen verksamhet? 

- Jaså? Det är egentligen en själv, vad man tycker är praktiskt att jobba 

med: Sen så vissa dom här övergripande som videokonferenssystem och 

sådana här, det finns en intern IT organisation som jobbar åt oss då, som 

hanterar dom här systemen. 

Hur ofta görs revidering av verktyg, så att ni vet att ni använder de bästa 
möjliga/rätt verktygen? 

- Tror.. företag 3 har ju växt väldigt mycket så att.. för två år sen lite drygt 

så gjorde man en komplett revidering av alla system i och med att man 

gick ihop två stycken stora företag, Ementor och Martinsson gick ihop till 

företag 3. Då gjorde man en väldigt stor revidering, sen tror jag man gör 

små revideringar… för bassystemen en gång om året tror jag i alla fall 

man gör en revidering. Oftast så gör man inga förändringar förän tre år 

fram, alltså man byter inte ut saker, man brukar ha tre års cykler, tre till 

fem år på system, för att få total cost (nånting nånting, 13.10 typ) att gå 

ihop eller göra någon ny kalkyl som är acceptabel. Så att mellan tre och 

fem år så brukar man ha systemen, jobba med dem, men under dom så 

har du ju små iterationer där du förändrar systemen, förbättrar dem eller 

bygger ihop dem med andra stöd system. 

Och det finns inga kompatibilitetsproblem ibland? 
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-  Absolut, alltid. Alltså man kan analysera ihjäl saker, men det kommer 

alltid vara nånting som… ja det här fungerar inte så bra. Oftast så är det 

småsaker som slutar fungera och det är inte.. det är oftast inte knutet till 

där du gör insatsen utan alla system idag är oftast knutna till varandra, 

när du gör en bokning på ett konferensrum så kommer även video 

kameror i konferensen att bokas och bokar jag då upp ett rum i 

Stockholm så kommer dom knyta ihopa helst.. men det vet man gör de 

inte alltid.   

På vilket sätt tror du att High-techlösningar brister? 

- Dom tänker väldigt kortsiktigt oftast, dom vet att det här kommer bara 

gälla i.. om sex månader kan de lika gärna komma en ny lösning som löser 

allting som vi inte löst nu, så att oftast när dom bygger dom här systemen 

så är dom.. dom tänker kortsiktigt - vi gör en snabb fix nu och så ser det 

bra ut men långsiktigt så kommer det inte att hålla. 

Vad gör ni vid strömavbrott? 

- Vad vi gör vid ett strömavbrott? Ja, dom flesta jobbar ju.. dom flesta 

system är ju uppbackade med UPS och Dieselaggregat. Så att det 

förhindrar inte, vi jobbar ju på precis som vanligt, oftast så brister nätverk 

och sånt – brukar ju inte vara något allvarligt, när det sker så sitter man 

där, alla har ju bärbart – det är ingen som kör på stationär så att blir bara 

lite isolerad.  

Förekommer det problem i form av att servrar inte fungerar? 

- Oh ja, ofta, ofta. Det är ju en bit av mitt jobb – det är just att projektleda 

problem, det behöver inte vara att servern har helt gått ner utan det kan 

vara att vissa funktioner som saknas. 

 Hos andra företag då? 

- Ja, ja ja 

 Har det hänt hos ert eget företag? 

- Oh ja, ja flera gånger *haha*. Det är oftast.. det är lite så att skomakarens 

barn har ju alltid de sämsta skorna, lite så är det för oss också, vi har 

väldigt väldigt duktiga konsulter men väldigt duktiga konsulter är ju 

aldrig inne på företaget utan dom är ju ute - för att folk vill ha dom ute, 

betalar ju pengar för att dom ska vara ute, så det är liksom, det blir.. jag 

vill inte säga dom som inte är duktiga men folk som kanske inte har 

samma erfarenhet som tar hand om de interna systemen.    

Har ni gjort någon form av utvärdering av vilka konsekvenser det får, t.ex. 
tidsmässigt och sådant när nätverk går ner? 
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- Nej jag tror faktiskt inte.. inte för våra egna system. Vi har väldiga 

analyser för till exempel våra största kunder och där jobbar vi ju 

dagligen.. eller i alla fall på månads basis med att analysera risker och 

konsekvenser.  

 

 

 

 

Fanns det något verktyg som inte användes på grund av dålig nyttighet? 

- Du menar om man har implementerat något system och upptäckt att den 

inte kanske hade den nyttan som man hade förväntat sig?  

- Ja vi hade ett system med bokning – resursbokningar som gick ut till 

mobiltelefoner och som kanske inte var så jätte lysande eftersom det blev 

en envägskommunikation – innan man fick upp internet så skickade de ut 

ett sms och sa att du ska vara här vid den tidpunkten och hade du 

någonting annat då.. ja, då fick du försöka ringa och få tag i den personen 

som skicka smset. Så visst.. det var fortfarande bra att veta att man var 

bokad någonstans men envägskommunikationen är… det är oftast dom 

bitarna som dom här nya mobil telefonerna har.   

Fanns det något verktyg som inte användes på grund av dålig design? 

- Nej inte något.. som jag tänka på. Jag jobbar väldigt mycket på server 

sidan så att det syns ju inte, design är ju inte en faktor utan då är det i så 

fall mjukvara som inte riktigt passar in men… det är i så fall att i och med 

att man har ganska kortsiktligt tänkande när man gör applikationer och 

sånt – att dom har väldigt korta cykler. Så visst, man har implementerat 

system kanske inte har funkat från början som man tänkt sig, det har 

saknats funktioner då som man trodde var där. Vi implementerade ett 

affärssystem som.. det kom fram att det hade inte stöd för 2bytes 

teckenuppsättningar så kinesisk språk - stödde inte några asiatiska språk, 

vilket var ett problem när man skulle implementera det i Kina, det gick 

inte *haha*. 

 

Fanns det något verktyg som inte användes på grund av dålig anpassning till 
kontexten, t.ex. kompatibilitetsproblem med Mac? 

- Nej, man har rätt strikt.. det är ju windows.. vi är Microsoft partners så 

att.. visst det är standardverktygen, det är ju Windows, det är office 
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paketet och sen har vårt ärendehanteringssystem som är pob21, som sen 

då knyter till affärssystem och seriumsystem. 

 Så egentligen ni har en pallet med verktyg som ni får använda? 

- Ja sen utifrån de får vi välja och sen så finns det alltid en del sådana 

special system som du själv kanske vill använda, och där har du ju ett 

friare val, det är fortfarande under den här paletten av office suite och 

dom program som brukar vara knutna till de här – Mind Manager, MS 

Project, dom ingår ju, visio är ju väldigt använt av både utvecklare och 

flesta system konsulter. Det har blivit det i och med nu att man inte längre 

har möten där man sitter och ritar på tavlan väldigt mycket – visst det 

förekommer vissa sådana möten men det är när man sitter internt i en 

grupp och det är i och med att konsulter är ute så mycket så… så man 

träffas inte så ofta så att han en whiteboard är inte lika viktigt längre.   

Om man ser till hur mycket man får ut av när man håller möten, tror du man får 
mer utav möten när man håller dem digitalt med digitala verktyg eller tror ni 
man får mer utav möten om man använder analoga verktyg/träffas i 
verkligheten?  

- Det som vi brukar använda, som är mest effektivt – det är att träffas först, 

ett eller två möten där man sitter tillsammans.. och går inte de så i alla fall 

har vi videokameror så att man får ett visuellt ansikte på personerna som 

man pratar med – och det är just för första kontakten. Dom jag jobbar 

med dagligen inom företag 3, där har vi lättare att skapa ett projektrum 

där vi lägger upp liksom våra dokument och sen så sitter vi ju ute efter de, 

så har vi telefonkonferenser och vi har en digital whiteboard. Då kan man 

väldigt snabbt kopiera in texter och sånt, bilder och skisser och sånt. 

Den här frågan kanske är mer riktade mot era kunder snarare än er egen 
verksamhet men finns det något dåligt med att införa high-techverktyg eller IT-
stöd inom vissa områden? 

-     Det är en svår fråga för mig att svara på. Ja, alltså vi har ju en väldigt hög 

tekniskt kompetens inom företag 3, för våra kunder är det inte alltid så att 

dom… oftast så jobbar vi med IT-avdelningar och dom brukar också ha 

rätt så hög (kompetens) men dom i sin tur har ju sina kunder, dvs. 

användarna av systemen och där är det inte alltid att införa ett nytt 

system kommer hjälpa dom för att dom kommer ju ha en tröskel där dom 

ska lära sig systemen.   

Finns det något verktyg du hade velat använda men inte får använda det? 

- Nej jag tror faktiskt inte de. Jag har ju gjort lite, alltså nu har jag varit med 

så länge att jag är lite inkörd på vissa program som jag alltid använder och 

lyckligtvis använder så använder jag dom, det är office framförallt, jag har 

lärt mig onenote i office – har hjälpt mig jätte mycket att bli papperslös.  
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Du använder helst elektroniska saker? 

- Ja 

Och du försöker vara så papperslös som möjligt? 

- Mm 

Och är det så ibland att det saknas denna känsla att ha nått på low-tech? 

- Ja faktiskt, ibland så gör det de, att man liksom vill ha – hitta en 

pappersbit eller något sånt, men det brukar aldrig finnas när man vill ha 

det ändå, så det blir att man använder datorn. 

 

Så problemet med low-tech är att det inte finns till hands ibland? 

- Nja (instämmer). I och med att man använder de så sällan nuförtiden så 

bär jag ju inte med mig – jag har inte ett block längre med mig som jag kan 

skriva på och två pennor varav en är trasig. Jag har en väska som är så 

stor, det är mitt kontor, och då har jag dator, jag har en mapp där jag 

liksom kan samla papper om jag får det, avtal eller någonting sånt, just nu 

så tror jag där är fyra kvitton eller någonting sånt i den. Så att där är 

aldrig liksom – jag ser till att bli av med det, får jag ett papper ser jag till 

att digitalisera det för att slippa, så jag jobbar en del för att slippa ha 

papper. 

Hur är det med folk i er verksamhet, är det så att man helst vill köra på high-
techverktyg eller finns det några som vill ha det gamla? 

- Jag tror det finns tre kategorier. Det finns dom som jag som har jobbat 

väldigt hårt för att komma ifrån, alltså för att kunna jobba med high-tech 

för att slippa vara beroende av liksom t.ex. platser eller någonting sånt för 

att kunna jobba – få ett friare sätt att jobba. Sen finns det dom som är på 

väg dit, som jobbar väldigt mycket med high-tech, jobbar väldigt mycket 

med datorn men samtidigt har liksom två tre pärmar där dom har liksom 

lite papper och sånt dom samlar på. Och så finns det – jag vill inte säga 

den äldre generationen för att jag träffar faktiskt en väldigt ung kille som 

också går omkring och skriver ut sina e-mail och sånt, som vill ha det på 

papper för det är lättare liksom – det är så jag arkiverar det så hade han 

sin skärm där, där han samlade viktiga mail – han skrev inte ut alla mail 

dock men det finns vissa som skriver ut verkligen allt. 

Vilken trend ser du att det går emot generellt? Är det så att den här gruppen som 
har allting digitalt växer eller är det tvärtom? 

- Ja, jag tror det, eftersom det är så pass mycket information som kommer 

nu, det kommer så mycket information så att hinner aldrig själv rensa ut 



103 
 

informationen, det enda du kan gör är att kategorisera din information, så 

du vet inte om du kan slänga det eller måste spara det, det kan vara en 

kundkonversation där du tänker ”den kommer jag inte behöva” men du 

vågar inte slänga den för att det kan ha sagts tre meningar i den 

konversationen som jag kanske behöver vid ett tillfälle. Så att skriva ut 

och arkivera de, det hade aldrig gått. Så det blir att man kategoriserar sin 

information och sen arkiverar man den och på det sättet har du gjort den 

sökbar, så att det tror jag kommer vara växande för att det kommer inte 

bli mindre mail, det tror jag absolut inte. Det som kommer hända är att 

det kommer ju – du kommer flytta över det i dom lite mer sociala 

medierna som facebook och – asså det kommer bli mer chatt där man 

bestämmer grejer och då kommer det bli ännu viktigare att man kan 

kategorisera den informationen och arkivera den. 

 

Hur ser det ut med böcker? Köper du fackböcker?   

- Rätt mycket, fackpress och fackböcker, jag köper det digitalt. För jag har 

ett väldigt väldigt stort e-book bibliotek. 

Har du någon läsplatta eller någonting sådant?   

- Nej det har jag inte, jag har datorn och jag har lärt mig att vända daton nu, 

jag har en bärbar som jag brukar sitta med som är en notebook, som inte 

är så tung och sen så vänder jag den, vänder skärmen så får man ett A4, 

man vill fortfarande ha sitt A4 format på något sätt men i och med att alla 

skärmar idag är widescreen så... ja det hade varit jättebra, jag tror jag 

kommer vara en av dom första som kör IPAD när den kommer för att den 

kommer vara perfekt för att sitta och läsa. Men oftast när du får fackpress, 

du läser inte igenom nått bara rakt igenom, om du ska läsa om senaste 

office produkterna så sätter du inte dig liksom och läser från sida ett och 

framåt utan… det blir liksom – ja vad behöver jag göra? Jo jag ska göra det, 

så tittar jag igenom vad man gör och så går jag till den sidan. 

Skulle du påstå att high-tech har effektiviserat ditt arbete? 

- *tystnad*…. Ja… nej det har gjort mig mer rörlig, jag tror inte jag har blivit 

väldigt mycket mer effektivare, det har blivit rörligare, vissa bitar har ju 

blivit betydligt snabbare i att komma igenom i och med att du kan snabbt 

plocka upp information, men nackdelen med det är ju att du får spendera 

lite mer tid med att kategorisera din egen information för att göra det 

möjligt, så att.. nånstans så tror jag de går på ett ut. Jag är mer mobil, jag 

kan snabbare svara på frågor t.ex., jag behöver inte vara vid just min dator 

när jag ska göra någonting utan antigen så använder jag min Iphone 
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eller... jag har faktiskt två stycken telefoner, både en Android och en 

Iphone nu för att utvärdera vilket som är – skulle passa mig bäst. 

 Och även för dina kunder? 

- Nej dom har nog inte kommit till det stadiet ännu, dom vill ju oftast själv 

utvärdera dom. Dom vill inte göra dom.. asså slutanvändar, utan när dom 

säger: ”du vi kör Android”, så säger jag bra - då ska vi gör dom här o dom 

här o dom här förändringarna i er infrastruktur för att stödja det, så att 

det blir lite så vi jobbar istället, att vi har hand om deras infrastruktur i 

många fall och när dom kommer med någon ny media eller nya 

applikationer som dom importerar så hjälper vi dom att komma dit 

genom att förändra deras system eller säga: nej det vill du inte göra, du 

vill använda Iphone för att det kommer kosta så mycket att förändra de.  

Om din dator skulle krascha, vad händer då? 

- Inte så mycket. 

 Har du backup eller? 

- Ja. Men det är inte så mycket jag har i datorn i sig, utan det mesta ligger på 

filserver eller ute i cyberspace nånstans. Jag har börjat använda 

molntjänster rätt mycket för att underlätta med att flytta datorn. 

 Är molntjänsterna från Microsoft eller? 

- Nej, det är lite blandat, finns lite olika men ja Microsoft är en stor del, 

deras molntjänster har gjort det betydligt enklare. 

Har det hänt att ett high-techverktyg ni införde medförde mer nackdelar? 

- Nej…. Jo…. Jag skulle vilja säga det såhär istället: nästan alla high.tech 

verktyg har ju den här hype kurvan, ni känner kanske till att.. någonting 

utvecklas, det blir populärt, så har du early adapters, det är dom som 

köper dom först, bryr sig inte om dom är färdiga eller inte utan dom ska 

ha dom, dom blir oftast missnöjda men dom går ju vidare till nästa high-

tech pryl och så jobbar. Och sen så har du en liten puckel där du kommer 

högst upp, där den har dom som anser sig vara tekniskt kunnande, som 

brukar adaptera den här nya tekniken och sen så börjar man inse liksom – 

jaha vad ska vi egentligen med den här till? Då har du en ipp där liksom 

den här hypen försvinner och produkten är inte så intressant längre för 

det finns egentligen ingenting att göra, och sen så planar kurvan ut där 

det börjar bli accepterad produkt. Du kan söka på den, det finns på nätet 

annars. Så att det jag skulle komma till var just att – jag tror inte det finns 

teknik som.. alltså oftast så fyller det ett syfte nästan alltid, all teknik 

börjar som.. antigen så börjar det som nån liten pojke i källaren som 

liksom upptäcker att: a men jag måste kunna göra det här och så gör han 

en liten app till telefonen och sen så kommer det flera som vill ha det och 

så säger dom kan du inte knyta det till det här och jag vill kunna kolla mitt 
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mail med den här appen också, så är det någon som bygger de och sen så 

helt plötsligt har du ett affärssystem av en liten app. Det är oftast så 

systemen börjar, dom börjar liksom inte som en stor grej som fyller alla 

dina behov utan dom börjar som små, små öar. 

Ser du några negativa effekter av teknikberoende? 

- Ja, du måste alltid ha en dator igång. Det ökar ju ström.. alltså 

miljöpåverkan är.. den kan man ju inte glömma, den ser man ju globalt.. 

man har börjat prata om grön IT men från att gå till faktiskt grön IT är 

steget långt. Jag har själv börjat, istället för att ha igång alla sina datorer, 

innan så hade man en massa stationära datorer som stod igång hela tiden 

så har jag valt att istället använda energisnåla datorer för att oftast så 

surfar du på dom. Så att alla sånna bitar.. de påverkar miljön. 

När ni inför något nytt (high-tech), får ni utbildning kring det ni infört?  

- Ja… jag skulle vilja säga ganska dålig. Oftast så när man jobbar dagligen 

med diverse verktyg för att det är även kundernas verktyg man jobbar 

med så nånstans lär man sig logiken i system, hur dom är uppbyggda, vad 

man kan göra. Men den här.. så att du kan oftast använda ett program. Sen 

saknar jag lite att få den här utbildningen där du kan bli specialiserad på 

ett program. Det finns ju, är det ett program som vi säljer, eller 

applikationer eller system som vi säljer så ja då har du ju konsulter men 

det är inte alla som får den utbildningen utan det är dom som i så fall 

jobbar specifikt med det. Men nej det är alldeles för lite utbildning på 

system, generellt. Det blir väldigt mycket trial and error och.. på gott och 

ont, man får ju längre implementeringsfas på allting för att Begitta 72år 

(exempel) ska försöka sätt sig in i det nya affärssystemet och hon har 

alltid liksom klickat fyra klick åt höger sen tre klick åt vänster för att 

skriva ut sin faktura men nu så måste hon helt plötsligt skriva sju rader 

plus liksom gå in i en meny. Så visst, alltså det är oftast det som dom här 

apparna missar att.. liksom titta på hur var det innan och hur är det nu 

och sen så skapa utbildningen, alltså bara rengöra utbildningen - så här 

ska du göra nu och så får hon den processen färdig. För att hon vill ju 

oftast inte veta att hon kan ta ut sju stycken olika rapporter och.  

 

 

 
- Hur skulle du kunna vikta värden av utbildning på ett ekonomiskt 

sätt? Är det så att jag har läst någonstans att det ska vara 17 procent 

av budgeten man har för att implementera ett nytt system, så måste 

man- 

- Mm. Ja. Vi har 10 till 15 procent tror jag vi också brukar ha som såhär 

standardvärde att vi bör ha. Ehm. Tyvärr så väljer oftast kunder bort det. 
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Det är inte lika viktigt, "vi har våra egna processer och de kan vi själva 

lära ut". Men nej, 10 till 15 procent tror jag vi har som någon sådan här 

faktor. Att det bör ingå utbildning. 

-  

- Men det är alltså många som väljer bort utbildningen över 

huvudtaget då? 

- Jaja. Det är ju tidskrävande och det kostar ganska mycket. Alltså det är ju 

inte bara budgeten. För vi kan ju bara lägga upp att såhär mycket kommer 

det att kosta men sen så har du ju tidsfaktorn. Det är väldigt få företag 

som räknar liksom, ja, om fem personer från ekonomiavdelningen är 

borta i en vecka, vad har det för ekonomisk påföljd?  

-  

- Ok. Ja. Men, om det finns utbildning, skulle du säga att det höjer 

acceptans? 

- Ja. Det tror jag.  

-  

- Även hos Athea? 

- Ja. Det tror jag. 

-  

- Vilka acceptansproblem förekommer generellt? 

- Oftast så om man inte direkt implementerar ett system som ger dig ett, 

något, snabbare eller effektivare sätt att jobba så brukar acceptansnivån 

sjunka ganska drastiskt. Vi implementerade ett nytt 

tidsredovisningssystem t.ex. där det blev väldigt, väldigt mycket jobbigare 

för konsulterna att fylla i sina tider och var man var och hur mycket 

bensin gick åt och iallafall körersättningen och semesterersättningar och 

sånt. Men i gengäld så sparade detta då HR avdelningen enorma summor. 

Man fick en kontroll liksom på var man ska göra insatser. Och det är ju 

ganska viktigt idag att man har kontroll på sin information. Så att 

acceptansnivån, den kan ju vara lite olika, för ett system, det beror ju lite 

på var det är riktat. Det är ju inte alltid riktat till slutanvändaren utan det 

kan ju vara på en helt annan nivå.  

-  

-  

-  

- Så ett stort problem är att slutanvändaren kan inte se hela 

organisationen utan- 

- Nej. Och åter igen: där har vi liksom en sådan sak som utbildning. Det är 

ju liksom också kanske någonting. Att hade man gått in med att det här är 

ett system som kommer att göra er vardag lite jobbigare men i gengäld så 

spar vi  1,5 miljoner om året.  

-  
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- Finns det dokumentationsproblem med lowtech?  Kanske hos dina 

kunder? Att man kör en viss redundans, att saker blir dubbelt 

gjorda? 

- Du menar då att? Du skriver ner det, eller hur menar du? 

-  

- Jaja. Alltså att man gör saker två gånger.  Generellt.  

- Ja. Man ser det rätt ofta. Folk, när de ska skriva ett brev som är lite 

viktigare så skriver de ner det liksom på ett papper först. Kladdar på 

pappret först och sen skriver man in det i datorn. Renskriver det i datorn. 

Fantastiskt. RENSKRIVER det I DATORN. Haha. 

-  

- Ja, renskriver det i datorn, haha! 

- Ja man skriver det liksom på ett papper först och sen så skriver man in 

det igen, samma sak, i datorn. För att det ska bli snyggt skrivet. Men, 

varför inte göra det direkt? Men visst, jag ser det rätt ofta; att folk gärna 

skriver först eller gör en liten skiss, och sen så går man till datorn och så 

gör man samma skiss igen  

-  

- Vad tror du är orsaken till att folk gör det? 

- Hastighet, tror jag.  Ja, är du inte bekväm med din dator eller en 

hightechpryl så tar det ju väldigt lång tid. Det är ju inte alla som kan 

skriva 150 tecken i sekunden. Så att visst, för vissa så är det ju jobbigare. 

De har den här pekfingervalsen. Jag tror det minskar efter hand som nästa 

generation kommer där liksom en mus är det mest naturliga som finns ju. 

Och till och med vi som kanske är vana vid tangentbord och sådant är 

kanske lite off nu för att det ska ju inte vara tangentbord, det finns ingen 

som använder tangentbord. (sarkasm) Jag har en intervju och sen så efter 

den så gör jag om det till text. Eller varför ens göra om det, klipp klistra 

och sen så har du det. Intervjuer och sådant, istället för att du skriver ner 

en intervju så att du har en tidning där du har en massa citat från en 

person, viktiga personer. Jamen, YouTube. Spela in ett videosamtal istället 

så får du ju det naturligare. Det är lättare för folk då att få nys om det som 

kanske inte kan läsa det, det finns fler som kan ta det till sig.  

-  

- Läsa citat i YouTube? 

- Ja 

-  

- Ja, ok, haha,  

- Ja men det är lite att transformera det här gamla tänket. Det som man har 

gjort det är ju att man har tagit de analoga medierna, skrift och sådana, 

sen har man transfererat den så det har börjat bli mer digitalt. Och nu så 

måste man någonstans vidareutveckla det här för att, alltså, det spelar ju 

ingen roll. För, som du säger med läsplatta t.ex., jag lyssnar ju hellre på en 
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bok på, alltså, en sådan där "book on tape" än att sitta och försöka läsa det 

på en läsplatta. För det blir ju aldrig samma sak.  

-  

- Om du har en idee, och vill skissa ner den så använder du, som jag 

förstår det, datorn. Men hur skulle du se det hos dina anställda?  

- Ja, det är inte helt sant, för jag kan faktiskt också skissa. Eller jag försöker 

låta bli att skriva så mycket, men ja. Hitta ett block och så kan jag skriva 

ner det. Matlistor gör man ju oftast fortfarande liksom. Skissar ner på. 

Men vet jag att jag inte ska gå och handla på väldigt länge så scannar jag 

hellre in den och får den inläst så jag har den i mobilen liksom. Istället för, 

pappret kommer jag ändå glömma någonstans. Och mobilen har jag, 

tyvärr, alltid med mig. 

-  

- Skulle du kunna påstå hos dina kollegor att, alltså hos de som 

använder lite mer lowtech än du, att det är så att man kan vara mer 

innovativ? Alltså att man snabbare får ner sina tankar kanske på så 

sätt? Det är många som säger just när man har fysisk kontakt, som 

med postitlappar och whiteboard, att man ser det liksom fysiskt, att 

man kan sudda med handen och sådant- 

- Ja. Jag tror man kan överföra kunskap lite snabbare på det sättet. Att 

kunna visualisera det. Men åter igen: det handlar ju om att den här 

bryggan kan vara ganska stor mellan vad du anser, alltså vilken 

kompetens du har. IT-kompetens. 

-  

- Vad tror du. Kommer det alltid finnas någon form av lowtech?  Du 

nämnde t.ex. kontrakt och sådant här, kommer det att bli digitalt 

eller kommer det alltid finnas?  

- Ja, det roliga med kontrakt är ju att vi sparar alla våra kontrakt digitalt 

också. Just för att göra dem sökbara. Jag tror oftast när vi pratar lowtech 

så pratar vi papper och penna, en whiteboard eller någonting sådant som 

liksom man kan ta på. Pappersbitar eller någonting sådant. Jag tror det 

kommer bli så mycket information framöver att det kommer inte gå att 

hantera det. Så man måste jobba ifrån det. Sen kommer det ju bli så att 

man kan fortfarande använda det. Det kan ju fortfarande vidareutvecklas. 

Men jag tror att någonstans så när vi pratar om att spara det som skapas 

så tror jag att det kommer försvinna rent. Men om jag säger såhär, om ni 

skulle ha en, låt oss säga, en iPad. Betydligt högre upplösning så du skulle 

kunna sitta med din penna. För jag ser att du gillar att skriva rätt mycket, 

va? Du har block och penna. När du sitter, hur gör du?  Skulle du själv sitta 

med papper och penna först och komma på iden? 

-  

- Ja, jag tror det.  
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- Det skulle du göra och sen skulle du eventuellt sätta dig vid datorn och 

göra om allt detta i digitalt format för att kunna dela det vidare. 

-  

- Ja det är kanske också en sådan grej. Hos mig finns det två hinder.  

Det är tiden; jag har inte tid att lära mig någonting annat. Just nu 

åtminstone. Och en viss ekonomisk faktor; att jag kan inte skaffa mig 

det. Jag ska nog inte skaffa mig en iPad så jättesnabbt även om jag, 

jag vet inte om jag ville det men, ekonomiskt så går det inte så lätt.  

- Och när de här iPadarna kommer ner i 100, 150 kronor, om man ser 

framöver. Om du tar bort den rent ekonomiska faktorn för det vet man ju 

att det sjunker i pris. Jag menar, en bärbar dator innan kostade inte under 

30 000 när jag började. 

-  

- Jaja, just det.  Men hos mig är det just nu så att jag har helt enkelt 

inte tid att vänja mig vid en ny teknik. Det är problemet. Jag har köpt 

en laptop och jag har behövt två veckor att få igång den med 

internet, och ja, jag försöker nu att hålla på att köpa mig ett billigt 

Office paket som innehåller allt, fast jag har inte riktigt tid att sitta 

där hemma med mitt Visa kort och köpa det. Hos mig är det just nu 

en tidsfråga. Sen kommer Fredrik och Felicia, mina barn, och vill ha 

sin tid. Och jag har inte kommit så långt. Så, alltså, hos mig är det 

snarare en tidsfråga som jag alltså inte kan äga mig så mycket tid åt 

just nu; att bli lite kunnigare i sådana saker. Men hos er finns det 

inga ekonomiska begränsningar som angår- 

- Jo, absolut! Det är klart att det finns. I och med att jag jobbar med det så 

känner jag att det gynnar mitt arbete att känna på prylar och jobba med 

dem och hitta nya sätt att jobba med dem. Så visst. Min fru till exempel är 

ju inte den som gör saker digitalt. Hon är ju en person som kan skriva ner 

ett mail i förhand på papper och sen så skriva in det i email. Och jag tycker 

det är helt ok. Jag vet att mina barn kommer att tycka det är jättejobbigt 

med papper. De tycker redan nu att det är roligare att rita på datorn än 

vad det är att rita på papper. De ritar väldigt mycket på papper. Det går åt 

väldigt mycket papper 

-  

- Ja, det är intressant. Min dotter vill rita både på datorn och på 

papper. Ibland har hon verkligen inte lust men hon surfar ganska 

mycket på "Little Einsteins". 

- Jo, men det är just att de använder ju det på ett helt annat sätt så att för de 

så kommer en dator med tangentbord ju att vara en lowtechpryl. de 

kommer ju aldrig att börja skriva ordentligt på papper mer än att de blir 

tvingade i skolan, för att inte skolan har resurser. Och jag tror att skolan 

också kommer ändras. Det märker man, datorkunskapen kryper ju ner i 
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åldrarna. Jag vet att de kommer ha det redan i ettan, tvåan.  När de börjar, 

så börjar de där. 

-  

- Tror du inte att det blir, igen, ekonomiskt svårt att ha till exempel en 

elektronisk whiteboard på skolan som kanske blir förstörd ganska 

många gånger? 

- Jag tror en digital whiteboard hade nog hållit längre än en vanlig 

whiteboard. En whiteboard har inte så långt den kan klara, den klarar tre, 

fyra år, sen så börjar det liksom bli spöken på den. 

-  

- Så en digital whiteboard är så bra att den håller längre? 

- Ja. Det tror jag absolut. Ja alltså, idag är den ju inte tillräckligt 

kostnadseffektiv för att kunna hålla sig. För att kunna göra den tillräckligt 

kostnadseffektiv för att någon över huvudtaget ska kunna köpa den så har 

man ju sänka kraven för hur bra som den här skulle kunna tänkas vara. 

Men som sagt, som man säger, all teknik blir billigare. Så det handlar ju 

mer om tidsfaktorn i så fall. Det är därför jag säger att nästa generation 

kommer ju inte att titta på tangentbordet och någonting sådant. 

-  

- Vad tror du om. Ofta när jag pratar med folk som inte är tekniker, 

utan ekonomer och såhär vida, som har arbetat sedan innan man 

skickade massa mail och innan allting var digitalt och såhär. Så 

pratar de ofta om att det har blivit väldigt mycket mer stressigt 

därför att man får mailen i fickan. Du har mycket mer helt enkelt. 

Det blir för hög tillgänglighet. Tror du att det kan få några 

konsekvenser om man ser nu för dina barn som ska växa upp, 

kommer de få ett stressigare liv av att hightech har utvecklats som 

det har gjort? 

- Ja. Jag tror absolut att det kommer att bli en stressigare tillvaro. Det är ju 

samtidigt mycket mer som man ska lära sig jämfört med vad man gjorde 

förr. Jag tror man kommer utvecklas för att klara det. Jag tror det är 

frågan om en naturlig utveckling för mänskligheten att kunna hantera det. 

Som sagt, jag vet själv hur stressigt det är, man har åtminstone 40 mail 

om dagen som kommer in. Och de verktygen som finns idag kanske inte 

riktigt stödjer det här med att kunna flytta bort det som inte är intressant. 

Alltså att kunna sålla igenom information. För det tror jag är någonting 

som verkligen behövs. Google har ju gjort ett jättesteg med att göra det 

lättare att samla och söka information men att ta det där ifrån till att få 

min information kategoriserad och sökbar på mitt sätt pratar vi 

fortfarande fem, tio år framåt.  

-  

- En personlig fråga.  När du går på semester, tar du med dig 

elektroniska prylar, eller? 



111 
 

- Jepp. Vi var i Thailand i februari och jag hade med mig dator och 

mobiltelefon. 

-  

- Oh? Är det inte svårt med detta?  För det finns ju en stor fuktighet i 

Thailand. Jag hade en pryl som gick sönder en gång när jag var i 

troperna. 

- Nej, det var inga problem men vi hade ett luftkonditionerat hotellrum, så 

att. 

-  

- Och finns det inte den här viljan att en gång vara helt utan någon 

teknisk sak? 

- Nej jag tror inte det, faktiskt. Jag känner det inte som att det är något som 

är påtvingat mig att jag måste sitta vid datorn utan jag känner snarare att 

jag vill sitta vid datorn för att det breddar mitt liv. Är det något som jag 

inte vet så är jag snabbt ut, söker runt det, får reda på det. 

-  

- Alltså förstå mig inte fel, jag är också tekniskt fascinerad men är det 

inte så att man får en sorts beroende av elektronik? 

- Absolut. Absolut ett beroende. Men alla beroenden är ju inte dåliga 

beroenden. Alltså vi har ju ett beroende till mat, det skulle jag inte vilja 

säga att det är fel att äta. Det finns bra beroenden. Så det vidgar ju ens liv. 

-  

- Ja, men vi kan inte skaffa oss mat till exempel. Vi vet inte alla saker 

som en bonde vet. Eller ok. Man kunde ta det via internet, men- 

- Ja, det är ju så jag gör. Nej men. Det finns ju fortfarande någon som måste 

producera det. Men det är ju samma. Det är ju någon som producerar 

informationen också. 

-  

- Ja precis. Ja. Då har vi inga fler frågor. Då stänger vi av inspelningen. 
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Intervju med respondent 6  

 

Du instämmer att intervjun blir inspelat? 

Absolut, det blir inget problem att det blir inspelat. 

Det är så här att vi ska anonymiserar ditt namn. Vi ska anonymisera alla 
förtagen som du nämner. Så att du kan känna dig helt tryggt. Men ändå, 
bara för att isärhålla taperna, så vill vi be dig: Kan du en gång till säga ditt 
namn? 

Ja, jag heter Respondent 6 och jag arbetar på ett stort utbildningsinstitut. Och jag 
arbetar som it-tekniker . 

Och hur länge har du gjort det? 

Jag har varit anställd sedan november 2007 och har successivt ökat i 
tjänsteomfattning. 

Vad innebär då IT-teknik? 

Min roll har utvecklats väldigt mycket. Och det är egentligen mig själv som har 
utvecklat den. Jag arbetade till en början egentligen bara med ad hoc support till 
användarna på en institution och då var det institution 1. Sen har min roll 
utvidgats till att dels innefattar implementeringen ut av back up lösningar. I 
dagsläget så är jag också ansvarig på för hela överinstitutionen för en deployment 
lösning som vi jobbar med och som ett elektronikföretag ha börjat titta på 
företaget studerar alltså oss i hur vi arbetar med den här deployment lösningen, 
snarare än tvärtom, vilket ju ofta brukar var. Så det är jag, som är huvudsaklig 
ansvarig för den. Och det gäller då installationen av nya datorer, ominstallation, 
uppgradering och att det sker i en helt automatiserad miljö. 

Vilka verktyg och instrument använder du då främst i ditt arbete? 

Tja, framför allt, så handlar det väl väldigt mycket om e-post. E-post som 
kommunikationskälla - jag skulle vilja egentligen inte säga e-post, utan jag skulle 
säga Microsoft Exchange. Därför att jag använder Microsoft Exchange med 
kanske inte samtliga men i alla fall en betydligt större andel av dess funktioner 
än vad vanlig användaren gör.  Jag har en Windows telefon, som jag alltid bär 
med mig och då har jag också alltid en synkroniserat kalender, som jag också 
använder för att boka, men också för att visa min synlighet utåt mot användare, 
som jag då har tilldelat rättigheter för att titta i den kalendern. Sedan dess att 
läroinstitutionen gick ju över till Microsoft Exchange, så har det också öppnat 
ganska stora möjligheter för alla att kunna göra detta. Och det blir på så sätt inte 
bara mitt arbetsredskap utan också ett verktyg som jag evangeliserar ut till 
användarna, för de ju också har samma möjligheter som jag har, rent 
rättighetsmässigt i Exchange systemet. Så att Exchange är absolut ett av de 
största verktygen som jag använder. 

Ett annat verktyg, som är väldigt viktigt, det är fjärråtkomst till servrar. Jag 
administrerar tre – fyra olika servrar med olika funktioner och att kunna 
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arrangerar de här på distans istället för att vara beroende för att komma åt dem 
har varit avgörande i många lägen. Fjärråtkomst överhuvudtaget har börjat att 
blir ett viktigare och viktigare verktyg och då talar vi kanske framför allt om 
Microsofts fjärrhjälp, som vi då använder oss av, inom ramen för det projekt som 
jag arbetar med nu, nämligen aktiv directory anslutningen för samtliga 
delinstitutionens anställda. 

Och sen får man väl, om man nog kan konkretiserar när det till en så pass trivial 
sak som ett USB-minne… 

Ja 

Det är egentligen ett av de väldigt viktiga arbetsredskapen, ett USB-minne med 
hög läs och skrivhastighet. Det blir grundläggande både i deployment projektet 
men också i det här aktiv directory projektet, där jag ju enkelt kan bära med mig 
verktyg på den här USB-Sticken. (5:00) 

Och det är alltså programverktyg, som… 

Det är både program, men också möjlighet att kunna lagra användarens filer för 
tillfälliga backuper och liknande. Oftast, så sitter användarna med tämligen 
billiga USB-minnen och läs och skrivhastigheten av såna USB-minnen brukar 
oftast var väldigt, väldigt dåliga. Att istället har ett USB-minne som har inte bara 
anständiga utan väldigt goda prestanda gör att flyttoperationer bli ju vansinnigt 
mycket enklare, att göra saker. 

Om du arbetar med ett projekt, följer du en viss metodologi? Alltså finns 
det olika faser som du måste planerar på ett bestämt sätt? 

Ja, man försöker ju… - Jag försöker genom min bakgrund också att lägger upp det 
i olika faser. Eftersom att det blir enklare att arbeta, det blir enklare att planera, 
men den arbetsplatsen som stora utbildningsinstitutet ändå är blir, alltså det är 
väldigt svårt att planera, i synnärhet på grundet av det handlar om 
använderinteraktion. Jag interagerar ju med åtminstone ett tiotal olika 
användare varenda dag. Och att planera sin arbetstid efter att man bestämmer 
träff med användare, användaren ska ge en korrekta uppgifter, sen kanske man 
ska sitta arbeta med användarens dator under en tid för att användaren sen ska 
komma tillbaka… Det är väldigt sällan, som allt sånt flyter problemfritt. 
Exempelvis så kan man säga detta aktiv directory projekt, som vi nu har. Jag tror 
vi ligger en månad efter i tidsplanerna, redan. Och vi är ändå bara in på tredje 
institution av totalt sex stycken. På grund av framför allt att användaren tycker 
att de inte skall behöva anpassa sig till IT, på den nivån som vid det ändå är 
nödvändigt. Vi kan ju inte göra och fortsätter med projektet, så länge som de är 
inte på plats exempelvis. Och det är ett sånt – Det blir inte en vanlig arbetsplats. 
Folk sitter inte på sina kontorstolar mellan nio och fem. Utan de är ute och vi har 
många forskare till exempel på den institutionen som tillbringar halva sin 
arbetstid på institutionen och halva sin arbetstid i Israel och vissa andra i Jemen 
och andra i Stockholm och det är väldigt mycket resande. Att då passar in en tid 
där man kan träffa användaren och verkligen utför det som behövs. Då får du tala 
om och diskutera förändringar. Det är en utmaning och det kräver också ett helt 
annat sätt att planera – en helt annan framförhållning framför allt. 
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Låter som kaos ad hoc… 

Ja, det är därför jag säga det är väldigt svart att planera och strukturerar upp 
projekt i olika faser och liknande. Jag är medvetet exempelvis, så att jag nästan 
alltid förlägga min semester strax innan terminsstart istället för, som alla andra, 
precis när industrisemestern ligger. Och det är ett väldigt enkelt förklaring. Man 
kan utföra sånt arbete som annars inte hade varit möjligt, därför att folk är för 
beroende på de här tjänsterna. För beroendet är väldigt högt. Det är kanske en 
fråga som vi kommer in på enare men jag tycker man ska beröra det redan nu. 
Att IT-beroendet är väldigt högt i sådana här organisation. Det merkar man inte 
minst nu, när man går rund och faktiskt utför förändringar i ur användarna har 
sin datormiljö. 

Hur är IT-beroende för dig själv? 

Jag själv vill ju hävda att jag är extremt IT-beroende i dagsläget. Inte minst med 
tanke på att jag har gjort mig ganska beroende. Många funktioner i inte minst 
mitt hem, men även i mitt arbetsliv är väldigt tungt vilande på PC-lösningar 
egentligen. Hela min multimediaanläggning i vårdagsrummet består av en stor 
HT-PC, alltså en Home-Theater-PC. Och att ens börja diskutera att förändra 
nånting där till det sämre, dvs. ta bort den eller ersätter den med 
hårddiskenspelare, får mig ju gå i taket. Och då inser man ju helt plötsligt hur 
pass IT-beroende man är. Bredband ses nästan lika viktig som el hemma. 

Använder du någon form av low-techverktyg under ditt arbete? 

Papper och penna… 

Det händer ibland, alltså ibland – alltså det händer allt oftare (10:00) egentligen. 
Jag har ju som IT-teknikare ju också ansvar för att stöldskudsmärkning sker utav 
ny utrustning. Också inom ramen för aktiv directory projektet så ska vi märka 
alla datorer med den namn de har i audiosystemet men också deras fysiska mak 
adress. Effekten blir att man helt plötslig skalas när till att: ”Ok, men nu så funka 
inte det mer att skriva dem där kladdiga post-iten, utan vi behöver har en dymo.  
En dymo-label-writer.” Och helt plötsligt så var det väldigt mycket mer low-tech 
än vad man kanske hade förväntad sig.  

Papper och pennan använder vi ganska ofta, när vi ska lämna meddelanden till 
användaren. Om man har varit ute och arbetat vid användarens dator och 
användaren inte infinner sig eller ja… Senast idag så var jag och skulle ansluter 
en användare till det här systemet och det visade sig att han hade gett mig fel 
mobilnummer. Så jag kunde inte kontakta användaren och var följaktligen 
tvingat att skriva en handskriven lapp, lägger på tangentbordet och går därifrån. 
Det är ett ganska vanlig förekommande exempel att man lämnar en kort 
redogörelse till användaren och beroende då på användarens nivå på IT-
användande så kan man ju också lägga ett Word-dokument på skrivbordet 
exempelvis. Men många gånger så är det så att i synnärhet inom särskilda 
humanistiska vetenskaperna så är det en förhållandevis låg nivå på IT-
användande. Det är för övrigt upprymmelsen till varför vi gör en sådan här activ 
directory anslutning, för att alla ska kunna få ha en back up.  För det är långt 
ifrån självklart. 
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Är kunskapen också låg eller är det bara användandet som är lågt? 

Det är väl framför allt kunskapen och inte användandet skulle jag säga. Många de 
gör… alltså det är en väldigt mycket ”best effort” . Man jobbar efter att: ”Ja, men 
jag vet ungefär hur Word funkar.” Jag har en Exchange 2007 Server uppe på en 
byggnad av institutionen och den ger mig en webbmail. Men att den Outlook 
2007 klient, som jag faktiskt har installerat i min dator parallellt med Word, 
Excel och PowerPoint skulle ge mig en ändå rikare upplevelse, det upplever jag 
nästan som problematiskt. Därför att det skulle innebära att jag behöver gå från 
ett system till ett annat med den förändring och omlärning som det där då skulle 
innebär. Flera användare har suttit och arbetat med Outlook Express fram tills 
nyligen, och det säger ganska mycket. Om man har ett system att arbeta med då 
är det inte sällan man har haft samma system hemma. Och det är enkelt, man vet 
hur det funkar och kommer man då förändrar saker och ting, då blir man hängd. 
Och det gäller också att kunna visa på vilka förändringar finns det, med dem nya 
systemen. Många gånger så innebär det förändrade arbetssätt och inte minst nu, 
när vi håller på att centraliserar utskriftshanteringen, bland annat. 

Och använder du i ditt arbete någonting som checklistor eller… 

Ja, det är väll en jätte bra exempel, detta med audioprojektet just. För varje 
användare som finns i systemet, alltså i den globala katalogen, så loopar vi ut en 
just checklista för den enskilda datorn. Vi måste ju säkerställa att varje dator till 
en början inte är virusinfekterat, men sen också att varje dator, som ansluts till 
det här systemet, har dem senaste versionerna ut av både, Microsoft uppdates, 
Adobe Flash, Adobe Reader, vi gör en analys med Microsoft Baseline Security 
Analyzer och så vidare, och så vidare. Och för att man inte ska glömma nånting i 
den här processen, så har vi just en fysiskt checklista, ett papper, som då följer 
datorn igenom hela processen. Därigenom vilken vi också kan klockar hur lång 
tid tar det att utföra detta, och det gör också att man kan distribuerar arbetet på 
andra personer än en själv och på så sätt effektivisera det hela. Så vi har en perm 
liksom, en fysisk gaffel-perm, som står där nere i teknikerrummet, där varje 
dator som är ansluten sitter i en perm och en annan dator sitter i en annan perm 
på grund av att den är inte ansluten. Så det är ju verkligen low-tech och checklist. 

Varför ersätts inte dessa med… 

Den främsta anledningen till varför inte de här papperna ersätts med exempelvis 
databasverktyg eller liknande är därför att många datorer byts ut i samband med 
att man gör den här anslutningen. Vi har träffat på datorer som kanske har varit 
sex, sju år gamla, trots att vi har en livscykel på tre år egentligen (15:00). Och 
skulle man då läggar in en post för den här användaren bara genom att 
automatiskt överföra det från Systemet in i datordatabasen, ja då hade vi helt 
plötslig två poster och vilken är den mest aktuella och vilken är vilken. Här har vi 
istället ett fysiskt papper som följer med den enskilda datorn. Det i fall jag byter 
ut Anna, Anna Karlssons dator mot en ny. Då är det inte en fråga om att vi ta den 
gamla checklistan och lägger på den nya datorn, utan då skriver vi ut en ny 
checklista, till den nya datorn och lägger vid den nya datorn eller i alla fall 
associerar vi den till den nya datorn. Medast den gamla datorn då kanske går 
vidare kanske till en annan användare, som har mindre tekniska krav och då 
följer också checklistan med. 
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Skulle du säga att det är mest, alltså med tanke på redundans, att man 
behöver göra om saker för att de inte är redan i digitaliserat form? 

Helt klart är det så att man måste göra om arbetet, men en del i den här 
checklistan, är bland annat inventerings skript, som vi använder. Information ska 
över föras till ett Exceldokument. Och det kan tyckas vara ganska low-tech. Men 
Excel- dokumentets primära funktion är väll egentligen att ge en överblick över 
vilka användare är det som är anslutna, vilka användare har suttit med 
fruktansvärt gamla versioner utav exempelvis antivirussystem, och så vidare. 
Och inventerings skript i sin tur ger oss också en översikt över vilka datorer 
finns på institutionerna. På fakulteterna har vi haft väldigt låg nivå utav just 
datorinventering. Kanske har man konstaterat att datorerna har funnits där. Men 
inte så mycket att: är detta en Celeron 1,3:a eller är detta en Core two quart. 
Snarare liksom att den här datorn är inköpt det och det datumet och har det och 
det serienumret. I bästa fall. 

Vad beror det på att man har så pass gamla datorer? Är det ett ekonomiskt 
problem? 

I grund och botten tror jag inte att det är ett ekonomiskt problem utan att det 
snarare är ett administrativt system, att det saknas administrativa rutiner eller i 
alla fall har saknats administrativa rutiner. Viktig att poängterar här är också att 
det har skett en omorganisation för drygt 1½ år sedan. Tidigare var alla 
institutioner sina ägna när det gällde så väll inköp av datorer, underhåll, 
utrangering och också inventering. Numera så skötar IT-enheten på institutionen 
all den här driften på samtliga institutioner runt om fakulteterna och då 
inkluderar vi ju både institutionen 1 och institutionen 2. Och då inkluderar vi 
samtliga institutioner av den stora institutionens del. Vi har fortfarande kvar 
teknikare ute på plats. Men de är istället upptagna i en gemensam organisation. 
Vi har nu tillsammans börjat med att utvecklar en databas för alla datorer istället 
för att Nisse på fakulteten satt och gjorde sin lilla hemma snickrade databas, 
medast företaget exempletvis hade en mycket mer sofistikerad lösning. 

Det finns inget acceptansproblem av ny teknik eller finns det? 

Det är också olika, det är också väldigt olika på olika institutioner. Vissa vill 
absolut inte gå över från Office 2003 till Office 2007, trots att vi pekar på 
Microsofts kopplade Excelarkblad, som visar exakt var respektive funktion finns. 
De har vi publicerat på institutionens intranät men likväll, så finns det användare 
som har arbetat länge. Vi har en ganska stor grupp, som börjar närma sig 
pensionen. Att då kommer med något so revolterande som Microsoft Office 
Ribben, det är bara att glömma, därför att då kan de inte jobba, heter det. 

Finns det någon trend då, att det är äldre som har svarare att accepterar 
nytt, eller är det någon speciellt ämne, var man merkar att det finns högre 
acceptansproblem? 

Jag har väll egentligen inte gjort någon större reflektion kring det, men generellt 
vill jag väll säga att jag märker att äldre personer har en högre intolerans mot 
nya system. Sedan är det väll oftast så att om man ändå, så att säger prackar på 
dem här systemen på de äldre, så brukar det gå ungefär en månad innan man får 
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fram att: ”ja, det var nog mycket bättre i alla fall.” Men den ursprungliga 
motståndet, människans inbyggda motstånd mot förändringar, är avsevärt 
mycket (20:00) starkare hos den äldre generationen, och det tror jag framför allt 
har att göra med att man där är invand på ett visst arbetssätt. Man har gjort 
saker och ting på ett sätt, väldigt, väldigt länge. Om man merkar: det förändrar 
saker, det blir väldigt mycket som förändras och då vill man minimera 
förändringar, så mycket som man själv någonsin bara kan. Och det gör man då, 
genom att motsätta sig exempelvis: Uppgraderingar och så vidare och så vidare. 
Vi hade en användare där hennes dator just hade passerat 6 års spärren, och där 
en dator skulle bytas ut. Men där hårdvaran inte funkar, det var Windows XP, 
utan istället vi var tvungna att köra Windows 7. Och till en början, var det ju 
väldigt mycket gnäll:” Nej, jag vill nog har XP, jag vill nog har XP.” Men när man 
väll hade dels anslutit den här Windows 7 datorn till active directory systemet 
och dels faktiskt introducerat användaren i: ”ja men köpfunktionerna i Windows 
7 är betydligt mer sofistikerade, det flyter mycket bättre, processen behöver inte 
ta all grafik beräkning, och så vidare och så vidare. Så fick man en högre 
acceptans där än man kanske hade fått annars. Och det kräver helt enkelt lite 
övertal. 

Skulle du kunna säga att det är en process? – En acceptansprocess. 

Ja, det skulle man nog säga, det är en acceptansprocess. 

Men vad som intresserar mig också är: Hur ser det ut hos dina kollegor? 
Finns det då också acceptansproblem av ny teknik ibland? Alltså jag menar 
dem som arbetar med IT.  

Också olika, hela tiden olika, men tittar man exempelvis på ett visst humanistiskt 
centrum, så har du ju där, endast sedan starten egentligen, funnits en så kallade 
teknikgrupp. Och denna teknikgrupp har varit ett vedetaget ställe dit man har 
kunnat vänder sig rent fysiskt också. De har en fysisk verkstad. Medan vi andra 
It-tekniker på delinstitutionen har varit liksom en gubbe som man ska jaga 
någonstans. Och det har inte alls varit lika lätt att kunna få support på samma 
sätt. På ett visst humanistiskt centrum, så var dem dessutom en hand full 
medarbetare redan från början. Och där var ju acceptansen större, därför att 
man vet att man få hjälp fortare. På dem institutionerna, när jag började jobba, så 
hade jag en arbetsdag i veckan. Strulade någonting, ja då fick man verkligen 
vänta en vecka. Och jag menar, det är ju ohållbart i en miljö, som är ju väldigt 
beroende utav IT. 

Vem ansvarar för val av redskap? 

I grund och botten, så är det nog faktiskt jag själv, som ansvarar för val av mina 
egna arbetsredskap, men jag har inte helt fritt val. Jag kan till exempel inte säga 
att: ”Ju, men det hade varit bra med en 12 toms laptop med core i 7 processor för 
32 000. Jag vill ha en sån. Köp en sån, chefen!” Utan jag får ligga ju också under 
samma budgetramar som de vanliga användarna. För dels så får man ju väll 
prestanda, men man har att välja inom fasta ramar. Och behöver jag ytterligare 
verktyg, tillbehör, som inte är datorer, så påtalar jag det och får då en 
belutsprocess. Och där kan jag väll upplever att det är en väldig tydlig kedja: Vart 
jag ska vända mig, vem som fattar besluten. Och det är också någonting som har 
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vuxit fram inom den här tiden, som jag faktiskt har varit anställd på IT-enheten, 
snarare än på den faktiska institutionen, där jag har varit tidigare. 

Är det någon skillnad när det gäller val av redskap mellan low-tech och 
high-tech? 

Det beror på egentligen hur du syftar. 

Är det mer begränsat vad gäller high-tech än vad gäller low-tech? 

Ja, det vill jag nog hävda. Alltså det handlar ju framför allt om att IT-avdelningen 
har ju inköpsansvar för alla datorer som köps in på hela delen av humanistiska 
blocken. Och det är väll också upplagt så att institutionerna betalar en summa 
pengar varje år till IT-enheten för att finansiera deras IT och det inkluderar ju 
även då nya arbetsstationer. Följaktligen så har vi också en fast summa pengar 
att disponerande (25:00) när det gäller IT-enhetens egna inköpet utav just high-
tech utrustning. Medast när det gäller low-tech utrustning så, då är det inte lika 
hårdhållet, i regel så är det hela inte lika dyrt. Alltså, om man nu ska hårddra det 
på det hållet. Det är väll det som är den stora skillnaden. Och jag har fått 
uppfattningen av att den generella attityden på institutionen är i princip att: ”Ja 
men drar du några kopior.” eller  ”Ja, behöver du ett post, ja det finns där. Det är 
bara att ta.” Det brukar nog snarare vara på den nivån snarare än vad vi merkar 
mot vissa användare. – Ok, då talar vi om användare som har övertrasserat sitt 
kopiatorskonto ett antal gånger om. Men där är det betydligt hårdare hållit att: 
”Ja, men du får faktiskt ställa frågan till prefekten först.” 

Hur ofta görs en revidering att ni använda rätta verktyg? 

Jag själv försöker ju göra en revidering relativt ofta. Det faktum att man på 
delinstitutionens området under en längre tid använde sig utav en Visual Basic 
Skript lösning för att installera dem standard program som man använder på 
institutionerna, det avspeglar ganska så mycket att det fanns flaskhalsar. En IT-
tekniker kunde lägga en halv förmiddag på att installera en ny dator, och det gör 
man inte längre. Istället så har vi färdiga images, som vi läser in. Mycket 
påverkades ju också utav att det tecknades ett siteavtal med ett riktig stort 
softwarebolag för institutionen relativt nyligen. Och det gjorde ju också att vi fick 
betydligt större möjligheter att arbeta med en och samma image exempelvis. 
Men jag är väll en sådan, att jag tittar på: ”Vad har vi för en situation idag. Hur 
kan vi faktiskt göra den lite, lite bättre?” Och sedan så börjar jag något projektera 
lite för mig själv att: Om man hade gjort på det här och det här sättet istället och 
sen försöker jag genomdriva den förändringen även på en större organisatorisk 
nivå. Och det är väll det som har hänt, just när det gäller den här 
utbredningslösning alltså deploymentlösning.  Att det är jag själv som har tagit 
initiativ för att reviderar hur vi arbetade och nu har jag också fått ett visst 
genomslag på hur datorer hanteras. 

Om vi går in nu på high-techlösningar, på vilket sätt brister de? 

High-techlösningar brister, och detta säger jag bara utav min egen erfarenhet, 
ofta i det att de implementerar viss funktionalitet som man själv kanske inte är 
nöjd med. Jag själv jobbade extremt lite med Linux och därför så har jag nog ett 
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annat förhållningssätt också till mjukvara överhuvudtaget. Jag har jobbat väldigt 
mycket med Microsofts programvara under dem 15 – 16 år som jag har arbetat 
med datorer. Och därav så har man också en viss fokus på att Microsoft eller 
programvaro-leverantörer som samarbetat och tillverkat program för Microsofts 
operativsystem, som sätter gränserna för vad man kan och inte kan göra. Nu har 
open-source programvara leds in i Microsoft också. Men grundtanken finns nog 
kvar ändå. Det är det som jag kan se som den största begränsning, det största 
problemet egentligen med high-techlösning.  

Sen ytterliggare ett problem med high-techlösning det är väll egentligen 
elektricitet. Vi har gjort oss oerhört beroende utav elektricitet idag och jag anser 
att det måste finnas ett alternativ. Det kvittar hur mycket man köper backup och 
ström och batterier och UPSer och dieselaggregat. Går strömmen och någonting 
går sönder, som är elberoende, då är det sönder och då ligger verksamheten när. 
Jag försöker hela tiden att se: ”Vad har vi också för alternativ?” Skulle strömmen 
försvinna vad händer då och många gånger så är det skrämmande. Strömmen är 
väll inte det absolut största problemet i ett samhälle, där vi nu (30:00) blir allt 
mer uppkopplade dessutom. 

 Utan det vi ser som ett stort problem, det är också nätverket. Slutar nätverket 
att fungerar inom en halv timme, så har jag en halv inkorg fylld. Och det är under 
förutsättningen att användaren har vårt mail i mobilen, annars så kan jag lovar 
dig att den här telefonen går varv. För folk ringer till mig, därför att de vet att jag 
tar tag i saker. Nu vill jag inte skryta om mig själv på någon nivå, men det är ändå 
det, det handlar om. Det är en personlig kontakt . Det nätverkade samhället är 
ändå beroende av att det finns personliga kontakter. Och vi hade ju exempelvis 
för en knapp månad sedan ett fel i … efter ett service fönster gjort sönder sig. Där 
alla datorer som startades om eller startades nytt fick ingen IP-adress oberoende 
av om man försökte ta den trådlöst eller om man försökte ta den via Kabel. Och 
det var ett problem som hade drabbat hela institutionen. Du mår tro att det 
ringde på min telefon, därför att folk kunde ju inte jobba. Även om deras datorer 
hade stått påslagna över natten så kanske det var någon som hade fått för sig att 
stänga av och starta up skrivaren igen. Jag menar, tänk Er själva att inte kunna 
skriva ut och man har ett seminarium samma morgon. – Det var kaos. Det löste 
sig ändå sen. Men det säger ju ändå lite grann om hur beroende vi är av just att 
nätverket fungerar. Och det är ju ett av dem absolut starkaste argumenten, som 
jag nu måste lyfta till alla dem användare som vi ansluter ju till active directory 
systemet. Hela deras mapp och mina dokument ligger ompekade till en server. 
Men skulle någon få för sig att drar ur sladden på din dator, så kan du fortfarande 
arbeta, därför att filerna ligger offline synkroniserade på din dator. ”Ah, ja, ja, det 
är bra! Det är bra!” Och det är just på grund av att även om en särskild 
organisation har skärpt sig nu, mot att tidigare har haft lite interna problem, så 
finns det fortfarande inarbetade misstro mot den särskida organisationen som 
organisation. Så det kvittar hur mycket SLA-avtal och likande man skriv. – 
misstron finns där. Och visst ser ni också, att det är mycket bättre att lägga dem 
30 GigaByte med ett dokument som man har på en offside server, som dessutom 
har redundant ström, redundant nät och så vidare, än att har det liggande på 
datorns egen hårddisk, i synnärhet om det är en bärbar maskin. Men likväll så 
finns önskan kvar: ”Vi vill inte bli beroende.” - ” Jag vill kunna ha mina 
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forskningsdata på min bärbara dator.”, säga användaren som inte hade något 
lösenord på sin inloggning. 

Jag har en riktig komplicerat fråga. Fanns det något verktyg som du 
använde eller inte använde på grund av bra eller dålig nyttighet, design 
eller anpassning till kontexten? Vi kanske börjar med nyttighet. 

Alltså en jätte bra exempel var ett  särskilt disk kloning program. Vi utvärderade 
väldigt mycket vilken lösning för klientutrymning skulle användas. – Ni får 
ursäkta, i fall jag verkar väldigt insnöat på det där med klientutrullning, men det 
är jag. – Vi utvärderade väldigt mycket:” Varför ska vi inte använda oss utav det 
särskilda disk kloning program eller varför skulle vi i så fall använder oss av det 
särskilda disk kloning program. Och vi kom ju i princip fram till att det största 
problemet där, som vi själva kunde upplever, var att man var tvungen att den 
avbilden man tar av en dator, kan bara utrullas ut på en dator som är exakt 
likadant. Den kunde bara se ut precis på ett sätt. Vi hade min chef, som var i väg 
och gjorde ett studiebesök på en institution i engelska utlandet. Där hade de 
2.500 datorer – likadana. Det kändes som att ett särskild datorproducerande 
företag fick en bra deal, när de gjorde det där. Men i gengäld så har de också 
enorma (35:00) kostnader, när de väll ska byter ut sina datorer. Och det är rätt 
svårt att planera sånt. De får in 15 nya doktorander, som det inte var budgeterat 
för. Då var det helt plötsligt ganska besvärligt att behöva beställa 15 nya 
identiska maskiner, som egentligen släpptes till marknaden för 2 år sen. Men det 
särskilda datorproducerande företaget måste leverera detta. Där funkar det, där 
kan man köra en den särskilda disk kloning programvara-lösning. Men vi har en 
så pass diversifierade datorpark, så det hade aldrig funkat. Istället så tittade vi 
just på Microsofts deployment lösning. Där gavs istället möjligheter att 
komponentbaserad välja: ”OK, de här drivrutinerna behöver vi skjuta in för att 
det ska funka. Baserad på det kan vi sen automatisera installationen av ett 
operativsystem, vi kan automatisera att vi sen ovanpå operativsystemet lägger 
till Office, lägger till Java, Flash, Adobe Reader, Microsoft Forefront och alla de 
här sakerna sker automatiskt från en central Server-node. Det är väll ett jätte bra 
exempel tycker jag, att ett särskilt disk kloning program är en jätte bra lösning. 
Man kan köra upp till flera datorer samtidigt – under förutsättning att de är 
likadana. Mycket, mycket möjligt att jag gör bort mig radikalt nu, därför att de 
har gjort om programvaran, men det var den begränsning, som vi upplevde då. 

Skulle du alltså också säga att kontexten passade då… 

Ja kontexten passade då egentligen inte. Därför att just vi hade en så pass 
diversifierade datorpark på vår delinstitution, som vi hade. 

Och, har du upplevt det nån gång att designen helt enkelt inte funkade? 
Alltså, jag pratar inte om att det måste vara särskild snygg, men att man 
kanske inte kan använda en grej så pass bra, för den är inte så hanterbart. 

Ja alltså, det har jag ju varit med om otaliga gånger. Inte minst, alltså det mest 
klassiska exemplet, det är ju ett antal personer som är just i det äldre gardet, som 
har fått en bärbar dator och de tycker att musen flyttade sig stybbig vart. Och det 
är på grund av att man sitter med båda händerna skrivande, som om man satt 
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vid en stationär dator, men handlovarna hamnar utan undantag på pekplattan. 
Det är klart som sjutton att musen flyttade sig. Det är dålig design. 

Kommer du på någonting annat som kanske du själv använder i ditt arbete, 
någonting som inte fungerade för det passade inte in, eller liknande? 

Ja, det är väll egentligen när man går titta på skrivare som ger en väldigt 
intressant diskussion. Inför att vi har gjort inköpet av skrivare på de 
institutionen där jag har arbetat, så har man försökt göra någon form av 
beräkning på att: ”Ok, men den här skrivaren – vad har vi i ungefär – i 
uppskattning på hur många användare använder den här skrivaren varje dag? - 
Ok, ja, och hur många utskrifter kan vi uppskatta varje användare gör?” Och sen 
sätter man in den nya skrivaren. Och helt plötsligt, så var nästan den skrivaren 
underdimensionerad. Och hur kommer det sig att det blir på det här sättet. Ju 
därför att användaren är våna vid att skrivaren klara av en viss volym. Men när 
man då sätter dit en skrivare som klara av kanske femdubbla volymen på samma 
tid så nog sjutton klara man av mer. Effekten blev ju, att antalet utskrifter 
fullkomligt galopperade iväg. Det har vi också nu en lösning på i och med detta 
med active directory systemet. I och med att alla utskrifter kommer att gå just 
centralt. Så att på så sätt har man ju börjat att angripa problemet, men det är 
fortfarande ett stort problem. Här, på den här institutionen exempelvis, så vet jag 
att de har mycket problem med att folk kommer hit på sena kväller, helger och 
skriver ut kopior som en… för att sen bara går härifrån. 

Vad gör ni med dem här produkten, som har dålig design? Byter ni ut dem 
eller förändrar ni dem eller kan ni ersätter dem genom low-tech på något 
sätt? Vad är det ni gör? 

I och med IT-enhetens tillkommande (40:00) så kan vi ju flytta rund enheterna 
på en helt annan nivå, än vi hade kunnat göra tidigare. Ett jätte bra exempel var 
här om veckan en skrivare på en institution, som började låter väldigt, väldigt 
konstigt. Då visade det sig att vi hade ett service kit till samma modell liggande 
på en annan institution. Då kunde vi gå till denna andra institution, hämtar 
service kittet och faktiskt stoppa in vissa delar i den. Då kunde man se till att det 
fungerade på den nivån. Men också när det gäller att helt omlokaliserar skrivare, 
skrivare som inte används så mycket som man kanske trodde att dem skulle 
göra, dem kan man då istället flytta. Jag menar det är ett sätt vi hanterar detta. 
När det gäller datorer och deras pekplattor, så är det svårt att omlokalisera 
pekplattan. Men då kan vi istället förse användaren med en trådbunden vanlig 
notebook-anpassad mus, vilket ofta brukar vara uppskattat i synnärhet om 
användaren är nu för att använda bärbara datorer. 

På vilket sätt skulle IT-stött eller high-techverktyg kunna effektivisera ditt 
arbete ytterligare? Där, där low-tech används? Kan man ersätta low-tech? 

Ja, alltså jag arbetar ju redan i en ganska så IT-intensiv miljö. Det som jag 
spontant känner och som jag också redan arbetar på det är att kunna ställa upp 
så att istället för att vi manuellt skall behöva starta upp nya datorer utifrån ett 
USB-minne, för att dem sedan skall kunna installeras med den utrullningslösning 
som vi har. Så håller vi på att bygga up så att den server som är inlagd i active 
directory systemet automatiskt att en ny klient-dator ska kunna starta från den 
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via nätverket utan egentligen att vi behöva göra någonting, möjligtvis välja att 
den ska starta från nätverket men att resten skulle ske automatiserad. Det är väll 
egentligen det ända, som jag spontant kan kommer på. Sedan finns det så klart 
många andra saker. Jag vet bland annat att en delinstitution har börjat att arbeta 
nu med autentiseringslösningar som gör att: Ta du din bärbara dator och 
förflytta den mellan olika institutioner, så måste du vara registrerat på 
respektive institution, för att faktiskt få nätaccess. Medans den lösnig som man 
arbetar på nu är baserad på att man faktiskt autentiserar sig och du får samman 
IP-adress oberoende av var man kopplar in sin dator. Och man också kan få 
samma IP-adress, även om man kopplar in sig trådlöst, så att det där är ju 
produkter som ligger och som är på gång, men som jag där också kan ser är: ”Ja, 
ju, det där hade nog faktiskt varit ganska bra.” 

Jag vill helst komma in mer på low-tech. Du använder ju post-it-lappar till 
exempel, och använder du också mycket papper och penna ibland eller 
whiteboard om du vill demonstrerar någonting eller likande? 

Om jag vill demonstrerar någonting, så använder jag ytterst sällan whiteboard 
utan det är i så fall PowerPoint. Eller helt enkelt en VGA-kopplat dator. När det 
gäller post-it-lappar kontra vanlig papper, så vill jag väll hävda att det är nog 
egentligen bara post-it-lappar, jag använder. Det med undantag, för när jag då 
just lämna ett meddelande hos en användare, men annars är det just post-it-
lappar, för att tala om för mig själv: ”Vad har den här fysiska datorn för status? 
Vad har jag gjort med just den?” För det är ju inte sällan, som man sätter igång en 
process ena dagen och sen så är den inte klar förrän dagen efter. 

Post-it-lappar och papper hade det kunnat effektiviseras med genom IT? – 
Ersättas kanske? 

Papper hade väll kunnat ersättas just genom det jag sa tidigare att man hade lagt 
dokument på skrivbordet istället. Men det kräver på andra sidan en substantiell 
höjning av användarekompetensen och (45:00) den insats som skulle krävas för 
att höja användarekompetensen är så ofantlig mycket större än vad det skulle 
innebära för mig att skriva ett handskrivet meddelande. Där av så välja man ju 
den lösning som kräver minst insats, nämligen just att lämna det här 
pappersmeddelandet. För det tar i regel inte särskild lång tid och i regel, när jag 
går rund och gör just specifikt dessa anslutningar till active directory systemet, 
så har jag ändå med mig en penna, för att kunna checka av på checklistor. 

Vad för typ av utbildningar håller ni för dem människorna som 
introducerar ny teknologi för och så vidare? 

Det är lite olika, beroende på hur tekniskt bevandrade som användare självana 
är från början. Vissa användare har exempelvis både, Windows 7 och Office 
2007, i sin hemdator och är mest glada över att får det även på sin jobbdator, 
medan vissa andra användare sitter med Windows 2000 och Office 97 och tycker 
att Office 2007 – en ny dator med Windows 7 det blir mest besvärligt. Där lägger 
i alla fall jag en hel del tid på personligt arrangemang. Att ute hos användaren vid 
införandet av en ny arbetsstation, eftersom vi har sparat så mycket tid på 
självaste förarbetet så har vi också möjlighet att kunna lägga desto mer tid ute 
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hos användaren på ren utbildning. Det mesta funkar ju redan när vi ställer ut 
maskinen, inte minst med tanke på ordningssystemet. 

Innebär low-techverktygen att man kan tillåta sig vara mer innovativ? 

Jag tycker nog inte det. Men det har nog också att göra med att min definition av 
innovativitet, om man nu kan använder ett sånt ord, faktiskt ligger väldigt 
begränsat inom just IT-området, därför att jag har arbetat där så länge. Jag 
menar, jag har arbetat nu inom IT-sektorn ett antal år. Och därför, så har jag ju 
också - ja 7 år blir det väll – därav så har jag ju också en viss referensram inom 
vilket jag tycker att det blir intressant att vara kreativ. Kreativ med hjälp av 
andras verktyg eller kreativ helt och hållet från grunden. Men min utgångspunkt 
när jag är kreativ är nästan alltid att effektivisera, försöka göra processer som är 
flaskhalsar bredare. Och ibland lyckas man ibland lyckas man inte och då får man 
gör om och göra rätt. Men man lär ju sig på det också. 

Men om du har en idé, som kunde hjälpa dig i ett problem som du kanske 
just nu sysslar med, hur gör du? 

Det har ju skiftat. Tidigare gjorde jag väll så att jag satte mig ner med ett papper 
och bara tecknade ner punkter. I dag har jag blivit så Visio frälst, så jag ritar upp 
ett flödesschema i Visio istället. Och det är väll också ett skifte, så klart. Men det 
handlar ju mycket om att jag har upptäckt hur enkelt Visio är att arbeta med, 
snarare än att Visio var sämre, när jag satt med min papper och min penna. 

Vad tror du? Kommer det alltid finnas en viss grad av low-tech eller 
kommer det så småningom allt ersättas? 

Det kommer definitivt alltid finnas en viss grad av low-tech. Inte minst med 
tanke på att det som vi definiera som high-tech idag ju kommer vara low-tech om 
10 år. Jag tror också att mycket handlar om att det är ett generationsskifte, 
väldigt, väldigt mycket nu. Ju längre fram tiden går, desto mer vana blir vi att 
interagerar med maskiner, snarare än med fysiska artefakter. Jag tror att det 
påverkar väldigt mycket hur man förhåller sig till tekniken, hur bekväm man 
känner sig med att arbeta med en dator exempelvis och vad som kan ses som 
självklart eller inte självklart att arbeta med en. Det gäller just – jag säger inte 
bara datorer, därför att nu börjar vi att få in mer UBQ (50:00) alltså UBQ-disc-
computer och jag tycker att när maskinerna börjar prata mer med varandra. Vi 
står ju inför ett gigantiskt skifte mellan exempelvis IPV4 och IPV6. Så tror jag att 
vad kommerser att folk kommer få en högre acceptans generellt sett till det här 
med allt teknologi. När det sen sker, alltså när man kan se en viss knäckpunkt, 
det vill jag inte svara på, för där är jag inte människa att bedöma. Men att 
telematiken kommer innebära en större acceptans utav användare generellt, det 
är jag ganska övertygad om. 

Tror du att den här yngre generationen, som kommer in nu, när den blir 
den äldre generationen kommer de att hantera förändring lättare eller tror 
du att det kommer bli nästa flaskhalsar, så att det kommer bara en äldre 
generation som alltid är emot förändring? 
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Jag är helt övertygad om att man behöver inte titta ens på vilken som är den 
yngre generationen nu, utan det räcker att titta på: jag vill hävda 70-talister, 80-
talister. Visst vi är inte gamla – Jag är ju 80-talist. – men redan här har vi ju en 
helt annan nivå utav acceptans. Titta på 60-talisterna, det var nog knappast så att 
de växte upp med TV-spel i vardagsrummet på samma nivå – ens i närheten av 
samma nivå – som 70-talister, 80-talister - du få inte tala om 90-talister. Så där är 
ju en enorm skillnad i hur snabbt man är benägen att ta till sig teknik. Sen tror 
jag att intresse är en väldig stark faktor, också. Men oberoende av om man är 
intresserat utav ny teknik eller inte, så tar man till sig den på ett eller ett annat 
sätt. Jag menar det finns så ofantlig många exempel på just detta. Jag menar hur 
många var egentligen intresserad av att vad som hände med elektronrör, 
elektronkanoner men de skaffade likförbaskad en TV. På samma sätt, tror jag, det 
har varit med internet, på samma sätt, tror jag, det kommer bli med uppkopplade 
maskiner, bil-PCs. Alltså allt det här det sker så gradvis, men allt sker snabbare 
och snabbare. Och att man vänja sig vid att det gå snabbare och snabbare, jag 
tror att ju tidigare man kommer in i detta desto mer vänjer man sig vid det. Det 
är definitivt inte bara positivt – definitivt inte, därför att det genererar en 
fruktansvärt mycket högre stress hos individen, en stress att hänga med, med det 
senaste, att vara med och veta vad som är coolt, vad som är hypat. Och jag kan ju 
se ett otalt antal fenomen, titta bara på Twitter eller titta på Facebook, alla de här 
sociala nätverken tycker jag är ett utmärkt uttryck för att man ska ha koll. Jag 
menar, jag hörde någon intervju med någon forskare för länge sen, som sa att: 
”Jag går kanske inte in och titta vad alla 500 personer i min Facebook gör, men 
genom att själv uppdatera min status lite då och då, så bidrar jag med att någon 
kanske får bättre överblick. Denna någon, denna person, som är någon annan 
odefinierat ska har bättre överblick över mig. Där tror jag kan ligga en enorm 
stress och där ligger ju hela grundtanken med maskiner som kommunicerar, du 
ska kunna ha koll allt det här. Och, jag menar, det är bara titta på hemvården 
exempelvis. Den står ju inför en gigantisk revolution, nu, när man titta just på 
uppkopplade maskiner, åldringsvården överhuvudtaget, skall man bygger ut 
eller skall man bygger hem åldringsvården – just med tanke på: ”Vad kan vi ha 
för teknik ute hos dem äldre, som kan skötta övervakning, som kan 
kommunicerar direkt med landsstinget?” Det har varit ganska intensiva 
diskussioner om det där. Och ändå har de väll inte landat till någonting. Så det är 
många aspekter utav detta, som jag tycker är jätte intressant att se. Men, den 
personliga kontakten kommer aldrig att försvinna. Vi kommer alltid har ett 
behov av att det finns någon som kan mer än det jag kan, som kan utbilda mig i 
den nya tekniken. (55:00) 

Hur ser det ut för dig själv? Skulle du säga att det finns en grad low-tech i 
din värld eller skulle du helst försöka utesluta det? 

Jag har nog vissa undermedvetna tendenser att vilja eliminera low-tech i den 
grad det gå. Men samtidigt, så är jag ju inte emot low-tech på ett medvetet plan. 
Jag skulle till exempel aldrig få för mig och sätta mig med en kartbok. Jag köper 
aldrig en kartbok på bokrean för 69 kronor. Hellre gå jag och ger 969 kronor för 
en ny Tomtom- karta. Och det är ju rationellt egentligen. Men det handla ju just 
av en utforskning av low-techlösningar. Och jag är väll ett så bra exempel på en 
”early-adopter” som man kan få, egentligen. 
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Skulle du säga att det är dålig med low-tech? 

Nej, jag vill inte hävda att det är dålig med low-tech. 

Finns det något som du tycker är dåligt? Är det på något sätt att det brister? 

Inte low-tech generellt vill jag inte säga att det finns någonting där det brister. 
Det finns alltid olika sätt att göra saker och ting. Vi hade kunnat sätta en 
streckkod på varje dator och uppdaterad denna streckkod med hjälp av en 
streckkodläsare eller varför inte en RFC-Tang på varje dator, som vi sedan hade 
uppdaterat status på emot en central databas. Det är klart att allting går att 
vidareutveckla. Men jag tycker också att det får inte var så att man drar high-tech 
utveckling in absurdum. Därför att då förlorar man hela 
verklighetsanknytningen. Det jag hela tiden har som ledord, när det gäller då 
avvägar: ”Vad ska jag ha för lösning här?”, det är att: ”Hur förenklar det den 
användarens vardag, som ska sitter med den här produkten – som ska använder 
detta?” Och då måste man utgå ifrån: ”Vad finns det för grundkunskaper?” Jag 
menar, tar jag upp en ny mobiltelefon, så hittar jag någorlunda rätt lätt mellan 
menyerna. Medan skulle min pappa som är en 65-årig jägare – Jag menar, han 
fick en GPS för 5 och ½ tusen ganska så nyligen och var tvungen att få hjälp av 
grannpojken för att överhuvudtaget kunna använda den där. Det säger ändå rätt 
mycket om olika nivåer av high-tech är jätte bra för olika nivåer av användare. 

Finns det något redskap – high-techredskap – som du är sugen på att 
använda? 

Finns det väll alltid (skratt). Nej men alltså spontant, nej jag känner väll att jag är 
ganska nöjd med det jag har. Det finns ju alltid det här att man vill … Alltså 
ekonomiskt teori säga ju att människans behov är begränsad men människans 
önskemål finns det ingen hejd för. Det är klart att jag hade velat kunna utvidgas 
så att jag och min HT-PC kan ta in dubbla TV-sändningar parallellt, det klart att 
jag hade velat kunna spela in HD-kvalité ifrån en stor kommunikations erbjudares 
digitalbox istället för att behöver ta in analoga signaler. Alltså det känns ganska 
som att det är petitesser i sammanhang. 

Titta man in i en rent professionella situation, så är det klart att jag hade tyckt att 
det hade varit kul att kunna har en ultrabärbar dator som jag hade kunnat 
stoppa när i bakfickan och sen, veck lope (59:00?) liksom. Men, nej… 

Vad skulle du säga är bra med low-tech? Vi hade ju tidigare tagit upp den 
dåliga aspekten. 

Det som är bra med low-tech är att det funkar för alla. Även en high-tech 
användare kan ju förstå low-tech i 99,9 % av fallen. Low-tech användare och 
high-tech användare kan får ett samförstånd genom low-tech. Jag använder alltid 
low-tech, när jag ska beskriva hur saker och ting fungerar (60:00). När jag skulle 
förklara till en användare, precis innan ni dyk upp idag, varför hon skulle 
använder sig utav Microsoft Outlook tillsammans med Microsoft Exchange, 
istället för att använda Mozilla Thunderbird ihop med Microsoft Exchange. Så 
drog jag liknelsen att: ”Ja, men det är ungefär samma sak som om du okar till 
Biltema och köper delar till din Volvo. Det är klart att det funka, men det hade 
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funkat ännu bättre om du hade fått ännu lite mer, ännu lite bättre för kvalitén, 
om du hade köpt Volvo original. På samma sätt är det med Outlook och Exchange 
kontra Thunderbird och Exchange.” Och det är ju väldigt ofta som folk säger: 
”Aha, ja men då fattar jag nog.” För just där kan man se en enorm fördel med low-
tech. Och det är väll också det som är så viktigt, att man som IT-tekniker inte går 
upp i molnet - Ursäkta ordvitsen! – helt och hållet, utan att man faktiskt har 
fötterna kvar på jorden. 

Tack så jätte mycket för att du deltog! 
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