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Förord 
Denna studie är genomförd under vårterminen 2008 på Marinmuseum  i Karlskrona. 

Uppsatsen  behandlar  ämnena  koordination  och  samarbete  mellan  organisationer. 

Studien har varit möjlig  tack vare Marinmuseum och Turistbyrån Karlskrona. Vi  tar 

tillfället i akt att tacka dem. 

 Vi är väldigt tacksamma för den handledning, stöd och hjälp vi fått av vår handledare 

Marcus  Sanchez  Svensson.  Vi  tackar  de  representanter  från  Marinmuseum  och 

Turistbyrån som vi kommit i kontakt med för ett trevligt bemötande. 
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Abstract 
This thesis is about how two organizations cooperate and coordinate their cooperative 

work with  the help of an artifact. The organizations are  the Naval museum and  the 

Tourist agency  in Karlskrona where  their  cooperative work deals  in  creating guided 

tours together. We have worked towards satisfying the target group´s goals, needs and 

demands  in order  to  find  the optimal  support  for  their activities. The purpose  is  to 

convey  an  understanding  of  how  the  organizations  use  the  artifact  today  in  their 

common work. The study is based on interviews and observations. 

The main  points  of  interest  in  our  study  have  been  the  following: How  can we  as 

developers  support  the  potential  collaboration  between  the  two  organizations  and 

improve the coordination in those cases when they use their pen and paper list as the 

primary  source of  information? How  can  this  artifact be  replaced without  losing  its 

capability of coordination and interaction or its flexibility? 

The study has shown that the pen and paper artifact, the booking list, includes many 

positive  traits  which must  be  taken  into  consideration  when  applying  a  digitized 

solution. We have chosen to call this artifact the coordination artifact to illustrate its 

potential for coordination. In this study we wish to enhance the distinct advantage of 

having a system which is adapted to the organization instead of an organization which 

is adapted to the system. 

Key words 
CSCW, Cooperative work, Awareness, Coordination artifact, Coordination 
mechanisms 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen behandlar hur två organisationer samarbetar och koordinerar deras 

kooperativa arbete med hjälp av en artefakt. De två organisationerna är Marinmuseum 

och  Turistbyrån  där  deras  kooperativa  arbete  handlar  om  att  skapa  guidade  turer 

tillsammans. Vi har  jobbat mot målgruppernas målsättningar, behov och krav för att 

hitta det ultimata stödet för deras verksamhet. Syftet är att förmedla förståelse för hur 

organisationerna  idag  använder  artefakten  i  deras  gemensamma  arbete,  baserat  på 

intervjuer och observationer.  

Huvudfrågorna i vår studie har varit: Hur kan vi som utvecklare kan stödja de två olika 

organisationernas samarbetsmöjligheter och  förbättra koordinationen  i det  fall då de 

använder  denna  artefakt,  deras  pappersbaserade  bokningslista  som  primär 

informationsplats? Hur kan denna artefakt ersättas utan att tappa dess koordinations 

och interaktions förmågor samt flexibilitet? 

Studien har visat att den pappersbaserade artefakten, deras bokningslista,  innefattar 

många positiva egenskaper som vid digitalisering måste tas hänsyn till. Denna artefakt 

har  vi  valt  att  kalla  för  koordinationsartefakt  för  att  belysa  dess 

koordinationsegenskaper. Med  vår  studie  vill  vi  framhäva  den markanta  skillnaden 

med ett  system  som är anpassat efter verksamheten  istället  för att verksamheten är 

anpassad efter systemet. 

Nyckelord 
CSCW, kooperativt arbete, Awareness, Koordinationsartefakt, 
Koordinationsmekanismer 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Koordination och samarbete är av stor vikt när flera organisationer eller grupper ska 

arbeta  tillsammans. Oftast  sker  koordination  och  samarbete  genom  direkta möten 

mellan människor där de bestämmer hur de ska arbeta. Koordination och samarbete 

sker  även när de  som  arbetar  tillsammans befinner  sig på olika platser, under olika 

omständigheter och vid olika  tider. När detta är  fallet ställs höga krav på att ha bra 

stöd  och  verktyg  för  att  få  denna  koordination  att  fungera.  I  forskningsområdet 

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), som vi har haft som utgångspunkt i 

detta  projekt,  läggs  stort  fokus  på  att  förstå  uppkomsten  av  kooperativt  arbete1 

(Bannon & Bödker 1997), detta för att kunna designa ett datorbaserat system som på 

bästa  sätt  stödjer  samarbete  och  koordination  mellan  människor  i  grupp.  Vidare 

skriver  Bannon  och  Bödker  att  i  de  flesta  fall  där  organisationer  eller  grupper 

samarbetar  finns det någon sorts delad  informationsyta vilken  fungerar som stöd  för 

informations och kunskaps delning mellan arbetarna. Denna informationsyta kan vara 

en  artefakt  eller  komponent  som  finns  i  de  organisationer  där  samarbete  sker. 

Människan har  i  århundraden  använt  sig  av  artefakter  för  att  stödja  koordination  i 

kooperativt  arbete  (Schmidt  1996).  Artefakter  i  form  av  exempelvis  tidtabeller, 

checklistor, roterande scheman, kataloger etcetera. 

I denna uppsats kommer vi  försöka  förklara och åskådligöra hur  två organisationer, 

Marinmuseum  och  Turistbyrån,  samarbetar  och  koordinerar  med  hjälp  av  ett 

pappersdokument  för  att  klargöra  vilka  egenskaper  detta  dokument  har  som 

koordinationsartefakt samt hur den bildar en infomationsyta mellan organisationerna. 

Vi  kommer  ingående  beskriva  hur  de  noteringar  och  anteckningar  som  görs  på 

dokumentet, det vill säga artefakten,  fungerar som stöd  för  informationsspridningen 

mellan  de  två  organisationerna. Utifrån  detta  kommer  vi  att  försöka  ge  förslag  på 

lösningar  som  ska  stödja  samarbetet  och  koordinationen,  vidare  skapa  ett  eget 

designkoncept  som  bygger  på  den  analys  vi  gjort.  Detta  kan  ses  som  en 

vidareutveckling av deras befintliga system. 

                                                      
1 Bannon och Schmidt (1991) definierar kooperativt arbete som ett sätt att arbeta tillsammans 
mot samma mål för att producera en produkt eller en tjänst. 
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Uppsatsen  är  skriven  som  ett  kandidatarbete  inom  programmet  Interaktion  och 

design.  Utbildningen  behandlar  områdena  interaktion,  användbarhet  och  design. 

Användbarhet syftar på att designa välanpassade produkter med användaren  i  fokus. 

Som studenter på Interaktion och design har vi haft arbetsvetenskap som huvudämne 

där vi fått en god förmåga att lära oss förstå hur människor faktiskt använder tekniska 

hjälpmedel  vilket är en  viktig utgångspunkt  för  att designa välanpassade produkter. 

För  att  lyckas med detta har  vi haft  som mål  att  studera människan  i dess  faktiska 

vardag med hjälp av exempelvis etnografiska metoder (Blomberg 1993). 

1.2 Bakgrund 
I detta projekt som vi valt att göra på Marinmuseum och Turistbyrån i Karlskrona har 

vi  gått  in  på  hur  de  samarbetar  och  koordinerar  deras  arbetsuppgifter  samt  hur 

organisationerna  förhåller  sig  till  varandra.  Det  är  två  skilda  organisationer  som 

samsas  om  en  gemensam  aktivitet,  guidade  turer,  som  de  erbjuder  till  turister  och 

besökare. Efter ett  tips om att Marinmuseum skulle ersätta sina bokningsrutiner vid 

dessa guidade  turer med ett nytt digital bokningssystem blev vi nyfikna på och ville 

studera detta närmare. Vi fick reda på att de tänkt gå ifrån ett pappersbaserat system 

till ett digitalt. Detta är något vi tidigare kommit i kontakt med under vår utbildning 

och ligger inom området CSCW. På Marinmuseum har de tänkt tillämpa ett datorstöd 

för  att  utveckla  det  nuvarande  och  välinarbetade  systemet,  vilket  ligger  CSCW 

området väl tillhands. Bokningsrutinerna handlar om de guidade turer till sevärdheter 

i  Karlskronas  världsarv  som Marinmuseum  och  Karlskrona  Turistbyrå  tillsammans 

delar  på. Vid  den  tidpunkten  vi  kom  i  kontakt med Marinmuseum  var  de  precis  i 

testfasen av ett nytt digitalt bokningssystem som de tänkt införskaffa. De berättar att 

detta var  långt  ifrån skräddarsytt och fyllde tyvärr  inte upp deras behov och krav. Vi 

fick då en  idé av att göra en helhetsstudie  från etnografi till prototyp. Att  jobba mot 

deras  mål,  behov  och  krav  för  att  sedan  hitta  lösningar  till  ett  nytt  datorbaserat 

system. 

1.3 Problemställning 

När  vi  startade  upp  detta  projekt  fann  vi  att  det  kommande  bokningssystemet  till 

organisationernas  gemensamma  programverksamheter  inte  är  anpassat  för  deras 

behov. Det är ett standardpaket för evenemang och konserter. Detta är idag ett vanligt 

förekommande problem, att företag och organisationer köper system som inte är helt 

anpassade efter deras önskemål och krav, de får då istället anpassa sina egna arbetssätt 

 

6 /69 



Koordination? – FULLT! 5 platser kvar (11.45) kollat med Turistbyrån 
 

 

7 /69 

efter systemet. Detta kan  leda till  frustration och göra det svårt att utöva sitt arbete. 

Systemet bör  vara  anpassat  efter  arbetet och  inte  tvärt om. Vad  är det då  som  inte 

fungerar med detta färdiga bokningssystem och varför stödjer det inte koordinationen 

och samarbetet på ett bättre sätt? Detta är något som vi kommer besvara genom vår 

kommande analys. 

  I dagsläget använder Marinmuseum och Turistbyrån ett väldigt primitivt2  system 

där papper,  fax och  telefonsamtal utgör  grunden. De  två  arrangörerna delar på och 

säljer biljetter till ett antal förbestämda platser och detta måste koordineras på något 

sätt. För att lyckas med detta använder de en enkel bokningslista i pappersform där de 

fyller  upp  de  platser  de  fått.  Bokningslistan  används  av  både  Turistbyrån  och 

Marinmuseum, när det  sedan  är dags  för den guidade  turen  att börja  sammanställs 

listan  av  den  aktör  som  är  arrangör  för  turen. Detta  system  beskrivs  av  dem  som 

arbetar med det som primitivt, ger merarbete och uppfattas som bristfälligt  rörande 

bokningsrutinerna.  Vid  studie  av  detta  bokningssystem  fann  vi  många  brister, 

framförallt  gällande  koordinationen  och  samarbetet. Hur  kan  vi  stödja  de  två  olika 

organisationernas samarbetsmöjligheter och förbättra koordinationen i detta fall då de 

använder ett enkelt pappersdokument som primär  informationsplats? Hur kan detta 

pappersdokument  ersättas  utan  att  tappa  dess  koordinations  och  interaktions 

förmågor samt flexibilitet? 

  För  att  på  bästa  sätt  förklara hur  vårt  projekt  tagit  form  och utvecklats mot  vår 

fokus har vi valt ett upplägg att  först  förklara  teorin  som  ligger bakom det  fokus vi 

valt. Detta  beskriver  vi  i  nästa  stycke,  Teoretisk  ramverk  där  vi  ingående  förklarar 

begreppen koordinationsmekanism och koordinationsartefakt med hjälp av exempel 

och  referenser  för  att  visa  hur  de  förhåller  sig  till  samarbete  och  koordination.  I 

metodkapitlet beskriver  vi  vår projektmodell och de metoder  vi har  använt oss  av  i 

projektets gång. Huvuddelen av uppsatsen tar upp vårt empiriska fall där analyser och 

diskussioner finns. Utifrån analys och domänförståelse följer ett designkoncept där vi 

på  vårt  sätt  försöker  ge  lösningar  på  de  behov  och  krav  vi  funnit.  Avslutningsvis 

kommer vi knyta samman och diskutera den problemställning vi ställt upp.  

                                                      
2 Primitivt i detta fall syftar på hur de intervjuade i detta projekt beskriver systemet, de menar 
då att själva tekniken är primitiv och att det inte finns något datorstöd överhuvudtaget. 
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2. Teoretiskt Ramverk 
I detta avsnitt som vi valt att kalla teoretiskt ramverk kommer vi beskriva en rad olika 

teoretiska exempel och diskutera dessa i ett samarbete och koordinations perspektiv. 

Vi  börjar med  att  beskriva  hur  koordination  och  samarbete  fungerar  generellt  och 

varför det  är  av  stor  vikt när  arbetet bedrivs på  ett  kooperativt  sätt. De begrepp  vi 

kommer  ta  upp  och  förklara  är  koordinationsmekanismer,  koordinationsartefakter, 

samt ”awareness”. Utifrån den litteratur vi läst tar vi upp exempel som har en likhet till 

vår egen studie. 

2. 1 Samarbete och koordination mellan organisationer 

Som  vi  tidigare  nämnt  är  samarbete  och  koordination  väldigt  viktigt  när  två 

organisationer arbetar tillsammans mot samma mål för att producera en produkt eller 

tjänst,  kooperativt  arbete.  För  att  kooperativt  arbete  ska  fungera  bra  krävs  det  att 

arbetet ska artikuleras väl, det vill säga att aktiviteterna måste koordineras, planeras, 

likställas,  sammankopplas och  integreras  (Strauss  1988). Det behövs ofta något  stöd 

för  att  förbättra  samarbetet,  för  visst  kan  samarbetet  alltid  förbättras?  och  om 

samarbetet blir bättre så borde det bli mer  lönsamt  för alla  inblandade. Vad  innebär 

då att två eller flera organisationer samarbetar? Vad kan vara ett stöd för att förbättra 

detta?  Att  arbeta  kooperativt,  mot  samma  mål  är  att  samarbeta  och  att  sedan 

tillsammans  bestämma  hur  organisationen  och  verksamheten  ska  skötas  kallas  för 

konventioner,  work  conventions  (Cabitza  &  Simone  2007).  Även  de  sätt 

organisationerna  kommunicerar med  varandra  och  påverkar  arbetet  spelar  stor  roll 

(Schmidt  &  Simone  1996).  För  att  kunna  förbättra  detta  samarbete  och  dess 

koordination behöver vi  först  förstå hur kooperativt arbete utförs. Vi behöver också 

förstå  hur  användandet  av  koordinationsartefakter  och  mekanismer  fungerar  som 

exempelvis arbetsprotokoll, arbetsflöden,  rutiner, möten, bestämmelser, det vill säga 

konventioner  fungerar.  I  Schmidt´s  ”Coordination Mechanisms”  beskrivs  empiriska 

undersökningar  där  användning  av  artefakter  i  syfte  att  koordinera  kooperativa 

aktiviteter  i olika  arbetsdomäner  ligger  som grund.  I  sin  artikel  tar han upp  viktiga 

begrepp och sammanfattar dessa med lösningsförslag i sina så kallade propositioner. 

 PROPOSITION  1.  Cooperative  work  is  constituted  by  the  interdependence  of 
multiply  actors who  interact  through  changing  the  state  of  a  common  field  of 
work,  whereas  articulation  work  is  constituted  by  the  need  to  restrain  the 
distributed nature of complexly interdependent activities. 
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 PROPOSITION  2.  Articulation  work  is  a  recursive  phenomenon  in  that  the 
management  of  an  established  arrangement  of  articulating  a  cooperative  effort 
may itself be conducted as a cooperative effort which, in turn, may also need to be 
articulated 
 

 PROPOSITION  3.  In  cooperative  work  settings  characterized  by  complex  task 
interdependencies, the articulation of the distributed activities requires specialized 
artifacts  which,  in  the  context  of  a  set  of  conventions  and  procedures,  are 
instrumental in reducing the complexity of articulation work and in alleviating the 
need for ad hoc deliberation and negotiation. 
 

 PROPOSITION  4.  A  coordination mechanism  is  a  construct  of  a  coordinative 
protocol  (an  integrated  set  of  procedures  and  conventions  stipulating  the 
articulation of  interdependent distributed activities) on the one hand and on the 
other hand an artifact  (a permanent symbolic contract)  in which  the protocol  is 
objectified. 
 

Vad Schmidt menar  i dessa propositioner  är  att kooperativt  arbete uppkommer när 

flera personer som är beroende av varandra på något vis, mellan olika organisationer 

eller  lokalt,  interagerar  med  varandra  och  ändrar  den  delade  arbetsdomänen3. 

”Articulation work” uppstår när en aktivitet behöver planeras för att kunna utföras och 

även  då  aktiviteten  är  bunden  till  andra  aktiviteter. Med  det menar  han  hur  dessa 

aktiviteter kräver mer koordination  för  att kunna utföras.  Schmidt  förtydligar detta 

med ett exempel: 

  I ett designmöte avbryter någon och vill ändra dagens agenda  för mötet. Samtliga 

på mötet diskuterar ändringen och bestämmer  tillsammans om den  ska  införas och 

fortsätter sedan mötet.  I detta  fall är agendan den delade arbetsdomänen och beslut 

sker  på  ett  kooperativt  sätt.  Agendan  utgör  då  hopsättningen  av  arbete  som  ska 

utföras och detta är då en artikulerad aktivitet menar. Genom att förändra den delade 

arbetsdomänen förändras även arbetsdomänen för andra. 

In changing the state of their individual field of work, also change the state of the field of 

work of other and who  thus  interact  through changing  the state of a common  field of 

work (Kjeld Schmidt 1996). 

                                                      
3 Den delade arbetsdomänen (the common field of work) är det område, material eller rutiner 
som delas mellan flera personer eller organisationer. 
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Schmidt  skriver  sedan  att  koordinationsmekanismer  är  de  faktorer  som  påverkar 

arbetet, hur arbetet är bestämt och uppbyggt  samt att det kan vara en artefakt  som 

påverkar arbetet. Detta tar vi upp mer ingående i nästa kapitel. 

Dessa  begrepp  och  tankar  har  vi  haft med  oss  under  vår  studie.  Begreppen  har  vi 

funnit relevanta för att beskriva hur vårt empiriska fall ser ut. I vårt specifika fall finns 

koordination  i kooperativt arbete, artikulerat arbete, aktiviteter  som är beroende av 

andra,  användning  av  en  delad  arbetsdomän  och  att  organisationerna  har  många 

konventioner. 

2. 2 Koordinations Mekanismer och artefakter 

Med  begreppet  koordinationsmekanism  menas  faktorer  som  har  påverkan  på 

samarbetet  och  koordinationen  på  något  sätt.  Det  kan  exempelvis  vara  de  olika 

arbetsrutinerna i samband med det kooperativa arbetet. Ofta menas de artefakter som 

delas  och  utnyttjas  av  flera  i  det  kooperativa  arbetet,  möten, 

konventioner(överenskommelser),  intranät,  portaler,  arbetsscheman  och  delade 

dokument  är  exempel  på  koordinationsmekanismer  och  artefakter.  Dokumentens 

olika  roller  är  ofta  invävda  i  de  aktiviteter  som  utförs  i  ett  arbete  (Hertzum  1999). 

Dokument hör ofta till en aktivitet och används för sitt eget arbete men också för att 

utbyta information med andra. Han skriver att i de senaste 30 åren har datorer utfört 

grunden  i  att  stödja  dokumenthantering,  men  att  dessa  stöd  har  gång  på  gång 

misslyckats att nå upp till de förväntningar som ställts. Hertzum tycker att det verkar 

som att dokumentets roll  i ett arbete  inte  till  fullo har  förstått sin vikt.  I en  tidigare 

studie påvisas att kontorsarbetare inom en viss organisation spenderar 25 % av deras 

tid att dela ut dokument och arkivera (Gordon 1997). Hertzum och Gordon vill påpeka 

vikten av dokument  i kooperativt arbete och menar att detta bör beaktas av de som 

designar  datorsystem. De  påpekar  även  att människor  använder  dokument  som  ett 

sätt  att  interagera  med  varandra  via  dessa.  Dokument  som  används  i  ett 

koordinationssyfte i kooperativt arbete, fungerar även som ett sätt att påminna oss om 

saker som ska göras (Schmidt & Simone 1996). 

A  major  research  issue  in  CSCW  is  to  understand  how  computer  system  can  be 

instrumental  in  reducing  the  complexity  of  coordinating  cooperative  activities, 

individually conducted and yet interdependent. (Kjeld Schmidt 1996) 
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En  stor  forskningsfråga  i området CSCW är att  förstå hur datorbaserade  system kan 

användas  som  ett  instrument  för  att  minska  komplexiteten  i  att  koordinera 

kooperativa  aktiviteter,  individuellt  utförda men  ändå  beroende  av  varandra. Detta 

datorstöd ska även stödja informationsspridning. ”Common Information Spaces” är ett 

nyckelkoncept i CSCW (Bannon & Bödker 1997) och förkortas ofta CIS. Detta begrepp 

beskrivs  som den delade  informationsytan, även kallad  ”the common  field of work”. 

Det kan  innefatta artefakter, händelser eller komponenter som  finns där kooperativt 

arbete utförs inom eller mellan olika organisationer som delar med sig av information 

till varandra. I artikeln ”Constructing Common Information Spaces” skriver författarna 

Bannon och Bödker om hur den delade  information mellan  två organisationer,  inte 

bara sker  i  realtid utan på olika  tider och platser. Det uppstår då många svårigheter 

och problem då informationsdelningen sker på distans. Författarna konstaterar då att 

det  krävs  någon  typ  av  koordinationsartefakt  för  att  stödja  detta  eftersom 

organisationernas  arbete  kan  ske  på  skilda  sätt,  olika  rutiner,  olika  platser  och  har 

mindre åtkomst till den delade information. Artefakten bör då stödja och utöka sätten 

att komma åt och koordinera den delade informationsytan. 

Ett bokningssystem kan ses som en koordinationsartefakt  (Schmidt & Simone  1996). 

Författarna  beskriver  ett  kort  exempel  om  hur  resebolag  samsas  och  koordinerar 

sittplatser i ett flygplan. I detta exempel används ett datorbaserat system för att utföra 

det kooperativa arbetet att utföra bokningar och reservationer. Detta bokningssystem 

utgör grunden för koordinationen och samarbetet mellan dessa resebolag. Databasen 

av bokningssystemet är kopplad till en efterliknad modell av planets sätesuppsättning 

på de olika  flygturerna. Detta kallar  författarna  för  ”the common  field of work”, den 

delade arbetsytan  för de olika  resebyråerna. Resebyråerna samarbetar med att ändra 

den  delade  informationsytan.  Detta  bokningssystem  stödjer  inte  de  så  kallade 

”beroende  av  varandra”  aktiviteterna, men  detta  system  är  ett  bra  exempel  på  ett 

diskret sätt att utföra det kooperativa arbetet och förändra den delade arbetsytan. 

A seat can only be assigned to one person at a time, there are no  interactions between 

processes,  and  the  state  of  any  given  seat  can  be  ascertained  unambiguously. 

Accordingly,  even  though  a  booking  system  does  not  support  articulation work,  it  is 

seemingly quite sufficient for the job. (Schmidt & Simone 1996) 

”Boundary  objects”  är  ett  koncept  som  liknar  vår  tidigare  beskrivning  av 

koordinationsartefakt. Boundary objects säger något om bruket eller användningen av 
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en  artefakt,  hur  den  hör  till  en  kontext  och  varför  artefakten  används  (Star  & 

Griesemer  1989). Arbetsrutiner  skapas  genom  användningen  av  olika  artefakter  och 

med Boundary objects kan vi förstå hur föremål länkar samman arbetsrutiner. Att de 

inblandade förstår och tolkar artefakten på samma sätt så att samarbetet fungerar.  

Som  nämnts  i  detta  stycke  så  inser  inte människor  vikten  av  dokument  i  arbetet. 

Dessa dokument utgör ofta en kärna i samarbetet och koordinationen.  Dokument kan 

ha  en  roll  som koordinationsartefakt  i kooperativt  arbete, det kan  även  ses  som  en 

delat  informationsyta  mellan  inblandade  organisationer.  Dokument  fungerar  även 

som ett  sätt att påminna oss om  saker  som  ska göras. Hur  ska dessa artefakter och 

begrepp stödja samarbetet och koordinationen om användaren inte får en bekräftelse 

att  den  informationen  användaren  vill  att  personen  ska  ta  del  av  utges?  Förloras 

innebörden  av  dessa  artefakter  om  användaren  inte  vet  att  personen  den  vill 

informera, koordinera och samarbeta med tar del av den. Hur kan detta stödjas  i ett 

IT‐system? Detta handlar om att få feedback av sina handlingar och är något som bör 

tas i åtanke när man designar datorsystem. 

Koordinations‐awereness genom artefakten 

Awareness har blivit en viktig del  inom CSCW  . Konceptet har dock  fortfarande  inte 

någon  klar  definition  utan  finns  beskriven  i  diverse  CSCW  artiklar  utifrån 

arbetsplatsstudier.  Där  har  de  tittat  på  hur  människor  producerar  awareness  i 

kollaborativt arbete för att göra sina medarbetare uppmärksamma på något. Exempel 

på sådana studier tas upp i texten ”Configuring Awareness” (Heath, Sanchez Svensson, 

Hindmarsh,  Luff  &  von  Lehn  2002).  Författarna  skriver  även  att  i  deras  empiriska 

studier  av  kooperativt  arbete  sett  att  människor  undermedvetet  övervakar  sina 

kollegor. Människan utför  sitt  arbete på  ett  sätt  så  att hon hjälper och  stödjer  sina 

kollegor  och  andra  runt  i  kring  sig  genom  att  de  blir  medvetna,  upplysta  och 

införstådda av personens arbete. 

  En  annan  typ  av  awareness  kallas  ”Document‐mediated  awereness”  vilket  är 

awereness  som  utrycks  genom  dokument  eller  artefakter  (Cabitza &  Simone  2007). 

Författarna  beskriver  hur  två  olika  sjukhus  använder  dokument,  i  detta  fall 

patientjournaler,  för  att  samarbeta  och  koordinera  med  varandra.  De  pratar  om 

konventioner  för  hur  dokument  ska  hanteras  och  se  ut  för  att  fungera  som  en 

koordinationsartefakt.  De  går  djupt  in  på  hur  användarna  gör  varandra  upplysta 

genom  dokumenten  och  hur  de  kan  finna  stöd  för  detta  i  ett  digitalt  system.  De 
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skriver om olika typer av ”Document‐mediated awereness” som exempelvis ”Alerting 

awareness”  och  ”Reminding  awareness”.  Dessa  syftar  till  att  ge  användaren  en 

uppmaning,  upplysning  och  påminnelse  att  det  är  något  som  behöver  göras. 

”Accounting awareness” handlar mer om att uppmärksamma vem som gjorde vad och 

när, ge utryck  för vem  som gjorde en ändring och varför.  ”Coordination awareness” 

handlar om att upplysa att aktiviteten är beroende av andra aktiviteter, exempelvis om 

du gör denna aktivitet måste även detta göras. 

  Awareness’ begreppet är väldigt omfattande. I vår studie har vi för avsikt att studera 

och finna vilken typ av awarenss som behöver stödjas och varför. 

3. Metoder 
I vår treåriga utbildning Interaktion & Design har vi stött på en mängd olika metoder 

och  begrepp  som  vi  nu  har  tillämpat  i  vårt  projektarbete.  Det  är  metoder  som 

exempelvis etnografiska studier där vi  tränat på att studera människan  i sin  faktiska 

miljö och hur verkligen arbetet utövas. Etnografiska studier anser vi är det bästa sättet 

att ta fram empirisk data som analysen kan stödjas mot. Detta fenomen härstammar 

från  antropologin,  att  förstå människors  kultur.  I  vårt  projekt  har  vi  på  grund  av 

lågsäsong  inte  kunnat  studera  bokningsförfarande  till  fullo,  utan  vi  har  istället  fått 

studera arbetsrutinerna under  lågsäsong. Vi har kombinerat våra observationer med 

intervjuer och sedan analyserat den funna empiriska data. Att analysera, dra slutsatser 

och  reflektera  är  något  vi  lärt  oss  under  programmets  år  och  tidigare  projekt  och 

övningar.  Vi  har  en  rad  kurser med  oss  sen  tidigare;  allt  från  arbetsvetenskap  till 

designkurser,  för  att  kunna  förstå  designprocessens  helhet.  Under  projekt  har  vi 

använt  oss  av metoderna  i  stycket nedan  och detta  är  vårt  tillvägagångssätt  som  vi 

anser har fungerat bra. I den empiriska data och analys som vi byggt upp med hjälp av 

dessa metoder ingår det också en hel del egna reflektioner och slutsatser. Dessa bygger 

på  erfarenheter  och  lärdom  från  tidigare  projekt,  kurser,  föreläsningar,  texter  och 

artiklar. Varför vi valde just dessa metoder är för att vi har dels praktiserat dessa i vårt 

utbildningsprogram samt kom  i kontakt med flera av dem under ett projektarbete vi 

gjorde på konsultföretaget InUse i Malmö. Där fick vi inspiration och inblick hur det 

fungerar ute i arbetslivet från en konsults perspektiv. Vi fick jobba vid sidan av erfarna 

konsulter inom interaktionsdesign och användbarhet och fick här en chans att studera 

hur de jobbar och deras tillvägagångssätt. 

  Våra datainsamlingsmetoder har i första hand bestått av en rad intervjuer med de 
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inblandade  för att  få deras version av hur bokningsförfarandet går  till och hur deras 

arbetsuppgifter  ser  ut.  Vi  startade  med  en  intervju  rörande  arbetsrutinerna  och 

generellt  hur  bokningsrutinerna  fungerar.  För  att  inte missa  något  har  vi  valt  att 

kombinera  intervjuerna  med  kontextuella  undersökningar.  I  Appendix  A  – 

Intervjufrågor finns de intervjufrågor vi ställt. 

Intervjuer 

Vi har använt oss av intervjuer i detta projekt som primär datainsamlingsmetod för att 

identifiera de olika målgrupperna och höra hur de beskriver sitt arbete. I en  intervju 

får intervjuaren reda på vad det är för arbete som utförs och hur det bör utföras men 

inte exakt hur det utförs. Detta beror på att människor ofta inte kan komma ihåg och 

beskriva hur de egentligen utför sitt arbete. Det kan även bero på att människan inte 

jobbar exakt på det sättet som är föreskrivet, det är svårt att få ut vad de indirekt gör i 

sitt arbete. Vi använde oss av  två  typer av  intervjuer,  formell och  informell. Tidigt  i 

början av projektet hade vi en informell intervju med en central person där vi fick en 

god översikt hur verksamheten fungerar och hur de rutiner som finns fungerar. 

  I de andra  fallen använde vi oss av  formella  intervjuer med väl  förberedda  frågor 

och  vi  försökte  inte  leda  den  intervjuade  på  något  sätt.  Vi  använde  oss  av 

ljudinspelningar och transkriptioner för att inte missa något viktigt 

Kontextuell undersökning(etnografi) 

Under  vårt projekt har  vi gjort  flera kortare kontextuella undersökningar där  vi har 

fått  en  djupare  förståelse  hur  delar  av  arbetet  har  utförts.  I  en  kontextuell 

undersökning blandas observation och intervju. Intervjuaren försöker alltså observera 

vad  som görs  samtidigt  som han ber användaren  förklara varför de gör  som de gör.  

Detta görs för att få veta exakt hur aktiviteter utförs, varför de utförs som de gör, och 

hur miljön formar aktiviteten. 

Analys av empiriskt material 

Den största delen av projekttiden har vi ägnat oss åt analys av det material vi samlat in 

och blivit tilldelade. Analys av bokningslistorna och intervjuer har utgjort grunden till 

vårt koncept och denna uppsats. 

Effektstyrning och Effektkarta 

Som projektmodell valde vi att använda oss av en metod som kallas Effektstyrning® (se 

Figur 1), vi har  inte använt metoden  i full utsträckning utan mer använt den som ett 
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stöd  i projektets gång. Effektstyrning är en metod framtagen av InUse och är ett sätt 

att visa effekten av ett IT projekt för att säkerställa att den uppnås. Med effekt i dessa 

sammanhang menas den påtaliga och synbara förbättringen av en produkt eller tjänst 

i användning. InUse beskrivning av effektstyrning: 

Effektstyrning är  en metod  som har  som  enda  syfte att hjälpa projektet att  styra mot 

förväntad effekt. (Ottersten & Balic 2004, s.6) 

 

Figur 1 ‐ Projektmodell utvecklad av InUse 

Vi kom i kontakt med metoden i ett tidigare projekt och tycker det är en bra metod för 

att se vad som krävs för att få en lyckad produkt. Effektstyrning är också bra då det går 

att  tillämpa  på  de  flesta  IT  projekt. Utvecklaren  kan  då  utgå  från  de  effekter  som 

produkten ska skapa för beställaren och användarna. Med hjälp av målgruppsanalyser 

och andra metoder får utvecklaren fram syften, behov, krav och olika mål samt delmål 

och  dessa  är  inte  baserade  på  tyckanden.  Dessa  används  senare  i  en  så  kallad 

effektkarta  (se Figur 2)  som är ett verktyg  för att ge en översikt över dessa  faktorer 

(Ottersten  &  Balic  2004).  I  sin  bok  Effektstyrning  av  IT  skriver  författarna  att  en 

effektkarta ofta används som ett kommunikationsverktyg som visar: 

 Syftet, Mål och delmål samt mätpunkter 

 De identifierade målgrupperna och andra inblandade 

 En tydlig bild av vad utvecklaren vill uppnå med sitt It projekt 

 De åtgärder/lösningar som krävs för respektive krav och behov hos målgrupperna 

 En sammanställd kravbild överskådlig på ett enda papper 

 Mätpunkter  som visar medförande  effekter och kan även användas  som  ekonomiskt 

underlag 
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Med hjälp av effektkartan kan utvecklaren:  

 På ett bra sätt arbeta med projektet så att det styrs åt målgruppernas mål och behov. 

Detta gör att målgruppsanalysen blir central. Nyttan uppstår i användningen och den 

skapas av målgrupperna. 

 Den kan användas som komplement  till  tekniska kravspecifikationer men oftast som 

en designspecifikation. 

 Göra det möjligt att prioritera olika delar i systemet utifrån ett effektperspektiv. 

 Använda den som ett interaktionsverktyg mellan medlemmar i projektgruppen.  

 Visa  att  varje målgrupp  har  egna  drivkrafter  och  behov  som  påverkar  vilken  slags 

lösning  som  kan  implementeras.  Därefter  bör  en  åtgärd  bidra  till  att  ett 

användningsmål uppnås.  

 

 
Figur 2 ‐ Effektkartans utformning (©InUse) 

 

Interaktionsdesign och kontextuell design 

Att designa  för en tänkt situation och ett specifikt syfte kallas  för kontextuell design 

(Beyer & Holtzblatt 1998), och det är något vi har haft för avsikt i våra lösningar och 

designkoncept  kopplat  till  deras  bokningssystem.  För  att  utvecklaren  ska  kunna 

tillföra förbättringar av det befintliga systemet eller ett nytt och bättre koncept krävs 

att utvecklaren har en god domänförståelse och analys. Fallet på Marinmuseum och 

Turistbyrån är väldigt speciellt på så sätt att det krävs ett väl anpassat system för att de 
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komplicerade arbetsrutiner och samarbetssituationer de har ska fungera. Detta ställer 

höga krav på design så därför har vi valt att utföra kontextuell design och försöka göra 

en  anpassad  interaktionsdesign.  Att  utforma  lösningar  och  förbättringar  som  har 

tydliga  kopplingar  till  de  avsedda  effekterna,  och  specificera  dessa  tydligt,  så  att 

beställaren  enkelt  förstår  hur  utvecklaren  tycker  och  tänker  kan  kallas  för  en 

interaktionsdesign. Underlaget används  i sin  tur som en samling  riktlinjer och  idéer 

för designers och systemutvecklare. En interaktionsdesigner tar reda på hur systemet 

ska  vara  tillämpad  till  de  funna målgrupperna  och  delger  sedan  kunskapen  till  de 

övriga i projektgruppen och det är ofta kunskap som en systemutvecklare inte förfogar 

över (Beyer & Holtzblatt 1998). Vi valde att illustrera våra idéer med hjälp av Microsoft 

Visio4 och beskriva dessa i olika scenarion som vi sedan testade med våra användare.  

  En  interaktionsdesign kan delas upp  i  tre olika  faser: Principiell och konceptuell 

design,  funktionell  design  samt  detaljdesign.  I  den  principiella  eller  konceptuella 

designen beskrivs vilka komponenter som ska bygga upp systemet, hur de förhåller sig 

till varandra och hur navigeringen sker mellan dessa komponenter. I denna fas ges en 

generell  förklaring  hur  konceptet  fungerar.  Vidare  i  funktionsdesignen  förklaras 

designen  och  konceptet  mer  tekniskt,  vilken  teknik  systemet  bör  innehålla,  vilka 

handlingar  som  kan  utföras  och  vilken  information  systemet  tillhandahåller.  I  den 

sista och mer detaljrika nivån som kallas för detaljdesign går utvecklaren ner på djupet 

och användbarhetsperspektivet tas i fokus. Detaljnivån beskriver hur själva elementen 

ska  se ut,  förklarar exempelvis vart knappar och  information  ska placeras och vilket 

utseende  de  ska  ha. Här  beskrivs  också  detaljer  som  teckenuppsättning  respektive 

färguppsättning  som  ska  användas  för bästa möjliga  effekt  (Ottersten & Berndtsson 

2002). Från början hade vi tänkt skapa en färdig interaktionsdesign som ett underlag 

till Marinmuseum. I stycket Skapande och ersättning av koordinationsartefakten visar 

vi och beskriver våra interaktionsdesignidéer. 

Användartest och workshop 

Vi  har  använt  oss  av  ett  enkelt  användartest  samt  kombinerad  workshop med  en 

testperson som arbetar på Marinmuseum. Personen har jobbat på museet i många år, 

är väl bekant med rutinerna och är dessutom en person som har god uppfattning om 

personalens kunskaper. Vi  tog med oss  våra utskrivna pappersskisser  som  vi  gjort  i 

                                                      
4 Microsoft Visio är ett program framtaget av Microsoft där man skapar skisser av gränssnitt, 
hur de olika sidorna ska se ut för användaren. 
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Visio.  En  av  oss  agerade  observatör  och  observerade  noggrant  vad  som  hände  och 

förde anteckningar medan den andra  fungerade som ett  ”bollplank” och diskuterade 

idéer och synpunkter med testpersonen. Av testet fick vi god kritik och en insikt i vad 

som bör ändras. Till början frågade vi hur testpersonen skulle gå tillväga för att utföra 

en  viss uppgift. Vi  försökte  så mycket  som möjligt  att  inte  leda  in  testpersonen  på 

problem om hur dessa  ska  lösas. Tillvägagångssättet  såg ut på  följande  sätt. Vi gick 

igenom olika  scenarion där personen  själv  fick  testa och komma på  lösningar. Efter 

dessa hade vi en diskussion över testpersonens synpunkter och som avsikt ville vi få ut 

dessa punkter: 

 Vad fungerar väl? 

 Kommer navigeringsätten fungera som tänkt? 

 Vad finns det för oklarheter? 

 

I ”Appendix B – Användartest” finns en sammanfattning av workshoppen. 

4. Empiriskt fall 
I detta avsnitt som utgör grunden till uppsatsen kommer vi att beskriva den praktiska 

studie  som  vi  gjort  på  Marinmuseum  och  Karlskrona  Turistbyrå.  Syftet  är  att 

presentera den domän vi studerat och hur arbetet fungerar. Vi försöker hänvisa till de 

begrepp  och  områden  vi  tagit  upp  i  kapitel  2,  teoretiska  ramverk  och  den 

problemställning  vi  tog upp  i början  av uppsatsen. Hur  går bokningsförfarandet  till 

och vad är det som ligger till grund för koordinationen och samarbetet?  

4.1 Guidade turer 

Den  verksamhet  som  vi  studerat  är  huvudsak  Marinmuseums  och  Karlskrona 

Turistbyrås guidade turer. Det rör sig om två typer av guidade turer inom Karlskronas 

världsarv  med  turistguide,  en  tur  på  Kungsholmen  och  en  på  Örlogsvarvet.  På 

sommarsäsongen då det  är högsäsong  för  turismen  i Karlskrona  går dessa  turer  tre 

gånger  per dag med  i  snitt  25  personer  per  tur. Utöver dessa  finns  även  förbokade 

guidningar  som  exempelvis  företagsguidningar  och  liknande  samt  guidningar  på 

Marinmuseum och dess fartyg, men dessa kommer vi inte att studera närmare i detta 

projekt. Kungsholmen och Örlogsvarvet  ligger  inom  försvarets område, därför  finns 

bestämmelser  och  restriktioner.  Det  avtal  som  gällde  sommaren  2007  tillät  ett 

maxantal  på  30  personer,  40  personer  om  det  anmälts  en  extra  guide.  En  annan 
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bestämmelse  i avtalet var att guiden skulle ha med sig en komplett deltagarelista på 

samtliga  personer  som  var  med  på  turen,  även  de  turister/besökare  som  kunde 

tillkomma. Denna skulle sedan lämnas till vakten vid inpassering till Örlogsvarvet, vid 

guidningar på Kungsholmen lämnas i en postlåda. Under en intervju fick vi fick reda 

på att Marinmuseum och Turistbyrån  försöker  sluta nya avtal med Marinbasen  som 

leder till att de kan skicka  in en passerlista  i efterhand. Detta skulle även underlätta 

arbetet för guiden. 

4.2 Domänbeskrivning 

Marinmuseums  och  Turistbyrån  har  relativt  likadan  miljö.  Vi  har  till  största  del 

studerat miljön  på Marinmuseum men  också  besökt  Turistbyrån.  På  båda  ställena 

finns en reception där turisten/besökaren  interagerar med receptionisten. Det är här 

själva informationsutbytet sker.  

 

Figur 3 ‐ Reception och butik 

På Marinmuseum finns en kontorsdel med fax, telefon och två datorer. Här brukar det 

mesta  pappersarbetet  ske.  Det  finns  också  en  besöksmottagnings  del  och  en  liten 

souvenirbutik (se Figur 3). Den teknik som finns här är telefoner och två datorer med 

små  touchscreen‐skärmar,  de  används  i  första  hand  till  entré  och  butikskassa  samt 
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bokningssystem för museets lokaler. På dessa datorer kan användarna även gå över till 

windowsläge  som  har  internet  uppkoppling.  Det  är  via  denna  informationsdisk 

turisten/besökaren  bokar  in  sig  på  en  av  de  guidade  turer  som  Turistbyrån  och 

Marinmuseum  anordnar.  Arbetsmiljön  på  de  båda  platserna  kan  under  högsäsong 

upplevas  som  stressig  och  livlig.  På  Marinmuseum  använder  de  sig  av  hela 

besöksdisken till entrékassa, bokning/information och butik. Receptionisterna  jobbar 

då  ofta  tre  till  fyra  personer  ganska  tätt  inpå  varandra  vilket  kräver  god 

samarbetsförmåga.  Att  prata  i  telefon  med  exempelvis  Turistbyrån  samtidigt  som 

samma  person  har  hand  om  en  besökare,  är  vanligen  förekommande.  I  vissa 

förhållanden är det omöjligt att svara i telefon då det är för mycket att göra.  

4.3 Målgruppsanalys 

De som kommer kontakt med bokningssystemet och rutinerna i dagsläget är främst de 

som har hand om bokningar, alltså receptionspersonalen. Det är sedan guiden som tar 

emot  en  utskriven  deltagarlista  från  receptionisten  innan  hans  guidade  tur  startar, 

denna lista tar han med sig. Även en administrativ person som lägger in turer, sätter 

guideschema,  gör  ändringar  rörande  turerna,  för  statistik  och  så  vidare  kommer  i 

kontakt med  listan. Det är även andra parter  inblandade, försvarsmakten behöver en 

deltagarlista med personnummer på samtliga deltagare som ska befinna sig på deras 

område. Detta är en viktig bit då det ofta saknas personuppgifter och guiden får göra 

extra arbete. Det  sker ofta ändringar  i de avtal  som  slutits varje år. Sommaren 2007 

räckte  det med  att  guiden  hade  en  lista med  sig  som  han  lämnade  till  vakten  och 

andra  år  har  det  endast  räckt  med  att  faxa  in  listan  innan  turen.  Affärsverkens 

båtvärdar kräver  en  lista på  antal passagerare  specificerat på  antal  vuxna  respektive 

barn. Här finns skilda bestämmelser beroende åldergränsen på barn. Detta ställer ofta 

till problem. Dessa målgrupper nedan är de som vi  identifierat har olika behov, krav 

och måste beaktas vid skapande av ett nytt system. Det är främst receptionisterna och 

guiderna  som  kommer  i  kontakt med  bokningsförfarandet  till  största del, därför  är 

mycket  fokuserat kring dessa målgrupper. Vår avsikt med målgruppsanalysen var att 

få svar på följande frågor och funderingar: 

 Vilka målgrupper är det som kommer i kontakt med bokningsförfarande? 

 Vad vill de olika målgrupperna uppnå? Vad har de för förväntningar? 

 Hur går förfarandet till och vilka problem finns? 

 Vad är deras behov, krav och mål? 
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 Identifiera vad som är viktigt och vad vi ska fokusera på 

Fortsättningsvis  i  detta  stycke  beskriver  vi  varje  målgrupp  vi  identifierat  med  en 

beskrivning samt mål, krav och behov. 

Receptionisten Turistbyrån/Marinmuseum 

Marinmuseums  receptionists  arbete  går  ut  på  att  ta  emot  besökaren  över 

receptionistdisk  samt  via  telefon.  De  tar  emot  och  för  in  bokningar  rörande  den 

ordinarie verksamheten samt guidade turer. Den ordinarie verksamheten består av att 

ta emot besökaren  i entrén,  ta betalt  i  form av entré avgift, handhålla  turistshoppen 

som  ligger  intill  receptionsdisken och  ta  emot bokningar  av  lokaler, boka  guide  till 

museet, gruppbokningar, bussgrupper och så vidare. Vid sidan av detta kommer det 

turister och besökare som har blivit uppmanade att besöka Karlskronas världsarv. Det 

är här våra guidade turer kommer in. Bokningsförfarandet med guidade turer kommer 

sekundärt i receptionistens arbete. Först och främst så handlar receptionistens arbete 

om att ta emot besökare till museet. Därför bör guidade turer inte ta upp så mycket tid 

i deras arbete. Receptionisterna är vana att arbeta under stressade förhållanden och i 

en  livlig  miljö.  Deras  tekniska  kunskaper  inom  teknik  och  IT  varierar  därför  bör 

bokningsförfarandet vara så enkelt att använda som möjligt även under stress för att 

dra  så  lite  fokus  och  tid  från  deras  andra  arbetsuppgifter.  Detta  är 

arbetsuppgiftsbeskrivningen för Museivärd på Marinmuseum: 

Museivärd  ‐ Som museivärd arbetar du med särskild  inriktning mot  reception/butik, 

utställningstillsyn  eller  mot  barnverksamhet.  I  arbetet  som  museivärd  i 

receptionen/butiken  ansvarar  du  för  besöksmottagning  samt  försäljning  i  museets 

butik.  I  arbetet  som  museivärd  i  utställningarna  ansvarar  du  för  tillsyn  av 

utställningslokalerna, museifartygen  samt museets  yttre område.  I  arbetsuppgifterna 

kan  det  även  ingå  att  visa  och  berätta  om  museets  fartyg  samt  att  arbeta  som 

instruktör i vår fartygssimulator. I arbetet som museivärd i barnverksamheten ansvarar 

du  för de dagliga barnaktiviteterna  i  vår pysselverkstad  såsom  sjömaning och  annat 

pyssel. (Statens maritima museer, 2008) 
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Tabell 1 ‐ (Målsättning, Krav, Behov) ‐receptionisten. 

Vill (Målsättning) 

 Jobba i nuet och mer kooperativt 

 Att bokningsrutinen för Marinmuseum och Turistbyrån ska vara likadan 

 Att listans utseende ska se lika ut för Marinmuseum som för Turistbyrån 

 Inte vara så beroende av den mänskliga faktorn 

 Att de avtal som slutits ska gälla 

 Sälja in helhetspaket till turisten 

 Att det ska vara ett papperslöst kontor 

 Förhindra dubbelbokningar 

 Kunna skicka listan automatiskt till försvaret 

 Att systemet ska vara mindre "tungjobbat" och inte stenåldrigt 

 

Ska (Krav) 

 Inte brista i de rutiner som finns med hantering av bokning 

 Faxa listan i tid, alltså koordinera bättre med den andra organisationen 

 Meddela turisten om eventuella ändringar 

 Upplysa om regler och förordningar som finns innan tur 

 
Behöver (Behov)   

 Ha endast ETT uppdaterat dokument 

 Underlätta redovisning av betalning och bokningar 

 Upplysa turisten om att ha jämna pengar om betalning till guide ska ske 

 Att lagra viktig information: namn, personnummer, nationalitet samt telefonnummer 

 Ett system som är anpassat till små touchscreen‐skärmar 

 Att veta att personen har tagit del av informationen 

 Vara med på en guidad tur för att kunna ge så goda upplysningar som möjligt. 

 

I  ovanstående  tabell  har  vi  listat  receptionisternas målsättningar,  krav  och  behov. 

Målsättningarna kan associeras till vad de vill och har för drivkrafter medans krav är 

mer vad de ska göra i sitt arbete. Behöver (behov) är vad de behöver för att utföra sitt 

arbete så bra som möjligt. Det receptionisterna har som förväntning är att det ska bli 
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lättare att utföra deras arbete, de vill slippa stress, glömskhet, slarv och andra faktorer 

som påverkar deras övriga  arbete negativt.  I nuläget  använder de noteringar  för  att 

minska effekterna av dessa faktorer och detta är något som inte får glömmas bort i ett 

nytt  system.  Turistbyrån  använder  sig  av  en  ”Att‐göra  lista”  för  att  minska  den 

mänskliga faktorn5. De använder inte bara denna lista för att själva komma ihåg saker 

utan också för att upplysa andra om vad som har gjorts och vad som ska göras, alltså 

underlätta  och  planera  för  andra  i  deras  arbete6.  Receptionisterna  i  båda 

organisationerna  har  som  vision  att  turisten  eller  besökaren  ska  få  en  större 

helhetsupplevelse, det vill säga att kunna sälja in fler turer och visa fler av de världsarv 

som  finns  i  området  samt  sälja  in  boende  och  andra  evenemang.  Att  sälja  in 

världsarvet  kallar  de  detta  på Marinmuseum.  Att  låta  turisten  boka  och  betala  sin 

biljett  hemifrån  och  genom  detta  "snickra”  ihop  sitt  eget  paket  är  en  vision  från 

Turistbyråns sida. 

  Receptionisterna  pratar  om  ”merarbete”  vid  bokningsförfarandet  och  de  vill  att 

detta  ska minskas på något  sätt. Merarbete kan bestå  av  faxande,  ringande och det 

extra pappersarbete  som  sker vid hanteringen av bokningar. Detta kan bidra  till att 

dubbelbokningar sker. Detta extra pappersarbete vill receptionisten slippa genom att 

gå mot  ett pappersfritt  kontor,  just  för  att  slippa  lösa  kopior  överallt  och  inte  veta 

vilken  version  som  är  den  senaste.  På  turistbyrån  har  de  på  vissa  bokningar  och 

information rörande kunder digitaliserat dessa listor och lagt in det i Excel ark. De har 

för avsikt att göra detta även med guidade  turer. För dessa  turer  finns det avtal och 

bestämmelser med Marinbasen hur deltagarlistor ska skickas och hanteras. De vill att 

det  avtal  som  gäller  ska  följas  och  tolkas  på  samma  sätt  av  Turistbyrån  och 

Marinmuseum. Detta  är  något  som  i  nuläget  inte  fungerar  och  som  kan  ställa  till 

problem. Att skicka listan automatiskt hade varit den optimala lösningen. 

  Det  nuvarande  systemet  har  de  flesta  vi  intervjuad  beskrivit  som  primitivt, 

tungjobbat och stenåldrigt. Det verkar som att de vet med sig att det går att lösa på ett 

mer  effektivt  sätt. Vissa  vi  har  intervjuad  har  berättat  om  andra  situationer  där  de 

arbetat med  bättre  fungerande  system.  För  att  de  flesta  av  dessa målsättningar  ska 

uppnås  krävs  det  att  vissa  faktorer  tas  i  hänsyn:  Bokningsrutinen  bör  underlättas, 

                                                      
5 Den mänskliga faktorn i dessa sammanhang handlar om att glömma bort uppgifter som ska 
göras på grund av stress och andra orsaker. 

6 Underlätta för andra och planera sitt arbete väl (Suchman 1987). 
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rutinerna  ska  hållas  och  se  relativt  likadana  ut  för  de  båda  organisationerna. Även 

koordinationen av bokningarna måste ske på ett bättre sätt mellan organisationerna 

genom  att  upplysa  andra  kollegor,  turister,  besökare  om  viktig  information  och 

ändringar. Detta är huvuduppgiften  för oss som ska skapa ett nytt system. Det  finns 

även  mer  specifika  krav.  Vi  bör  skapa  ett  bättre  sätt  att  hantera  namn, 

personuppgifter, nationalitet samt telefonnummer och även undersöka vilka fält som 

behövs och används. Vi har ett konkret exempel där telefonfältet används till mer än 

att  bara  lagra  telefonnummer.  (Se  avsnittet  Telefonfältet  på  sidan  36).  Det  nya 

bokningssystemet  ska  användas  parallellt  med  det  befintliga  datoriserade 

kassasystemet som använder touchscreen‐skärmar, med en upplösning på 1024 x 768 

pixlar. Därför är det lämpligt att bokningssystemet använder samma typ av teknik. Det 

är  av  stor  vikt  hur  systemet  ska  visas  för  användaren.  Att  ge  upplysningar  och 

information till andra men för att det ska ge någon effekt behöver användaren också 

veta om personen verkligen tar del av denna information, alltså så kallad awareness. 

Ett webbaserat realtids system hade gjort så att de båda organisationerna samarbetar på 

ett bättre sätt och jobbar mer i nuet. – Malin Hagberg, Karlskrona Turistbyrå 

Guiden Turistbyrån/Marinmuseum 

Guidens arbetsuppgift är att ta emot besökare och guida dem runt om i museet eller i 

Karlskronas olika världsarvsvisningar. Guiden behöver en möjlighet att kunna ta emot 

betalning  från  turisten på plats.  Innan guiden ger  sig ut på  sin guidade  tur vill han 

eller hon  veta  om det  finns några  lediga platser  att  sälja  till  andra  turister. Guiden 

behöver  även  veta  om  det  är  någon  turist/besökare  som  tänker  ansluta  via  någon 

annan  hållplats  samt  om  någon  ska  betala  sin  biljett  till  guiden.  Marinmuseums 

arbetsbeskrivning för guide: 

Guide  ‐  Dina  arbetsuppgifter  som  guide  innebär  att  du  visar  och  berättar  om 

utställningarna  och  museifartygen  på  svenska,  engelska  och  tyska.  Även 

Örlogshamnen och Kungsholmsfort som är centrala delar  i Världsarvet Örlogsstaden 

Karlskrona kan komma att  ingå  i visningsverksamheten. Som guide arbetar du också 

med  information och allmän  service  för våra besökare.  (Statens maritima museer, 

2008) 
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Tabell 2 ‐ Målsättning, krav och behov) ‐ Guiden. 

Vill (Målsättning) 

 Att turen flyter på enkelt och smidigt utan komplikationer 

 Slippa kontanthantering till största mån 

 Att det ska vara en enad arrangör 

 Ha EN komplett lista när han börjar jobbet 

 Slippa dubbelbokning och överbokning 

 

Ska (Krav) 

 Rapportera tillkommande deltagare till arrangören 

 Lämna deltagarlista till marinbasen 

 Samarbeta och koordinera med Affvs båtvärd 

 
Behöver (Behov)   

  Veta turistens namn samt personnummer 

 Veta turistens nationalitet 

 Veta turistens namn samt personnummer 

 Veta om det finns lediga platser 

 Veta om betalning till guide kommer ske 

 Veta om turisten ska hoppa på vid en annan hållplats 

 Information rörande ändringar i turen 

   

Utifrån  tabellen  ovan  kan  vi  konstatera  följande.  Guiden  har  som målsättning  att 

utföra  sin  guidade  tur  så  bra  som möjligt  utan  komplikationer.  För  att  detta  ska 

fungera  optimalt  behöver  guiden  få  relevant  information  tillhandahållen  av 

receptionisten  som  kan  och  bör  underlätta  för  guiden. Här  sker  koordination  och 

samarbete. Detta  för att guiden  ska kunna utföra  sitt arbete  så bra  som möjligt. En 

enkel upplysning av receptionisten till turisten/besökaren om att ha jämna pengar för 

betalning till guide underlättar i guidens arbete. Ett annat exempel är om turisten ska 

ansluta vid annan hållplats än startplatsen, är viktigt för guiden att veta. Vare sig om 

guiden vill skippa all pappershantering så kommer alltid behövas en extra deltagarlista 

som guiden behöver ha med sig och fylla i de tillkomna. Den ordinarie deltagarlistan 

bör  istället  kunna  skickas  digitalt  via  någon mejlfunktion  inbyggt  i  systemet  som 
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skickar  in denna automatiskt en halvtimme  innan turen startar, men då krävs att de 

sluter nya avtal som stödjer detta för sommaren 2007 var kravet att guiden alltid skulle 

ha med sig en deltagarlista. Det finns ett samarbete mellan guiden och Affärsverkets 

båtvärd. Affärsverket behöver  i  sin  tur en deltagarlista  som  innehåller ett visst antal 

vuxna  respektive antal barn. De har en bestämmelse över vart åldersgränsen går  för 

barn. Denna bestämmelse(konvention) är de inte enade över vilket ställer till problem. 

För att detta problem ska  lösas så krävs det helt enkelt att någon kompromissar och 

sänker  sitt  krav  för  åldersgränsen.  För  att  stödja  samarbetet  och  koordinationen  så 

krävs det att bestämmelserna överensstämmer. 

 

Figur 4 ‐ Samarbete och Koordination mellan guide och receptionist 

Som  vi  nämner  i  teorin  att  förändra  den  delade  arbetsdomänen  förändrar  även 

arbetsdomänen  för  andra  gäller  även  i  vårt  fall.  Receptionisten  sätter  guidens 

förutsättningar. Att åskådliggöra den information guiden behöver på listan är viktigt. 

Ett exempel från vår intervju med en erfaren guide: 

I och med jag såg bokningslistan så såg jag även vilken nationalitet turisterna hade, jag 

pratar  bara  engelska  ändå men man  kan  lägga  upp  det  på  lite  olika  sätt, man  kan 

anpassa och använda nationaliteten  till  guidningen på nått  sätt. Om det är  en dansk 

pratar jag säkert om nått speciellt och är det en tysk pratar jag exempelvis om Kockums. 

– Rolf Edwardsson, Marinmuseum 
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När  receptionisten  tydliggör  viktig  information  till  guiden  kan  guiden  planera  och 

lägga  upp  sitt  arbete  på  ett  bättre  sätt  och  detta  är  ett  bra  exempel  på  hur 

koordinationen är viktig  för guidens arbete. Dessa viktiga arbetsrutiner, att upplysa, 

planera och utföra arbete bör studeras och finnas i åtanke när en utvecklare ska byta 

ut ett inarbetat system mot ett nytt. 

Administratören Turistbyrån/Marinmuseum 

Administratörsrollen  innefattar  flera  personer  som  tillsammans har  som uppgift  att 

underhålla  verksamheten.  Administratören  är  den  som  skapar  och  planerar  in  de 

guidade turerna inför sommaren (programverksamheten). Denna sätter datum, skapar 

listor, bokar guider och  lägger upp rutiner tillsammans med den andra arrangören. I 

de  fall  det  handlar  om  större  grupp  bokningar  är  det  administratören  som  sköter 

detta. När det handlar om  att boka datum och  tid på  turerna,  sätta  guidescheman, 

förnya  avtal  och  bestämmelser,  fungerar  detta  kooperativt  mellan  samtliga 

organisationer.  Administratörens  arbetsuppgift  är  även  att  följa  upp  och  sköta 

statistik. 

Marinbasen 

Tar  emot  deltagarlista  från  guiden  på  de  gäster  som  ska  besöka marinens  område, 

namn och personnummer är ett krav. De vill ha den  senaste och mest uppdaterade 

listan. På kungsholmsturerna kan inte vakten alltid möta upp guiden vid bryggan, då 

får  istället  guiden  lägga  listan  i  en  postlåda. Marinbasen  är  de  som  förrättar  och 

godkänner de avtal som handlar om rutiner för de guidade turerna när dessa sker på 

Marinens område. 

Affärsverken 

Den guidade turen ut till Kungsholmen ligger på en ö i Karlskronas skärgård. För att ta 

sig  ut  dit  använder  de  sig  av  Karlskrona  skärgårdstrafik.  Båtpersonalen  på 

Affärsverkens båtar tar emot en lista av guiden innehållande antal resenärer på båten, 

vuxna respektive barn. Affärsverken fakturerar sedan arrangören för antal resenärer på 

turen. De nämns även att Affärsverken i framtiden skulle kunna tillhandahålla biljetter 

till de guidade turerna på Kungsholmen, det krävs då att ett nytt system används för 

att koordinera platser. 

 

27 /69 



Koordination? – FULLT! 5 platser kvar (11.45) kollat med Turistbyrån 
 

Turisten/Besökaren 

Turisten/besökaren vill enkelt kunna boka, köpa och hämta ut biljetter. De behöver få 

enkel, men  relevant  information om var och när de ska ansluta  till  turen samt vilka 

regler och bestämmelser som gäller. Informationen turisten kan tänkas fråga om bör 

vara  lätt  tillgänglig  i  systemet  för  receptionisten.  Turisten/besökaren  behöver  bli 

upplyst om ändringar rörande turerna och då krävs det att receptionisten tar emot ett 

telefonnummer vid bokning. Turistens/besökarens önskemål och krav  förmedlas via 

receptionisten till guiden. Detta sker ofta via listan som exempelvis att turisten hoppar 

på vid annan hållplats. 

4.4 Bokningsförfarandet och den koordination som sker 

När  vi  studerat  de  guidade  turer  som  Marinmuseum  och  Turistbyrån  arrangerar 

tillsammans  har  vi  sett  att  bokningsförfarandet  utgör  en  väldigt  komplex  och 

avancerad aktivitet där samarbete och koordination utgör kärnan. Det vi har valt att 

kalla  bokningsförfarandet  innefattar  allt  ifrån  receptionistens  kontakt  med 

turisten/besökaren  till  bokning  och  koordinering  av  platser  samt  samarbete  med 

guiden.  Vi  bör  tydligöra  att  bokningsförfarandet  sker  helt  utan  datorstöd,  det  är 

endast bokningslistan som används. 

  När en turist/besökare ska boka en guidad tur med Turistbyrån eller Marinmuseum 

görs detta oftast genom att de kommer in och bokar direkt över disk, men det händer 

även  att  turisten/besökaren  ringer  och  gör  en  bokning. Receptionisten  tar  då  fram 

bokningspärmen som innehåller ett dokument, bokningslista, för varje guidad tur som 

går. På bokningslistan kan receptionisten se om det finns några platser kvar och  i så 

fall  boka  in  turisten/besökaren.  Marinmuseum  och  Turistbyrån  har  var  sin 

bokningslista med olika antal platser tilldelade beroende om de är arrangör eller inte. 

Beroende på vem som är arrangör så skiljer sig platsantalet åt. Den som är arrangör 

blir  tilldelad  fler  platser  och  de  byter  arrangör  varannan  vecka.  Då  den  ena 

organisationen  har  fyllt  upp  sina  tilldelade  platser  och  behöver  låna  av  den  andra 

organisationen så behöver de ringa och kolla om detta är okej. Det är viktigt att båda 

har  noterat  detta  på  bokningslistan  så  att  det  inte  sker  en  dubbelbokning  eller 

överbokning.  Detta  är  ett  exempel  på  att  samarbetet  och  koordinationen  har 

misslyckats på grund av att en notering inte har skrivits. I våra intervjuer fick vi reda 

på  att detta hände  relativt ofta och  vad  som  skett  är  att någon  av organisationerna 

bokat  in sig på den andres tilldelade platser utan att säga till och upplysa den andra 
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organisationen. Problemet  är  då  att  den  andra  organisationen  redan  hade  fyllt  upp 

sina platser och turen överbokas. På många av listorna har de dragit ett rött streck på 

mitten av papperet eller skrivit  ”Ring Marinmuseum om  fler än  10 personer 359302”, 

(se Figur 9). Detta är för att märka upp vart gränsen går, för vilka platser som är deras, 

respektive Marinmuseums. Exempelvis om ett större sällskap kommer  in så behöver 

receptionisten ringa till den andra arrangören innan och kolla om det finns platser att 

låna då de börjar närma sig den röda linjen och deras egna platser börjar ta slut. Detta 

är ett moment som är onödigt och  leder  till merarbete. Denna platstillgångskontroll 

borde  gå  att  lösa  på  ett  annat  sätt.  De  drar  då  denna  linje  för  att  göra  sig 

uppmärksamma  på  att  platserna  börjar  ta  slut.  Det  är  också  ett  sätt  att  undvika 

problem,  dubbelbokningar,  överbokning  och  även  underlätta  koordinationen.  Det 

sker ofta att någon av organisationerna behöver fler platser. De lånar då platser genom 

att  ringa eller  faxa vilket medför extra koordination  rörande platstillgången. När det 

börjar blir dags för den bokade turen att starta måste Turistbyrån eller Marinmuseum 

faxa  sin  lista  till  den  andra,  beroende  på  vem  som  är  arrangör,  för  att  sedan 

sammanställas  till en  lista. Detta moment utrycker de  själva  som onödigt pusslande 

och ”gammalmodigt”. Från de  listor vi har tagit del av har vi sett att efter  faxning är 

listorna  i  väldigt  dålig  kvalitet.  Här  sker  informationsförlust.  De  behöver  då  göra 

ytterligare ett moment, ringa och kontrollera, för att få det hela korrekt. 

Ibland  så  händer  det  att  TB  har  skrivit  för  löst med  blyertspenna,  en  skitsak 

kanske, med det hade som konsekvens att när de senare faxade listan så gick det 

inte  att  läsa  vad  som  stod  och  då måste man  ringa  igen.  – Erika Andersson, 

Marinmuseum 

Listan ska sedan kopieras upp och tas med av guiden på turen. När guiden är klar med 

sin tur och det har tillkommit fler deltagare under turens gång ska guiden ta med sig 

listan  tillbaka  till  receptionisten.  Det  händer  ofta  att  turister  står  vid  guidningens 

samlingsplats,  oanmälda  och  vill  hoppa  på  turen,  finns  det  platser  kvar  så  är  detta 

okej.  Guiden  fyller  då  i  de  tillkomna  och  denna  kompletterande  lista  ska  sedan 

återigen föras in i bokningspärmen. Nedan är en skiss över hur de olika målgrupperna 

kommer i kontakt med bokningsförfarandet (se Figur 5). 
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Figur 5 – Bokningsförfarandet 

 

Interaktion och koordination vid guidad tur 

För  att  tydligöra  koordinationen,  interaktionen  och  vad  som  verkligen  sker  vid  en 

bokning skapade vi ett interaktionsmönster över ett bokningsförfarande (se Figur 6). 

Figur 6 ‐ Bokningsförfarande, interaktionen & koordinationen som sker 

 

30 /69 



Koordination? – FULLT! 5 platser kvar (11.45) kollat med Turistbyrån 
 

Det  första  som  sker är att en besökare eller  turist blir upplysta på något  sätt. Detta 

sker via exempelvis skyltning på museum, rekommendationer av olika slag men vi fick 

också  veta  att  dessa  turer  är  rätt  kända  bland  de  som  har  en  inblick  i Karlskronas 

världsarv. På Turistbyrån kommer det ofta in personer som redan vet om dessa turer. 

Här  finns möjligheter att utvidga dessa upplysningssätt som exempelvis en hemsida, 

annonser  och  broschyrer.  Detta  sätter  vi  som  steg  nummer  ett  och  kallar  för 

upplysning(Figur 6). Den  första  interaktionen  som  sker  är  att  en besökare/turist på 

något sätt tar kontakt med någon av organisationerna. Det sker då en kontakt, genom 

ett  direkt  besök,  telefon  eller  fax. Detta  är  steg  nummer  två  i  vår  figur  (Figur  6), 

kontakten. I framtiden har de även som mål att deltagare ska kunna boka hemifrån via 

Internet.  Detta  skulle  kunna  öppna  många  vägar  och  vara  ytterligare  ett 

interaktionssätt. 

Det hade ju varit himla bra om vi hade kunna lagt detta på nätet direkt, så skulle ju du 

kunna  sitta  hemma  och  snickra  ihop  ditt  egna  paket.  Jag menar  då  att  du  kan  boka 

boende,  du  kan  boka  dina  besök  på marinmuseum  och  de  guidade  turerna,  besök  till 

barnens gård och så vidare. Och det är ju på sikt så vi vill jobba! att kunderna snickrar 

ihop sitt eget paket av evenemang hemifrån och även med direktbetalning så att kunden 

kan betala med sitt kort och kanske kunna trycka ut sin biljett hemma. Och det hade jag 

sett som en stor fördel och ett mervärde för försäljningen – Malin Hagberg, Turistbyrån 

Karlskrona 

I  steg  tre,  som är det mer komplicerade  steget  (Figur 6),  sker  själva koordinationen 

och  samarbetet.  De  har  interna  rutiner  inom  sin  egen  organisation  där  guiden 

samspelar och de har samarbetsrutiner med den andra organisationen via den delade 

arbetsdomänen.  Det  som  sker  är  att  den  ena  organisationen  behöver  koordinera, 

kommunicera med den andre. Det finns många faktorer som har betydelse för hur väl 

deras samarbete ska fungera (se Steg4, Figur 6), dessa  illustrerar vi  i två olika skisser 

(se Figur 7 och Figur 8). 
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Figur 7 ‐ Samarbetsrutiner som koordinationsmekanism 

 

 

Figur 8 ‐ Koordinationsartefakter i bokningsförfarandet 

Vad  som  kan  ses  i  Figur  8  är  de  rutiner  som  bygger  upp  samarbetet  och 

koordinationen av den delade arbetsdomänen. Det är rutiner som sker i samband med 

bokningsförfarandet  och  som  krävs  för  att  organisationerna  ska  kunna  arbeta 

tillsammans.  Dessa  rutiner  är  så  kallade  samarbetsrutiner  och  handlar  om  hur  de 
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bygger  upp  arbetet  tillsammans. Dessa  samarbetsrutiner  skiljer  sig  från  de  interna 

ordinarie arbetsrutinerna  i själva bokningsförfarandet och det är detta vi menar med 

olika  rutiner  som  koordinationsmekanism. De  har  skilda  interna  rutiner  och  detta 

påverkar samarbetsrutinerna. Det kan exempelvis vara att deras bokningslistor skiljer 

sig  i  utseende  och  detta  kan  ställa  till  problem.  Samarbetsrutinerna  är  den 

koordination  som  sker  i  det  kooperativa  arbetet. Dessa  sker  ofta  på  distans mellan 

organisationerna.  Det  är  hur  de  lägger  upp  guidade  turer  tillsammans,  skapar 

bestämmelser,  byter  information,  koordinering  av  bokningar  (lån  av  platser)  och 

bygger  upp  listan.  Utöver  bokningslistan  används  andra  hjälpmedel, 

koordinationsartefakter  (se  Figur  8),  för  att  stödja  samarbetsrutinerna.  Dessa  är 

exempelvis  telefonkommunikation  och  fax  men  som  används  främst  för  att 

komplettera  bokningslistan  och  då  stödja  samarbetsrutinerna.  Eftersom 

bokningslistan inte uppdateras i realtid så behöver dessa samarbetsrutiner, kontroll av 

lediga platser, lån av platser stödjas med hjälp av telefon. Fax i sin tur används för att 

sammanställa  de  båda  organisationernas  bokningslistor  och  krävs  eftersom 

bokningslistan är i pappersform. Vad som är ”kuggen i maskineriet” är bokningslistan 

och den är även de båda organisationernas delade arbetsdomän. 

4.5 Bokningslistans utseende 

Bokningslistan skiljer sig en aning åt i utseende för Marinmuseum och Turistbyrån (se 

Figur 9). Det  finns  ingen  gemensam  standard  för bokningslistans utformning  vilket 

bidrar till samverkansproblem mellan de båda organisationerna. Listan ser generellt ut 

på  följande  sätt:  Det  står  som  överskrift  vilken  tur  det  är,  Örlogshamnen  eller 

Kungsholmen. Vidare  så  finns det  ett  fält med kort men  relativ  viktigt  information 

såsom vilken som är arrangör, vilka guider som är satta på turen, dag, datum och tid. 

Turistbyrån  har  ett  lite  mer  detaljrikt  sidhuvud  än  Marinmuseum.  Sidhuvudet 

innehåller: Samlingsplats, arrangör, språk, dag, datum, tid och pris. Under detta står 

det  en  notering  ”Alla  över  18år,  oavsett  nationallitet  måste  kunna  visa  giltig 

fotolegitimation!  Biljetter måste  förbokas  och  betalas  på Karskrona  Turistbyrå  eller 

Marinmuseum.” Detta sidhuvud  finns som en  färdig mall som receptionisten  fyller  i. 

Sedan följer en tabell som receptionisten fyller i deltagare för respektive guidad tur. 
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Marinmuseums 
platser 

 

 

Turistbyråns 
platser 

Figur 9 ‐ Marinmuseums & Turistbyråns bokningslistor 

Tabellen 

Båda  listorna  har  ett  typiskt  tabellutseende,  de  har  följande  fält:  nummer,  namn, 

personnummer, telefonnummer, land, betalning samt signering. Detta är de uppgifter 

som  krävs  vid  en  bokning.  Ofta  utelämnas  telefonfältet  då  vissa  turister  inte  har 

telefon, eller att receptionisten struntar i att fylla fältet. Detta fält används istället ofta 

till  en  notering  av  nationalitet  i Marinmuseums  fall  då  de  saknar  ett  eget  fält  för 

nationalitet.  På  Turistbyråns  lista  har  de  en  nationalitets  kolumn.  Vidare  på  listan 

kommer  prisfältet  där  de  skriver  in  ett  antal  varierande  prissättningar.  Det 

förekommer också att de skriver  in  fri  från betalning och betalas  till guide. Detta är 

något  guiden  måste  upplysas  om  när  han  i  sin  tur  får  listan.  När 

receptionistpersonalen  har  skrivit  in  en  bokning  och den  är  betald  avslutar de  ofta 

med att  signera att den är klar med  sina  initialer  i  fältet  ”bet” eller ute  i kanten på 

dokumentet.  På  båda  listorna  finns  en  markering  med  ett  rött  streck  eller  en 

upplysningstext som visar vart gränsen går  för de olika organisationernas platser  (se 

figur 9).  

Skillnader mellan listorna: 

Turistbyrån lista är mer detaljrik och har ett par extra viktiga detaljer som exempelvis 

samlingsplats, startplats, pris och ålder samt var biljetterna ska hämtas. Vilket språk 
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turen  ska gå på  framgår  inte på någon av  listorna men på Turistbyråns  lista har de 

ibland  en  upplysning  ”Språk:  ENDAST  SVENSKA”  när  detta  gäller  för  turen. 

Turistbyråns lista har en land kolumn som de fyller i vilken nationalitet som turisten 

har,  exempelvis  ”S”  för  Sverige,  ”DK” Danmark  och  ”T”  för  tysk  nationalitet. Detta 

finns inte med på Marinmuseums lista och då används istället telefonfältet. Sedan vem 

som är guide  för  respektive  tur  skiljer också de  två  listorna åt. På Turistbyråns  lista 

skriver  de  inte  ut  vem  som  är  guide  och  inte  heller  någon  anteckning  vad  vi  sett. 

Marinmuseum har ett fält i sidhuvudet som visar guidens namn. 

  En av de receptionister vi  intervjuat berättar att Turistbyråns bokningslista skiljer 

sig från Marinmuseums, så när de faxade in sina listor saknades det ibland uppgifter. 

Hon  fick  ofta  ringa  och  dubbelkolla  för  att  få  fram  vissa  uppgifter.  Detta  ger 

merarbete,  tar  onödigt  lång  tid  och  är  ett  bevis  på  att  det  saknas  en  gemensam 

standard  för bokningslistans utformning  i de båda organisationerna. Detta kan bidra 

till att det blir svårt att samverka. 

Bokningslistans fält 

Namn och personnummer 

Detta  fält är viktigt  för guiden och  inpassering via marinbasen. Här  fylls det  i namn 

och personnummer på personerna vid bokning. Det kan hända att det missas att fylla i 

personnummer  på  barn  och  då  har  vi  sett  att  det  har  skrivits  en  notering  ”även 

barnens personnummer” på  listan. Personnumren är också viktiga för guiden skall se 

om det är utländska turister om det är så att receptionisten missat att skriva  i vilken 

nationalitet. Vi har även  sett att de  sätter klammer på personer  som  ingår  i  samma 

sällskap. Detta för att exempelvis guiden ska kunna räkna av lättare, enkelt veta vem 

som  är  kontaktperson  och  endast  behöva  sätta  ett  kontakttelefonnummer  samt 

enklare sköta betalning. 

Samlingsplats 

Startplats och  samlingsplats är något  som  receptionisten behöver  veta när han eller 

hon  ska  göra  en  bokning.  På  Turistbyråns  lista  står  det  klart  och  tydligt  vart 

samlingsplats eller startplats är för respektive tur. På Marinmuseums listor finns inget 

fält att  fylla  i och då har vi sett att de gör en egen notering  i hörnet på dokumentet 

”Samling vid fisktorget” exempelvis. 
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Guidefältet  

Detta  fält  finns endast på Marinmuseums  lista. Detta  fält är viktigt  i vissa  fall. Fältet 

har  betydelse  för  receptionisten.  Med  kunskap  om  vem  som  är  guide  kan 

receptionisten  konstatera  om  turen  kan  genomföras  på  engelska  eller  endast  på 

svenska.  Det  krävs  då  att  guiden  och  receptionisten  känner  till  varandras 

kompetenser. Om  turen  ska  hållas  på  engelska  eller  svenska  beror  på  vem  som  är 

guide och även  turens upplägg skiljer sig åt. Vissa guider kör endast på svenska och 

andra kan hålla en engelsktalande tur. Turistbyrån har inget fält för vem som är guide 

men  däremot  har  Marinmuseum  ett  fält  som  ofta  används  och  underlättar  för 

receptionisten, genom att veta vem som är guide vet även receptionisten om turen kan 

gå på engelska. Detta  fält är viktigt  för  receptionisten och påverkar deras arbete. Vi 

ställde  en  fråga  till  en  receptionist  som  arbetar  på Marinmuseum  och  har  daglig 

kontakt med guiderna: Vad använder du guidefältet  till och vad har du  för nytta av 

denna information?  

Det  är mest  för  att man  ska  veta  vem  som  ska  komma,  på  sommarn  är  det  väldigt 

stimmigt och stressigt runt informationsdisken. Samt att när  jag gör en bokning så vet 

jag genom att se att Janne är guide, så kan turen köras på engelska. Bara att veta vem 

ger  mig  en  trygghet,  ju  mer  information  man  har  desto  bättre  är  det.  –  Helen 

Smygegård, Marinmuseum 

Telefonfältet 

Vad vi sett  i vår studie är att telefonfältet  inte alltid används för telefonnummer och 

ibland helt uteblir. Ofta tar de endast telefonnummer på den som är kontaktperson i 

sällskapet. När de sedan sammanställer de två listorna händer det att de inte för över 

telefonnumren,  när  turen  är  igång  tycker  de  att  informationen  inte  är  nödvändig. 

Detta fält används  istället till nationalitets notering på Marinmuseums  lista. Detta är 

för  att  det  inte  finns någon nationalitets  kolumn  i Marinmuseums  lista  och när då 

telefonfälten  är  ledigt  används  detta  istället. När  det  rör  sig  om  ändringar  rörande 

turen  är  det  viktigt  att  turisten/besökaren  blir  underrättade  därför  behövs 

telefonnumret. Telefonnumret  används  även  för  att  komplettera uppgifter  som  inte 

togs upp  vid bokningen. Detta  fält  anses  vara  av mindre  vikt  eftersom de  använder 

detta  till  annat. Det  är  ändå  viktigt  för  att  koordinationen  ska  kunna  ske  och  att 

receptionisten ska kunna utföra sitt arbete. 
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4.6 Bokningslistan som koordinationsartefakt 

Som vi tagit upp i vår teori glömmer användaren ofta bort dokumentets roll i arbetet. 

Dokumentet  ses  oftast  bara  som  en  informationsbärare  men  det  är  mer  än  så. 

Marinmuseum  och  Turistbyrån  använder  sig  av  bokningslistan  som  stöd  för 

samarbetet  och  koordinationen mellan  organisationerna  och  det  är  denna  artefakt 

som  är  den  centrala  biten  i  deras  samarbete,  något  organisationerna  normalt  inte 

reflekterar  över.  Bokningslistan  fungerar  som  en  brygga  mellan  de  två 

organisationerna. Den håller  samman  arbetsrutinerna  och  koordinerar  arbetet  samt 

möjliggör spridande av information. Artefakten bestämmer hur arbetet ska utföras och 

påverkar  rutinerna genom  sin uppbyggnad och  sina egenskaper. Förutom artefakten 

finns många andra faktorer, koordinationsmekanismer, som påverkar samarbetet och 

koordinationen. I kapitel 4.4, bokningsförfarandet har vi beskrivit fyra olika steg. I steg 

tre, där den mesta koordinationen och samarbetet sker mellan våra två organisationer, 

används  bokningslistan  som mest. Här  koordineras  arbete,  information  sprids  och 

samarbetet  fungerar  eftersom  bokningslistan  som  koordinationsartefakt  fyller  sitt 

syfte.  I  steg  fyra  illustreras  de  faktorer  som  har  påverkan  på  samarbetet  och 

koordinationen. Ska organisationen införa ett nytt system behöver utvecklaren förstå 

bokningslistans  roll  som koordinationsartefakt. Utelämnas detta går en viktig del av 

arbetet  som  artefakten  utgör  förlorad.  Eftersom  bokningslistan  är  pappersbaserad 

lämpar  den  sig  ypperligt  för  att  göra  spontana  noteringar  och  anteckningar,  dra 

slutsatser och därefter skicka vidare till kollegor. 
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4.7 Awareness: Noteringar och upplysningar 

Noteringar och upplysningar på papperslappar är ett vanligt förekommande fenomen 

på Marinmuseum. Dessa noteringar används för att upplysa sina medarbetare och för 

att komma ihåg saker under stressiga förhållanden. I dagsläget är det vanligt att post it 

lappar eller liknande sätts upp på ställen där de inte missas, som exemplet i Figur 10. 

Platsen vi sett att noteringar och upplysningar verkligen används är vid bokningar av 

guidade  turer  och  då  på  den  bokningslista  som  används.  Denna  bokningslista 

kompletteras med noteringar och upplysningar som skrivs på papperet  för hand och 

detta  för  att  tydligöra  viss  information.  Det  som  gör  denna  pappersbaserade 

bokningslista så bra är att den är väldigt flexibel för anteckning. En annan teori är att 

papperet  uppmanar människan  att  kladda  på,  skriva  anteckningar,  det  vill  säga  att 

papperet  har  en  ”affordance”7.  Papperet  säger  psykologiskt  att människan  vill  göra 

anteckningar på den (Norman, 1990). Hur ska detta utryckas i ett digitalt system? Och 

hur skapas ett lika flexibelt system som den pappersbaserade bokningslistan? Genom 

att  studera  vårt  empiriska material  har  vi  funnit  att  de  gör  egna  anteckningar  och 

noteringar på listan utöver de fördefinierade fält som finns. Nästan på varje lista finns 

det  en  eller  flera  noteringar.  Det  är  anteckning  som  exempelvis  ”Tiden  ändrad”, 

”hoppar på vid finskan”, ”ej engelska”, ”FULLT!”. I Tabell 3 på nästa sida är ett urval av 

de noteringar vi fann efter analys av samtliga bokningslistor sommaren 2007. De flesta 

är intressanta och viktiga. Vi har tydliggjort vissa noteringar som är extra intressanta 

och  diskuterar  deras  innebörd  i  detta  stycke.  Observera  att  de  ofta  förkortar 

Marinmuseum som MM och Turistbyrån som TB. 

   

                                                      
7 Att det ger ett intryck hur man vill behandla materialet, artefakten. Ser man en stol vill man 
sitta på den. 
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Tabell 3 ‐ Noteringar och upplysningar 

Klammer för samma sällskap  FULLT! Flera personer strukna, dubbelbokning skett 

OBS! personnummer även på barnen  Hoppar troligen på vid fisktorget 

Betalar på båten  Se biljett för mer info 

Betalar på båten med jämna pengar  OBS! De tre sista har betalt 

Ev. betalar på båten  Faxad HS signatur 

Personuppgifter lämna när biljetter hämtas  Rolf struken Lasse ny guide 

Biljett hämtas på TB  Betald ok eller bock 

En ändring av påstigningsplats pga. . . TB och Affv har 
fått info 

Betalar på båten 

Hoppar på vid finskan istället    Betalar till guide 

OBS! ej engelska  Betalad på TB bokad hos MM 

Fullt enligt Marinmuseum  Telefonfältet ifyllt, nationalitet skrivs utanför i kanten 

Båten sönder meddela TB  Stort kryss över hela sidan, platser reserverade 

Av/på vid finskan ok med Affv  Bara 5 platser kvar! 11.45 Post it lapp 

Vissa fält strukna, avbokade personer  Ny tid och påstigningsplats mer info kommer 

 fler på nästa sida   Större sällskap, kontaktperson abc 012345 

Faxad 11/7 /Maria  Faktura gjort 070709/Pia 

Tid och plats strukna, under står ny tid   

 

39 /69 



Koordination? – FULLT! 5 platser kvar (11.45) kollat med Turistbyrån 
 

 

 

Figur 10 ‐ Påminnelsenotering på kassaskärmen 

Ett  moment,  som  är  viktigt  gällande  de  guidade  turerna  och  där  noteringar  och 

upplysningar på listan ofta förekommer, är vid betalning. Dessa noteringar är något de 

måste göra  för att arbetet  ska  fungera men det är  inget  som direkt  framkommer på 

bokningslistan. När det gäller betalning,  skriver de  först  i prisfältet vad  turisten  ska 

betala, detta varierar om det är barn, vuxna, vilken tur det gäller samt att vissa får fri 

betalning.  Sedan bockar de  av  att  turisten har betalat  i  ”bet”  fältet  (se Figur 9). De 

skriver  in sin signatur eller en bock. Om  turisten har köpt biljett hos Turistbyrån så 

står det TB ute i hörnet. Detta är något som kan vara enkelt att stödja i ett nytt system, 

men  vad  som  är  viktigt  att  ta  med  i  detta  betalningsmoment  är  när  det  sker 

upplysningar. Upplysningar  som  receptionisterna gör  är  exempelvis om  turisten har 

ringt  in  och  har  för  avsikt  att  betala  till  guiden,  betala  innan  turen  eller  betala  på 

annat  sätt.  Detta  måste  då  antecknas  ner  för  att  upplysa  andra  medarbetare. 

Receptionisten  skriver  då  till  höger  om  fältet  ”bet”,  alltså  utkanten  av  papperet 

”betalas  till guide”,  ”betalning  sker på TB”,  ”betalning på båten,  jämna pengar” eller 

likande  för  att  guiden  ska  se  dessa  tydligt. Hur  ska  då  detta  stödjas  i  ett  digitalt 

system? 

  Koordination av platstillgång är ett annat exempel där noteringar och upplysning 

underlättar deras arbete. De har sina begränsningar över platsantalet. Vad de gör om 

deras egna platser börjar bli fyllda, alltså att de närmar sig det röda strecket, så ringer 
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de  till den andra organisationen och  frågar om de har platser över som de kan  låna. 

För  att  underlätta  detta moment,  koordinationen,  upplyser  de  sig  själva  och  sina 

kollegor  genom  att  märka  ut  vart  gränsen  går  för  deras  platsantal,  ”Ring 

Marinmuseum  om  fler  än  10  personer  359302”,  ”det  röda  strecket”  (se  Figur  9)  är 

exempel på detta. Vi har  även  sett  att de har  skrivit,  ”FULLT! Ring TB”,  ”FULLT!  5 

platser kvar (11.45) kollat med TB”. En  förklaring till dessa är att  i båda  fallen har de 

ringt  och  kontrollerat  med  den  andra  organisationen  och  sedan  skrivit  en 

notering/upplysning  med  status  för  platsantalet  vid  detta  tillfälle.  Detta  för  att 

underlätta för sina medarbetare som slipper göra en extra koll. 

  Som  vi  beskrivit  innan  är  telefonfältet  på Marinmuseums  lista  ett  fält  som  inte 

används så ofta. Detta fält blev då till ett mer viktigt fält för att lägga in nationaliteten 

hos kunden  som  inte har något  eget  fält. Människan  är  innovativ och kringgår ofta 

problem. Kan det vara så att guiden har bett receptionistpersonalen att även skriva in 

nationaliteten på de  inbokade personerna, eller har receptionisterna  insett att denna 

information  om  nationalitet  är  något  guiden  behöver?  Att  de  helt  enkelt  gjort  det 

bästa av situationen och lagt in nationaliteten där det finns plats. I vilket fall så skrivs 

denna information in för att guiden behöver denna i sitt arbete. Vad skulle då ske om 

detta var ett digitalt bokningssystem? Är bokningssystemet anpassat för situationen så 

är det  inga problem. Med ett digitalt  system  tror vi att användarna blir  låsta  för att 

göra ändringar och vara uppfinningsrik, alltså att de inte kan göra egna inmatningar i 

form av fritext, det vill säga spontana noteringar.  

  Informationsspridning av viktiga ändringar görs via bokningslistan. Noteringar som 

ändringar  av  påstigningsplatser,  samlingsplatser  och  tider  är  exempel  på  viktiga 

ändringar  som  skrivs  på  listan.  Varför  skrivs  dessa  viktiga  ändringar  på 

bokningslistan? Om  receptionisten  endast  ringer  till  den  andra  organisationen  och 

informerar om ändringen och ingen anteckning görs på listan. Då kan receptionisten 

vara mindre säker på att  informationen har nått samtliga som bör ta del av den och 

informationen  kan  glömmas.  Skriver  de  även ner  denna  som  en  notering,  alltså  en 

upplysning, så fungerar denna som en påminnelse. 

  Vad är det som gör att dessa noteringar och upplysningar stödjer samarbetet och 

koordinationen?  Vi  skulle  vilja  påstå  att  alla  de  exempel  vi  tagit  upp  innan  kan 

återknytas  till  de  vi  i  teoriavsnittet  kallar  för  awareness.  Samarbetet  och 

koordinationen  stöds  genom  att  göra  varandra  medvetna(aware)  om  information 

rörande bokningarna och detta  sker genom bokningslistan.   Begreppet awareness är 
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som vi tidigare sagt svårt att sätta en klar definition på men det finns olika typer som 

kan  identifieras  (Cabitza &  Simone  2007). Awareness  typen  ”Reminding  awereness” 

har som syfte att upplysa och påminna varandra, denna typ av awareness kan vi finna 

likhet till de exempel vi precis tagit upp.  

  Noteringen ”FULLT! 5 platser kvar (11.45) kollat med TB” är skriven för att visa att 

receptionisten har gjort en platskontroll vid denna  tidpunkt och detta  skrivs  för att 

upplysa andra så att de slipper göra en kontroll själva. Denna typ av notering passar in 

på  typen  ”Accounting awereness” som beskrivs som ett sätt att uppmärksamma vem 

som gjorde vad, varför och när. 

En svår del av att digitalisera detta med noteringar och upplysningar som ett stöd för 

awareness  är  att  veta  om personen  vi  vill  ska  ta del  av  informationen  verkligen  får 

informationen till sig, annars är det rätt meningslöst. Det bästa med bokningslistan är 

just pålitligheten, när receptionisten faxar iväg listan till den andra organisationen kan 

receptionisten vara säker på att personen som tar emot faxet läser informationen när 

den mottags. Finns det då något sätt att göra sin omgivning uppmärksammad att jag 

själv  har  tagit  del  av  informationen?  Detta  är  svårt  men  otroligt  viktigt  i  dessa 

sammanhang. Detta  fenomen bör  ligga  inom begreppet awareness men vi har  inget 

stöd från vår litteratur och kan inte hänvisa det till någon kategori. Denna awareness 

är väldigt viktig när människor är beroende av information som ska tillhandahållas till 

dem. Att  inte veta om upplysningar och viktig  information kommer  fram är som att 

posta brev utan att skriva till någon adressant. Detta handlar också om att få feedback, 

återkoppling på det som gjorts. Att få en bekräftelse att någon har tagit del och använt 

sig  av  det  som  skrivits.  Hur  ska  denna  typ  av  awareness  stödjas  i  ett  digitalt 

bokningssystem? Bokningslistan stödjer detta bra genom att denna lista är i stort sett 

det enda de använder  för att utbyta  information vid bokningsförfarande. Genom att 

samma  dokument  som  noteringarna  är  skrivna  på  skickas  vidare,  faxas,  så  kan 

receptionisten veta att detta dokument som receptionisten  just skrev på är det enda 

dokument  den  andra  organisationen  har.  Dokumentet  ska  sedan  bearbetas  och 

sammanställas. Det  som  kan  ske  är  att  information  går  förlorad när de  faxar, dålig 

kvalitet  och  något  viktigt  kan  försvinna.  Ser  receptionisten  att  den  skickade  listan 

kommer  i  dålig  kvalitet  så  får  receptionisten  en  föraning  och  kan  då  ringa  och 

kontrollera. 
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Som vi kan se över de  funna noteringar och  intervjuer med de  inblandade, så kan vi 

konstatera att begreppet awareness  faller  in  i deras bokningsförfarande. Vi kan  säga 

att  awareness  är  en  typ  av  koordinationsmekanism  och  kan  ses  som den  viktigaste 

faktorn  i  deras  samarbete  och  koordination.  Vi  kan  förstå  det  positiva  med 

bokningslistan och flexibiliteten med papperet. Detta är något som måste beaktas ifall 

bokningslistan ska digitaliseras. De upplysningar som görs är för att koordinera arbete 

och  upplysa  andra med  information  som  sina medarbetare  behöver  för  att  kunna 

utföra  sitt  arbete.  Om  möjlighet  att  göra  dessa  noteringar  skulle  försvinna  skulle 

samarbetet och koordination  försvåras. Att  skapa  ett nytt  system och byta ut deras 

inarbetade rutiner utan att förstå innebörden hos dessa noteringar är som att börja om 

på noll. Då kommer det behövas nya sätt att koordinera och samarbeta! 

  I  nästa  stycke  skriver  vi  om  det  nya  bokningssystemet Marinmuseum  har  tänkt 

införskaffa och  sätta  i bruk  till  sommaren 08. Tyvärr är detta ett exempel där detta 

med awareness genom noteringar och upplysningar inte stöds. 
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4.8 Det framtida bokningssystemet: Evenemangsportalen 

I detta stycke kommer vi  försöka  förstå vad det är som brister  i detta  färdiga system 

som Marinmuseum och Turistbyrån har som plan att införskaffa. Vi kommer beskriva 

hur deras  system  fungerar och ge exempel på  förbättringar. Vad är det då  som  inte 

fungerar med detta  färdiga bokningssystem? Finns det något  stöd  för koordination, 

samarbete och awareness? Dessa frågor är våra utgångsfrågor. 

Det  system  som  Marinmuseum  troligtvis  kommer  att  införskaffa  är  ett  färdigt 

paketsystem8  som används  för bokning av evenemang. Turistbyrån använder detta  i 

dag  för  deras  mindre  aktiviteter.  Detta  system  levereras  till  kunden  som  en 

standardlösning, en allmän lösning och är inte direkt anpassat för kundens behov. 

Produkten  Evenemangsportalen  levererar  en  komplett  tjänst  för  biljettförsäljning 

anpassad  för  att  effektivt  sälja  biljetter  och  hantera  betalningar  på  ett  säkert  sätt.  – 

leverantörens hemsida. 

Vad  vi  har  konstaterat  utifrån  vår  studie  där  vi  fick  chansen  att  prova  på 

bokningssystemet  är  att  Evenemangsportalen  lämpar  sig  mer  till  andra 

evenemangstyper än vad Marinmuseum och Turistbyrån har som krav. Det står även 

på deras hemsida att produkten  lämpar sig  främst till teater, revy, sport och mässor. 

Frågan  är  om  detta  företag  har  gjort  någon  bakgrundsgranskning,  analys  och  vet 

utvecklarna  hur  bokningsförfarandet  går  till?  Om  tillverkarna  skulle  fråga 

Marinmuseum  eller  Turistbyrån  hur  deras  nuvarande  bokningssystem  fungerar  och 

hur pass komplicerat det är skulle nog svaret bli missvisande. De personer vi intervjuat 

och  talat med påpekar  ofta  att deras nuvarande  system  är  enkelt och primitivt och 

förstår inte det komplexa som bokningslistan innefattar. Hade då tillverkarna studerat 

det  nuvarande  systemet  idag  så  hade  de  säkert  sett  att  detta  är  den  centrala  och 

beroende biten i Marinmuseum och Turistbyråns samarbete. 

Evenemangsportalen  har  två  olika  inloggningsmöjligheter,  återförsäljare  eller 

administratör.  I återförsäljare  läge borde  själva evenemangen och viktig  information 

vara mer överskådliga och själva boka funktionen vara framlyft. Receptionisten bör ha 

relevant och viktig  information  rörande guidade  turer och på ett enkelt och smidigt 

                                                      
8 Vad vi menar med paketsystem är att det levereras färdigt och inte direkt anpassat till 
kunden. Vi har valt att utelämna produkten och tillverkarens namn och kallar därför det 
framtida bokningssystemet för Evenemangsportalen.  
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sätt snabbt kunna boka  in deltagare. När vi  loggar  in  i Evenemangsportalen  finns på 

första  sidan  nyheter  kring  systemet  och  ett  välkomstmeddelande.  Här  borde 

utvecklaren ha placerat mer viktig information rörande de närmsta evenemangen och 

turerna.  I deras menysystem  använder de  sig  av  sidonavigering och  toppnavigering, 

toppnavigeringen är mest för sekundära funktioner (se Figur 11). Här hade vi sett att de 

mest relevanta funktionerna hamnade för att lyftas fram på ett bättre sätt. Till vänster 

på sidan har vi en mindre meny med funktioner som själva återförsäljaren vill åt. Här 

ligger  länken,  köp/boka  och  efter  första  klicket  kommer  vi  fram  till  de  samtliga 

evenemang som ligger i systemet. Därefter väljer vi en huvudkategori och då kommer 

de  antal  turer  som  finns.  Exempel: När  vi  klickar  på Kungsholmen  fort  som  är  en 

huvudkategori  då  kommer  samtliga  turer  till Kungsholmen  upp  på  skärmen. Detta 

kategorisystem är lämpat till system som har många olika evenemang alltså kategorier 

men inte som i vårt fall där vi kommer att ha tre olika kategorityper(evenemang). På 

sommarn går det minst  två  turer  till Kungsholmen varje dag och med dessa  inlagda 

skulle denna  lista  bli  flera  rader  lång  i  ”scrollängd”. Detta  gör  att  bokningen  av  en 

specifik tur tar längre tid vilket receptionisten vill undvika.  

  Vi  har  även  tittat  på  andra  produkters  lösningar  som  kan  fungera  bra  i  detta 

sammanhang, exempel på lösningar kan vara kalenderstyrd navigering där användaren 

utgår från en kalender. Detta kan vara ett bra sätt för användaren att veta hela tiden 

var han befinner sig och detta tror vi kan minska felaktiga bokningar. Det är också ett 

snabbt  sätt att gå  till dagar, veckor och månader. Evenemangsportalen använder  sig 

inte av någon kalenderstyrd navigering. 
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Figur 11 ‐ Evenemangsportalens gränssnitt 

Det  som  utmärker  sig  mest  som  en  nackdel  när  det  gäller  bokningslistan  i 

Evenemangsportalen är att i dagens läge behöver systemet en mer utförlig namnlista. 

Systemets biljetthantering  sparar  inte  samtliga namn utan  endast  en kontaktperson 

samt  ger  inbokade  sällskap  en  gruppbiljett. Det  saknas  också  stöd  för hantering  av 

personuppgifter  och  detta  är  ett  krav  för  att  de  guidade  turerna  ska  få  utföras  på 

marinens  område.  När  vi  skapar  en  bokning  kan  vi  heller  inte  ge  några  övriga 

upplysningar om bokningen, alltså ingen fritextinmatning alls. Hur ska användaren då 

kunna lämna noteringar och upplysning? Något som vi däremot tycker är bra är att i 

bokningsskedet kan man kryssa  i att avhämta senare och då får man välja ett datum 

och tid då turisten/besökaren senast ska hämta biljetten. När de då har valt avhämta 

så blir bokningen ej avslutad och  lagras då som ej slutförd. Ett timglas visas efter en 

bokning att den är ej betald. Är bokningen betald visas en grön sedelsymbol. Detta är 

en  form av awareness på ett  sådant  sett att de som använder  systemet blir upplysta 

och påminda om att det finns oavslutade bokningar som bör ses över. För att få ut en 

deltagarlista så krävs det att användaren loggar in sig som administratör för att sedan 

skriva ut kategorilistor med deltagare, vilket blir guidens deltagarlista. Detta är ju inte 

så bra när det är tänkt att receptionisterna som tar emot bokningar ska köra detta vid 

sidan av sitt vanliga jobb, reception samt butik och bör enkelt och snabbt kunna skriva 

ut dessa listor. 
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Efter  utvärderingen  av  Evenemangsportalen  såg  vi  vikten  av  att  först  studera  det 

nuvarande  systemet  som  ska  ersättas  innan man  skapar  sitt nya  system. Det  verkar 

som om tillverkarna inte har tänkt på vilka situationer detta system ska användas i. Vi 

vet  att de  inte har  gjort några direkta  studier  eller  intervjuer  rörande  rutiner  kring 

dessa guidade turer. Vad händer då om utvecklaren utesluter analysbiten? Utvecklaren 

missar vad som verkligen behövs för att användarna ska kunna utföra sitt arbete och 

användarna blir istället tvungna att anpassa sitt arbete och rutiner efter systemet. Som 

det kommer  se ut  inför  sommaren‐08 på Marinmuseum är att de kommer  få ha en 

extra  dator  som  detta  system  ska  köras  på  vid  sidan  av  kassadatorerna.  När 

receptionisten  sedan  ska  göra  en  bokning  blir  de  tvungna  att  göra  EN  bokning  för 

varje deltagare för att kunna mata in namn och personnummer på ett korrekt sätt men 

vad  vi  förstått bokas dessa  turer ofta  i  grupper.  Sedan  ska biljetten  till den  enstaka 

bokningen skrivas ut men betalningen ska ske separat i deras kassasystem. Detta gör 

att bokningsförfarandet kommer kräva fler moment och därefter ta mer tid. Detta är 

ett tydligt exempel på att verksamheten får anpassa sig efter systemets villkor. 

Den  enkla  bokningslistan  fyller  faktiskt  ett  syfte  och  det  är  koordinering  och 

samarbete  via  dessa  noteringar  och  upplysningar  som  görs.  Detta  är  något  som 

tillverkarna  inte  har  förstått  och  kommer  stödja.  Vad  vi  kan  se  finns  endast  ett 

fritextfält, övrigt, när vi skapar en bokning och här kan vi skriva in en egen text som då 

hamnar  på  bokningen.  Platsen  för  dessa  spontana  noteringar  blir  troligen  i  detta 

fritextfält,  som  vi  sett  att  de  gjort  med  telefonfältet  på  den  pappersbaserade 

bokningslistan. Ett  fält som  inte användes så ofta blev  till ett mer viktigt  fält  för att 

lägga  in nationaliteten hos kunden. Ett  exempel på  att människan  är  innovativ och 

kringgår ofta problem. Om nu detta skulle vara ett sätt att lägga in kommentarer och 

noteringar  skulle detta  räcka? Dessa måste  lyftas  fram på något  sätt och  tydligöras. 

Stödjer Evenemangsportalen koordination och samarbete? Det enda vi kan finna är att 

systemet  kommer  köras  i  realtid  mellan  de  båda  organisationerna.  De  funna 

koordinationsmekanismer  i  vår  studie  som  exempelvis  bokningsrutinen,  noteringar 

och upplysningar(informationsutbyte), målgruppernas roll och hur de är beroende av 

varandra hittar vi dessvärre inget stöd för. 
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5. Skapande och ersättning av koordinationsartefakten 
Efter att ha studerat bokningslistan skapade vi en prototyp där vi använt oss av våra 

idéer och tankar för att illustrera bokningslistan i digital form. Här fick vi använda det 

vi  kommit  fram  till  i  vår  studie,  läst  om  i  vår  teori  samt  utvärderingen  av 

Evenemangsportalen. Vi hade  som avsikt att  försöka  skapa ett mer anpassat digitalt 

bokningssystem  än  det  som  Marinmuseum  planerar  att  införskaffa  och  försöka 

efterlikna deras nuvarande system. Vi har skapat en interaktionsdesign för att beskriva 

vårt  koncept.  Denna  följer  modellen  vi  lärt  oss  på  inUse  där  vi  skapar  en 

principdesign, funktionsdesign och slutligen detaljdesign. Detta är alltså vårt koncept 

och en första prototyp. 

Nedan är de  faktorer och egenskaper  som vi kommit  fram  till  i vår analys. Detta är 

något  som en  interaktionsdesigner  skulle kunna  tillföra ett  system. Vi beskriver hur 

vissa av dessa kan stödjas i vår interaktionsdesign. 

 Systemet ska vara anpassat efter arbetet och inte tvärt om. 

 De nuvarande arbetsrutinerna  skall  i  så  lång utsträckning  som det är 

möjligt behållas. 

 

 De koordinationsmekanismer som bygger upp samarbetet och koordinationen 

ska stödjas genom systemet. 

 

 Flexibelt som ett pappersdokument. 

 Att försöka efterlikna ett pappersdokument i inmatning och utseende. 

 Ej  låsa  användaren  i  inmatningsfält  och  använda  sig  av  fler  fritext 

alternativ. 

 

 Systemet ska vara anpassat för den teknik som finns i dagsläget: 

 Små touchscreen‐skärmar 

 Bakomliggande programvara 

 Upplösning 1024x768 

 Stora tydliga knappar 

 

 Systemet bör använda sig av ett delat dokument, en delad arbetsdomän mellan 

de båda organisationerna. 
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 Detta bör uppdateras i realtid. 

 Dubbelbokningar kan förhindras om systemet är i realtid. 

 

 Stöd för awareness 

 Att veta om personen har tagit del av informationen, feedback. 

 Notifikationsfunktion som meddelar om ändringar. 

 Signering, ej saknas signatur efter bokning. 

 Var bokades biljetten? var betalades den? Och av vem? 

 

 Att viktig  information visas på ett bra sätt så den uppmärksammas bättre det 

vill säga att skapa en affordance. 

 

 Nya  bestämmelser  skall  möjliggöra  att  listan  kan  skickas  till  försvaret 

automatiskt. 

5.1 Principiell design 

Layout 
Bokningssystemet bör ha  två olika  inloggningsmöjligheter  till bokningsportalen med 

olika  grafiska  gränssnitt  och  funktionalitet.  Det  behöver  vara  ett  gränssnitt  för 

användarna(receptionist)  och  ett  annat  för  administratören.  I 

administrationsgränssnittet har vi tänkt att allt rörande det administrativa ska skötas. 

Detta  kan  vara  att  skapa  turer  och  evenemang,  göra  ändringar  rörande  turerna, 

placera  ut  guider  på  turerna  och  se  över  statistik.    Användargränssnittet  är  det 

gränssnitt som kommer att användas av receptionistpersonalen. Det har vi  fokuserat 

på och beskriver mer  ingående nedan. Vi har även  tänkt oss att Marinmuseum och 

Turistbyrån  ska  ha  skilda  inloggningar,  två  olika  användare  för  att  kunna  särskilja 

ändringar och information (vem som gjorde vad).  

  Vi har valt att använda oss av ett flik system för att på ett bra sätt synligöra de olika 

visningssätten, dagvy, veckovy samt månadsvy (se Figur 12). Dessa är i sin tur kopplade 

till den minikalender, som uppdateras om användaren ändrar dag eller månad. Längst 

upp till höger kommer vår sökfunktion ligga. Huvudsidan är uppdelad i två delar. En 

del som visar själva innehållet. Här har vi valt att lägga den information som är viktig 

och relevant när en bokning ska göras. Detta är den  information de behöver ad hoc, 

alltså för stunden, när en bokning ska ske. De aktuella evenemangen och turerna för 
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den aktuella dagen, kommer visas  som  stora klossar  som är klickbara. Den  tur  som 

ligger  närmast  hamnar  högst  upp.  I  dessa  visas  evenemangsnamn  samt  tydligt  hur 

många platser som återstår. Vidare visas också den  information gällande  turen, som 

matar  in  när  turen  läggs  in.  Det  kan  vara  information  som  exempelvis  arrangör, 

samlingsplats,  guide  och  så  vidare.  Blir  det  så mycket  information  ska  sidan  inte 

”scrollas”  utan  detta  ska  ske med  en  knapp  [nästa  sida]  istället.  Sidan  är  då mer 

anpassad för touchscreen‐skärmar. 

  Till höger om detta  innehåll kommer det sekundära  innehållet där minikalendern 

placeras.  I  denna  lilla  kalender  visas  vilken  dag  användaren  är  inne  på  samt  en 

markering som visar dagens datum. Detta markeras med en svart ram runt datumet. 

Denna minikalender  fungerar  också  som navigation  för  att  snabbt  kunna  gå  till  ett 

visst datum. Under denna kalender ligger vår post‐it noteringsfunktion som upplyser 

om  viktig  information.  Detta  är  ett  sätt  att  uppmana  användaren  att  den  senaste 

noteringen  var  exempelvis  ”deltagare  hoppar  på  vid  annan hållplats”  samt  tiden  då 

denna  notering  lades  in.  Längst  ner  på  sidan  finns  ett  fält  där  det  kommer  rulla 

information  om  närmsta  tur.  Mer  förklarat  om  dessa  finns  i  stycket 

Ersättningsfunktioner för awareness. 

Användbart och väl skräddarsytt system 

Då de  tekniska  kunskaperna  varierar  stort  bör  vi  göra  systemet  så  pass  enkelt  som 

möjligt. Tänka oss  in  i varje situation och anpassa systemet  för den svagaste  länken. 

Det nuvarande systemet är väl inarbetet och detta ska vi som utvecklare dra nytta av. 

Vi bör efterlikna det gamla systemet i hur de navigerar och hur innehåll förhåller sig 

till  varandra.  Krav  nummer  ett  är  att  bokningsportalen  anpassas  efter  de  funna 

målgrupperna  och  inte det motsatta  att  användarna  ska  anpassa  sig  efter  systemet. 

Därför bör systemet vara anpassat efter: 

 Målgruppernas behov, krav och målsättning 

 Erfarenheter och kunskaper 

 Arbetsrutiner och förhållanden 

 Tekniska möjligheter 

Jag  förstår vad ni menar men ni måste  tänka er  in  i den minst  teknikkunnigas 

ögon och se det  från hennes perspektiv.  JAG  förstår men  jag tror  inte de andra 

kommer  förstå hur ni menar. De  är  vana med  sitt nuvarande  system  och hur 

detta fungerar. – Sinnica Stärnevall, Marinmuseum 
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Första sidan överblick 
Vi  har  valt  att  lägga  den  information  receptionisten  behöver  direkt  vid 

bokningsförfarandet på  första  sidan. Vi  frågade  vad  turisten/besökaren brukar  fråga 

om vid informationsdisken rörande de guidade turerna. Det är frågor som exempelvis: 

 Finns det några platser kvar på närmsta tur till (tur namn)? 

 När går nästa tur? 

 Hur är framkomligheten på turen? 

 Vart hoppar turisten/besökaren på? (startplats) 

Vi har därför valt att  lyfta fram och placera följande  information på framsidan: Antal 

platser kvar av totalt antal platser, arrangör, samlingsplats, guide, framkomlighet och 

så  vidare.  På  första  sidan  placerar  vi  även  en  symbol  för  noteringar.  Denna  visar 

antalet noteringar som finns för respektive tur/evenemang. Längst ner på sidan finns 

en  rullningslista,  en  ruta  där  rullande  information  rörande  den  närmsta  tur  visas. 

Detta  är  ett  ytterligare  sätt  att  snabbt  överblicka  information  om  nästa  tur.  Bilden 

nedan (Figur 12) är en skiss över utseendet för första sidan i vår prototyp: 

 

Figur 12 ‐ Första sidan, bokningsportalen 

Navigation   
Navigeringen  i  bokningsgränssnittet  sker  på  flera  olika  sätt  (se  Figur  13). 

Primärnavigeringen sker via stora flikar(orange markering). Den första fliken visar valt 
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datum, alltså den visar alla turer för endast en dag. Nästa flik visar alla turer veckovis. 

Det står tydligt vilken vecka användaren är inne på. Sista fliken visar månadsvy. För att 

enkelt  kunna  hoppa mellan  olika  datum  finns  alltid  en mini  kalender  längst  ut  till 

höger på sidan och detta är den så kallade sekundära navigeringen(grön markering). 

Dessa  flikar  uppdateras  dynamisk  då  användaren  klickar  på  olika  datum  i 

minikalendern. I innehållsnavigeringen (den svarta markeringen) visas var användaren 

befinner  sig  samt  att  hon  kan  bläddra  framåt  och  bakåt mellan,  dagar,  veckor  och 

månader. Vi visar även vart användaren hamnar om hon ska gå framåt eller bakåt. Det 

ska  finnas  snabbknappar(turkos  markering)  som  användaren  kan  använda  för  att 

snabbt  kunna  skapa  en  bokning  och  slippa mellansteget med  att  gå  in  på  turen. 

Bredvid  varje kloss(tur)  visas  en  symbol över  antal  inlagda noteringar på  respektive 

tur. 

 

 

Figur 13 ‐ Sidans element 

 

 

 

 
 INNEHÅLLS 

NAVIGERING 

 

 

 

SÖKFÄLT 
PRIMÄR NAVIGERING 

MINI KALENDER  
För snabbt navigering 
mellan dagar 
SEKUNDÄR 
navigering 

HUVUD INNEHÅLL 

SNABB KNAPPAR  UPPLYSNINGAR NOTERINGAR  

För att gå in på en speciell tur klickar användaren på klossen för den turen. Klossarna 

skiljer sig i färg beroende på vad det är för tur samt om det är en gruppbokning. När 

användaren klickar på en kloss kommer användaren in på bokningslistan (se Figur 14). 

Det  är  här  användaren  skapar  bokningar,  ändrar  bokning,  skriver  ut  och  skickar 
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deltagarlistor.  Vi  har  valt  att  försöka  efterlikna  den  pappersbaserade  listan  i 

inmatningsfält  och  utseende.  När  användaren  ska  skapa  en  bokning  klickar 

användaren på den stora knappen ”Ny bokning” och hamnar då i nästa steg nummer 

två,  bokning. Dessa  steg  illustreras med hjälp  av  så  kallade  brödsmulor  för  att  visa 

användarens  väg  till  en  färdig  bokning.  Dessa  steg  ser  ut  på  följande:  Listan   

Bokning   Övriga  upplysningar  Biljett   Översikt  av  bokning.  Stegen  kan  hela 

tiden ses av användaren och detta är ett sätt att se vad som ska ske härnäst. 

  I  lista steget visas alla personer som är  inbokade på turen. Vi har valt att särskilja 

sällskap  genom  att  ge  dessa  olika  nyanser  och  färgskillnader.  På  varje  person 

illustreras det med en  symbol om det  finns någon anmärkning på bokningen. Detta 

kan vara att det är något viktigt som bör upplysas som exempelvis att någon hoppar på 

vid annan hållplats eller att bokningen inte är slutförd. 

 

 

Figur 14 ‐ Den digitala bokningslistan 

 

5.2 Funktionsdesign 

Web2.0 och Ajax 
I  vår  design  har  vi  tagit  inspiration  från  ledande  webbplatser  inom  web2.0.  De 

funktioner bokningssystemet  ska ha bygger  till  stor del på web2.0 och Ajax. Vi har 

tittat  på  Googles  kalender  som  är  en  populär  kalenderfunktion.  Här  har  vi  fått 
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inspiration  från deras  fliksystem  och  kalendernavigering. När det  gäller  att  göra  en 

bokning har vi tagit inspiration från webbplatsen ams.se där användarna får följa vissa 

steg för att komma mot sitt slutgiltiga mål. Ajax funktioner är smarta och förenklar en 

hel del. Exempelvis när användaren ska välja datum, behöver användaren skriva i det 

utan en kalender kommer upp och hjälper till att fylla i fältet. Övriga ställen där vi har 

valt att använda Ajax funktioner är i sökrutan. Detta underlättar för receptionisten att 

hitta  en  bokning  genom  att  visa  exempel  på  sökningar  som  går  att  göras.  Ajax 

funktioner  kan  alltså  användas  för  att  förenkla  inmatningar  i  fält  genom  att  ge 

exempel på vad som kan  fyllas  i vissa  fält och komma med  förfrågningar ”Vill du att 

detta  ska  gälla  för  samtliga  personer?”. Vi  har  valt  att  använda  detta  för  att  fylla  i 

nationaliteten  för  större  sällskap.  Skriver  användaren  in  ”SWE”  på  första  personen 

kommer det upp en liten ruta där hon kan klicka i om det ska gälla för alla (se Figur 

15). 

 

 

Figur 15 ‐ Ajax funktion, Samma för alla? 

Minikalendern 
Minikalendern  är  själva  kärnan  i  navigeringen. Den  ligger  alltid  uppe  till  höger  på 

varje  sida  och  visar med  en  ruta  över  det  datum  användaren  befinner  sig  på.  Är 

användaren inne i veckovyn markeras hela den veckan användaren är inne på. Samma 

sak gäller för månad. Ovanför kalendern finns en knapp så användaren snabbt kan ta 

sig tillbaka till dagens datum när användaren är inne på annan dag. Användaren kan 

även bläddra mellan månaderna via fram och bakåt knappar i kalendern.  
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Ersättningsfunktioner för awareness 
Detta är vår  lösning på de noteringar och upplysningar alltså awareness, som skapas 

på  bokningslistan.  Noteringar  ersätts  i  vårt  system  med  en  väl  synlig  gul  post‐it 

liknande  ruta.  Detta  för  att  post‐it  lappar  i  allmänhet  förknippas med  noteringar, 

upplysningar  och  komihåglappar.  Den  gula  färgen  gör  även  att  användaren  lägger 

märke  till  informationen  bättre. Desto  nyare  och mindre  visad  notering,  alltså  om 

noteringen  nyligen  har  blivit  inlagd,  desto  större  är  texten  på  just  den  noteringen. 

Denna post‐it liknande ruta har en god ”affordance” och bör uppmärksammas väl. Vi 

har tänkt att det ska gå att  lägga  in en notering på själva turen, (se Figur 16) och att 

dessa hamnar på  första sidan när användaren kommer  in på  listan. Användaren kan 

också  skapa  en  notering,  anmärkning,  upplysning  på  personer  (se  röd markering  i 

Figur 16). Dessa noteringar på bokningar(personer) skapas i bokningssteget övrigt och 

kan exempelvis vara, ”hoppar på vid annan hållplats”, ”Hämtar biljett innan tur”. Dessa 

visas  i  steget  översikt  av  bokning  samt med  en  symbol  i  tabellen. Användaren  kan 

klicka  in  sig  på  en  bokning  och  gå  till  steget  översikt  för  bokning  för  att  se 

noteringarna eller direkt klicka på  symbolen. Noteringar på  turer  (se blå markering, 

Figur  16)  visas  alltid  när  användaren  är  inne  på  den  turen  och  de  senast  inlagda 

noteringarna  visas  på  ett  tydligare  sätt. Under  denna  ruta,  post‐it  lappen,  finns  en 

knapp där användaren lägger till noteringar för turen. 

Denna  funktion, som ska stödja de noteringar och upplysningar, så har vi  funnit att 

dessa typer av awareness stöds: 

 Rullningslisten skapar en ”påminnelse‐awareness” genom att alltid visa vilken tur 

som komma skall och information rörande denna. 

 

 Vår  post‐it  ruta  skapar  en  ”uppmanelse‐awareness”  som  ska  upplysa  systemets 

medarbetare med ändringar rörande turen. 

 

 Post‐itlappen visar även vilka ändringar som gjorts, när ändringen gjordes, av vem 

och detta kan vi hänvisa till typen ”accounting‐awareness”. 

 

 Anmärkningssymbolerna  visar  om  en  bokning  ej  är  slutförd  samt  om  det  finns 

någon anmärkning på den. Detta kan vara typen ”koordinations‐awareness”, alltså 

att innan turen startar måste bokningen slutföras och anmärkningarna ses över. 
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Vi  bör  poängtera  att  noteringarna  kring  turen  och  anmärkningarna  till  respektive 

bokning följer med den utskrivna listan. 

Figur 16 – Awareness 

 

5.3 Detaljdesign 
Designen på sidan bör vara enkel och relativt strikt i grafik. Viktiga delar kan belysas 

och sticka ut med hjälp av olika färger i systemet. Vi väljer att använda oss av skarpa 

färger och hög kontrast för  innehållet som placeras  i det vi kallar för primärnivån av 

användarens blickuppfång. Detta för att tydliggöra information som är av större vikt, 

exempelvis viktigare innehåll, upplysningar och noteringar, tider, datum och så vidare. 

Viktigt  i  detaljdesignen  är  att  när  den  skall  anpassas  för  små  touchscreen‐skärmar 

ändrar detta  förutsättningarna  radikalt. Vi har  tänkt  på detta  genom  att  göra  extra 

stora  knappar med  större  träff  yta, mindre  grafiska  element  och  stora mellanrum 

mellan elementen. Vi har även  tänkt på hur stora mängder  information ska visas på 

bästa  sätt  på  skärmen. Ett  exempel  på detta  kan  vara  att  använda  ”Ny  sida”  knapp 

istället  för  ”scrollist”.  Närliggande  handlingar  bör  även  ligga  väl  till  hands  så 

användaren inte behöver flytta sin hand onödigt långt. 
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6. Diskussion & Slutsats 
Eftersom vi har stött på  flera komplicerade problem som har krävt vidare  förklaring 

har tolkningslösa diskussioner skett kontinuerligt i analysen. Här följer dock våra egna 

tankar och slutsatser. 

Att  göra  en  bokning  såg  tillsynes  enkelt  ut  till  en  början  och målgrupperna  anser 

förfarandet som primitivt, men faktum är att den koordination och det samarbete som 

sker mellan Marinmuseum och Turistbyrån är mer komplicerat än så. Detta är något 

som  kan  vara  svårt  för  användaren  att  förmedla  eftersom  de  har  olika  roller  och 

därmed inte ser alla steg i leden. Vi som interaktionsdesigners har kunnat se hur dem 

bygger  upp  de  guidade  turerna  tillsammans  genom  att  koordinera  arbetet  via 

bokningslistan.  Bokningslistan  har  idag  flera  positiva  egenskaper  som  inte  får 

glömmas bort när den  ska ersättas. Med egenskaper  som  flexibilitet, affordance och 

awerness  spelar  den  en  fördelaktig  roll.  Om  vi  som  utvecklare  ska  ersätta  denna 

inarbetade artefakt, gäller det  för oss att  förstå de arbetsrutiner som sker  i samband 

med det kooperativa arbetet. Vidare bör vi förstå vilka koordinationsmekanismer och 

artefakter som följer därtill. 

Efter  vår  studietid  har  vi  fått  idéer  om  hur  koordination  med  hjälp  av  den 

pappersbaserade bokningslistan eventuellt kan ersättas av digitalisering, men också en 

förståelse  för  hur  ett  pappersbaserat  system  kan  verka  positivt  för  en/flera 

organisationer. Vi har exemplifierat ett motsvarande bokningssystem i en digitaliserad 

form, Evenemangsportalen. Här ser vi en bristande  förståelse  för att systemet måste 

vara anpassat efter  två olika organisationer med olika  interna  rutiner. Dock med en 

gemensam delad samarbetsrutin. 

Det  här  är  en  pilotstudie  som  bör  vidareforskas  på  för  att  kunna  se  om  andra 

skräddarsydda system kan användas i liknande sammanhang. Vi har tagit några steg i 

rätt  rikting  till  en  forskning där  en mer  arbetsvänlig och  tidsfrämjande  framtid  står 

som fokus. 

Vi kan konstatera att de två organisationerna arbetar kooperativt och att samarbetet 

kräver någon form av artefakt som stöd. I detta fall är det bokningslistan som fungerar 

som en koordinationsartefakt. Organisationerna har ett stort behov av interaktion och 

koordination  när  bokningar  ska  ske.    Platskoordinationen,  informationsutbyten, 

noteringar  och  upplysning  till  sina  medarbetare  är  mekanismer  som  får  det 
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kooperativa  arbetet  att  fungera.  Vi  har,  från  målgrupperna,  sett  ett  beroende  av 

information  från  medarbetarna  för  att  kunna  utföra  sitt  arbete.  Detta  stöds  av 

awareness  genom  artefakten.  Som  vi  nämner  i  teorin  om  att  förändras  den  delade 

arbetsdomänen förändras även arbetsdomänen för andra. Det stämmer tydligt in i vårt 

fall där receptionisten sätter guidens förutsättningar. 

Vi avslutar med de konkreta slutsatser vi har sett genom studietiden. 

 Marinmuseum  och  Turistbyrån  utför  idag  merarbete  med  hanteringen  av 

bokningslistorna. Med  hjälp  av  nytt  IT  system  har  vi  som  utvecklare möjlighet  att 

stödja deras arbete så att omfattande administrativt arbete minskar. 

 

 När  en  utvecklare  inför  ett  nytt  digitalt  bokningssystem  måste  hänsyn  till  de 

arbetsrutiner som finns i dagsläget tas. Systemet ska vara väl anpassat efter arbetet och 

inte tvärt om. 

 

 Evenemangsportalen  är  ett  exempel  där man  inte  tagit  hänsyn  till målgruppernas 

nuvarande  arbetsrutiner. Deras målsättning,  behov  och  krav  är  inget  som  ligger  till 

grund  för  systemet.  Därför  anser  vi  att  deras  nuvarande  pappersbaserade 

bokningssystem är bättre lämpat. 

 

 Papperet vs. Digitalt. Det är enklare att överblicka stora mängder  information på ett 

pappersdokument än i ett IT system och ett papper uppmanar ofta till noteringar och 

anteckningar vilket  inte ett IT system gör. Detta bidrar till svårigheter att digitalisera 

pappersdokumentet, bokningslistan. 

 

 Bokningslistans  positiva  egenskaper  måste  förstås.  Genom  noteringar  och 

upplysningar på bokningslistan skapas awareness och får vi som utvecklare ett nytt IT 

system att stödja awareness så kommer samarbetet fungera bättre och därmed arbetet. 

 

 Att skapa en  form av affordance, som vi gjorde med vårt exempel med post‐itlappen 

underlättar för awareness. Genom att visa informationen på ett speciellt sätt kan vi få 

användaren mer uppmärksammad. 

 
 Koordinationsartefakten  bokningslistan  är  bryggan  mellan  Turistbyrån  och 

Marinmuseum. Den  håller  samman  arbetsrutinerna  och  koordinerar  arbetet 

samt möjliggör  spridande  av  information. Artefakten bestämmer hur  arbetet 

ska utföras och påverkar rutinerna genom sin uppbyggnad och egenskaper. 
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Med ovanstående slutsatser vi har valt att lägga tonvikt på hoppas vi inge intresse för 

fortsatta studier om behovsanpassad teknik.   
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8. Appendix 

Appendix A – Intervjufrågor 

Frågor vi ställde till receptionisten: 
 

 I vilka situationer kommer du i kontakt med bokningsrutiner vid guidade 
turer? (var, vilken miljö? vad är din roll?) (startfråga) 
 

 Beskriv dessa rutiner i detalj (hur går det till?) 
 

 Ser du några svårigheter med arbetsrutinerna idag? 
 

 Hur skulle detta kunna lösas? 
 

 Hur skulle du vilja att listan såg ut? (Vad behövs och vad kan tas bort?) 
 

 När du gör en bokning är det bra för dig att veta vem som är guide? Varför? 
 

 Varför har ni ett telefonfält? Är det viktigt? Används det till annat? 
 

 Vad brukar besökarna fråga dig om rörande turen när de bokar?(annan plats) 
 

 Hur gör du för att kolla antal lediga platser? 
 

 Om det kommer ett större sällskap och ”dina” platser är fyllda hur gör du då? 
(Låna av MM) 
 

 Har du några idéer som skulle kunna underlätta bokningsprocessen? 
 

 Nämn tre egenskaper du skulle vilja se i ett nytt bokningssystem? (funktioner) 
 

 Hur ser du på samarbetet med de övriga aktörerna (TB/MM/AFFV)? Fungerar 
det bra eller dåligt? Vad kan göras bättre? 
 

 Har du några tidigare erfarenheter av bokningssystem? Vilka? Bra eller dåliga? 
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Intervjufrågor vi ställde till guiden: 
 

 I vilka situationer kommer du i kontakt med bokningsrutiner vid guidade 
turer? 
(var, vilken miljö? vad är din roll?) 
 

 Beskriv dessa rutiner 
(hur går det till i hela förfarandet?) 
 

 Ser du några svårigheter med arbetsrutinerna idag? 
 

 Har du några idéer som kan underlätta dessa bokningsrutiner? 
 

 Hur ser samarbetet med Affärsverkets båtvärd ut? 
(Vad är deras roll?) 
 

 Hur ser samarbetet med Marinbasen ut? 
(Vad är deras roll?) 
(Vad vill de veta?) 
(Vad kräver de?) 
 

 Hur får du reda på om turisterna vill/får hoppa på turen på ett annat ställe? 
 

 Vad anser du om att guiden ska ta emot betalning? 
(Hur löser du detta?) 
 

 Är det viktigt för dig att veta vilka nationaliteter turisterna har? 
(Så du vet om du ska föra turen på engelska) 
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Appendix B – Användartest 
Användartestet  vi gjorde  var  som  ett kombinerat workshop och  användartest där  vi 

utöver  testet  hade  en  öppen  diskussion  om  ändringar  och  designidéer.  Vi  hade 

pappersskisser  med  oss  över  vårt  koncept  (visioskisser).  Med  skisserna  skulle 

testpersonen  följa  vissa  scenarion  på  de  tänkbara  situationerna  som  exempelvis 

Navigering, boka turer, ändra uppgifter samt skapa turer. 

Användartestet hålls med Sinnica Stärnevall, arbetsledare, Marinmuseum.  

Presentation av vyer: 
 Sinnica  tycker att bokningsportalen bör göras anpassbar  för pekskärmar  just 

för  att  göra  en  enkel  bokning  och  slippa  ta  fram  musen  för  just  dessa 

funktioner. 

 Vi bör förtydliga nästa dag och nästa vecka pilarna. 

 Bara dagens datum ska vara markerat i veckovyn. 

 Hur ska man veta att det har kommit en ny notering vid symbolerna? Hur ska 

man kunna veta om inte någon annan har tagit del av den? Och hur ska man 

veta om de man vill ska ta del av informationen har det??? awereness 

 Fler symboler istället för text, symboler som visar sitt syfte. 

 Även att det ska stå hur många noteringar som finns. 

 Ett val av att  skriva ut gruppbiljett eller personligbiljett, hon berättar att det 

har funnits fall där vissa turister vill ha en personlig biljett om ett minne. 

 Osäkert om man behöver ha två typer av noteringar, en viktigare än den andra. 

“Alla noteringar är viktiga”. 

Navigering: 
 Likaså här bättre med symboler och pilar istället för ledande text, eller kanske 

både och. 

 Ny navigeringsordning vid bokningsförfarandet. 

 Lista ‐‐> Bokning ‐‐> Övrigt ‐‐> Sammanställning 

 I Bokningssteget sker all kontakt informations inmatning samt betalning. 

 Övrigt där kan man lägga in en upplysning och notering. 

 Sammanställning  där  visas  all  inmatat  information  igen  samt  en  biljett,  här 

väljer användaren att godkänna bokningen. Det är också hit man kommer när 

man ska ändra en bokning, då väljer man spara ändring istället. 

 Att snabbt kunna gå till närmsta tur tycker hon var ett smidigt sätt. 
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Listan: 
 Navigering mellan sid1 lista sid2 lista bör vara 1‐15, 15‐30 knappar. 

 Kommentarerna ska särskiljas bättre,  ljusblått, vitt  ljusblått, sedan symbol för 

notering, symbol för MM, TB logos. 

 Kommentarfunktionen som hör till listan bör särskiljas från det andra på nått 

sätt. Kanske skriva “ Lägg till listnotering”. 

 Sinnica  tror  man  enklast  kan  se  på  bokningsnumret  vilka  som  tillhör 

sällskapen  och  att  våra  färgnyanser  kanske  är  överflödiga  och  försvarar  det 

bara. 

 Kanske att man bara har kontaktpersonen i färg, hon tycker vi bör fundera nått 

bättre sätt att gruppera ihop sällskapen eller om det verkligen behövs. 

 Färgskillnader  kanske  är  otydliga  vad  de  verkligen  innebär.  Sinnica  förstod 

direkt vad färgerna innebär när hon såg att de hade samma bokningsnummer. 

 Att kunna lägg till guide kanske inte behövs tycker hon. 

 Men  att  kunna  ändra  tillsatt  guide  bör  vara  bra.  Hon  säger  även  att  den 

ordinarie personalen som jobbar med dessa bokningar inte direkt har ansvaret 

att kunna ringa in annan guide. 

 Telefonnummerfältet bör vara tillämpbart för två nummer, utländska och “/”. 

 Det valet av nationalitet kanske  inte är solklart, val  “samma  för alla”. Kanske 

att det kommer upp en text “ Vill du att detta ska gälla för samtliga?” 

 Man  ska kunna  ta bort hela  sällskapet och också  tag bort  enstaka personer. 

Detta  efter  diskussion  väljer  vi  att  lägga  i  “Ändra  bokning”  ‐‐> 

Sammanställningssteget. 

 Makulera hela boknings knappen bör vara mer särskild från framåt och bakåt 

knapparna. 

 Det måste göras enklare att förstå hur man ändrar en bokning. 

 All ändringar efter slutförd bokning bör ske i sammanställningssteget. 

Sökfunktionen: 

 Oklart vad man ska kunna söka efter. 

 Bokningsnummer har de inte alltid till hands. 

 Visa vilka sökalternativ man kan söka på. 

 Sedan att det ska kunna finnas en mer avancerat söksida. 

 I  den  avancerade  söken  ska  man  kunna  söka  på  “obetalda”,  “ej  slutförda” 

bokningar. 
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Administrationsverktyget   
 Lägga  till  tur steget.  Informationsfältet bör vara  för  ifyllt med vilken  tänkbar 

information man kan  tänkas  skriva  in där. Det  är  fritext  inmatning men  att 

man kan få en aning om vad man bör ta med. 

 Ordningen på de olika fälten bör vara mer tänkbart placerade. Vad och när bör 

bytas plats... 

 Det med att det kommer upp en kalender istället för att skriva in datum är bra. 

 Det med att lägga till guider tycker hon var ett bra sätt. Hon gillar att man kan 

skriva ut guidens egna tilldelade turer i from av ett schema 
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Appendix C – Effektkarta 
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