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Abstract 
The focus of this study is based on a web development team working within the confines of a 

Swedish authority. It has been recognized that web development teams are struggling to 

cooperate and work in high capacity efficiency, mostly due to the nature of the multifarious tasks 

at hand and their lack of understanding of each respective roles within the team. In lieu of this 

major downfall, establishing a mental model faceted way of thinking and working may improve 

effectiveness, communication and collaboration amongst all members of a functioning team. A 

shared mental model is developed through four stages of cognitive processes; knowing, learning, 

understanding and executing. The purpose of this study is to examine and show an example of 

how shared mental models can be developed in an existing web development team. By analyzing 

two workshop practices, this study aims to answer the following questions: 

• How can workshop practices “visualizing user stories” as well as facilitating “design 

studio sessions” be used to establish common understanding within the web development 

team?  

• How can four stages of cognitive processes (knowing, learning, understanding and 

executing) for developing shared mental models be understood? 

Participant observation and interviews are among research methods used. The ‘Shared Mental 

Model’ by Cannon-Bowers et al. (1993) is the primary theoretical framework used here. The 

results of this study indicate how workshop practices such as visualizing user stories well as 

conducting design studio sessions contribute to a common understanding due to increased social 

interaction among team members. The results also indicate that the web development team has 

been unable to process and exchange relevant information with each other during the initial 

stages of learning and development due to the lack of team building activities. This, in return 

affects further development of the shared mental model in the following steps.  

Key words: team, web development team, shared mental models  
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Sammanfattning  
I denna studie undersöks en svensk myndighets webbutvecklingsteam som i dag arbetar med att 

göra om myndighetens webbsida vilket inkluderar framtagning av nya gränssnitt och funktioner. 

I många fall har det visat sig att system- och webbutvecklingsteam har problem med att förhandla 

fram en gemensam förståelse. Dels på grund av de olika roller som ingår i ett team men även på 

grund av arbetsuppgifternas komplexitet och struktur. Svårigheter med att kommunicera, 

koordinera och samarbeta effektivt upplevs vara centralt i system- och webbutvecklingsprojekt. 

Att utveckla en gemensam förståelse tillika delade mentala modeller (hädanefter DMM, eng. 

Shared Mental Models) för lag- och uppgiftsarbetet kan förenkla kommunikation, koordination 

och samarbete inom ett team. Syftet med denna studie är därmed att illustrera ett exempel på hur 

DMM skulle kunna utvecklas inom ett webbutvecklingsteam. Webbutvecklingsteamet studeras 

och analyseras utifrån fyra steg av kognitiva processer (vetande, lärande, förståelse och 

verkställande) som demonstrerar hur DMM utvecklas steg för steg. Uppsatsen ämnar därmed att 

besvara följande frågor:  

• Hur kan workshoppraktikerna ”visualisering av användarresa” och ”designstudio” bidra 

till etableringen av den gemensamma förståelsen inom myndighetens 

webbutvecklingsteam? 

• Hur kan webbutvecklingsteamet förstås utifrån de fyra stegen av kognitiva processer; 

vetande, lärande, förståelse och verkställande om hur DMM utvecklas? 

Studien rymmer inom ramen för en fallstudie där deltagande observationer och intervjuer har 

nyttjats som metoder för insamling av empiriskt material. Teorin om DMM av Cannon-Bowers et 

al. (1993) är studiens primära teoretiska utgångspunkt. Sammanfattningsvis har studien lett fram 

till att de två workshoppraktikerna – visualisering av användarresa och designstudio – har 

bidragit till etablering av den gemensamma förståelsen i det stora hela genom social interaktion. 

Vidare har studiens resultat visat att webbutvecklingsteamet brister i vetandefasen eftersom 

teamet inte har utbyt relevant information om sig själva genom team building aktiviteter. Detta 

påverkar sedermera vidareutvecklingen av DMM i nästkommande steg.  

Nyckelord: team, webbutvecklingsteam, delade mentala modeller  
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1. Introduktion 
I detta avsnitt presenteras studiens inriktning, bakgrund och problematisering. Därefter följer ett 
syfte, frågeställningar, avgränsning, studiens bidrag samt en disposition som förbereder läsaren 
för fortsatt läsning och förståelse för uppsatsen.  

1.1 Inledning 

I dag arbetar majoriteten av moderna verksamheter och organisationer inom system- och 

webbutveckling i team. En av förklaringarna till detta är att system- och webbutveckling ofta 

består av flertalet komplexa arbetsuppgifter vilket inkluderar nära samarbete mellan flera aktörer 

och olika yrkesroller (Waterson et al., 1997; van den Bossche et al., 2010; Xiang et al., 2013). 

För att kunna lösa komplexa ibland osammanhängande uppgifter med ofta otydliga mål, behöver 

teammedlemmar förhandla om gemensam förståelse för varandra och om uppgiften. Detta är 

nödvändigt eftersom det åligger ett gemensamt ansvar för slutprodukten. En gemensam förståelse 

för varandra och om uppgiften kan uppnås genom att individer i ett team delar liknande mentala 

modeller. Detta gör det möjligt för teammedlemmar att kunna förutspå varandras agerande och 

gör det även enklare att agera i nuet (Cannon-Bowers et al., 1993; Mathieu et al., 2000).  

I föränderliga kontexter förmår team som utvecklat gemensam förståelse tillika DMM att 

respondera mer adaptivt till förändringen. Med liknande tankesätt kan samverkan mellan 

koordination, kommunikation och samarbete effektivisera teamens ageranden. De flesta som 

arbetar i team i dag har ofta en mycket god förståelse för hur effektiva och sammanhållna team 

kan fungera. Trots denna medvetenhet upplevs teamarbete svårt i praktiken när allt fler komplexa 

uppgifter inom i system- och webbutveckling måste utföras inom verksamheter och 

organisationer i dag (Mathieu et al., 2000). 

1.2 Bakgrund 

Digitalisering och ökad teknologi i vårt samhälle medför snabba skiftningar och ständiga 

förändringar inom verksamheter och organisationer. I konkurrenskraftiga miljöer ställs därmed 
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högre krav på flexibilitet och anpassning samtidigt som arbetsuppgifter avanceras i sin struktur. 

Som en reaktion på detta finns ett behov hos verksamheter och organisationer att anpassa 

arbetssätt och metoder vilket anstiftar till att teamarbete blir allt mer vanligt förekommande (van 

den Bossche et al., 2010). Ett välfungerat och samordnat team har ofta förmågan att genomföra 

avancerade arbetsuppgifter med resultat av hög kvalitet under komplexa och föränderliga 

förutsättningar. Detta förklarar varför många organisationer betraktar välfungerande teamarbete 

som nödvändiga (Mathieu et al., 2000). 

Enligt Dyer (1984) består team av minst två personer som genom samarbete uppnår ett 

gemensamt mål. Ett team särskiljer sig mot en grupp på så vis att det finns en tydlig 

rollfördelning där varje roll besitter specifika kunskaper som anses nödvändiga för att kunna 

slutföra en uppgift (Cannon-Bowers et al., 1993). Vidare definierar Goffman (2014) team som en 

samling individer som upprätthålls av en serie interaktioner i en situation.  

System- och webbutvecklingsprojekt beskrivs ofta som komplexa, dynamiska och 

ostrukturerade i sin natur. Inom dessa projekt är det vanligt förekommande med tvärfunktionella 

team som enligt Xiang et al. (2013) beskrivs som en sammansättning av yrkesroller med en 

variation av bakgrunder från olika avdelningar inom en organisation. Jämfört med andra typer av 

team är kraven på samarbete, koordination och kommunikation mer rigorös inom tvärfunktionella 

team inom framförallt system- och webbutvecklingsprojekt. Dessa team väntas även ha 

leverabler med hög kvalitet inom kortare tidsspann vilket kan förklaras som en följd av de snabba 

skiftningar som digitalisering och ökad teknologi medför (Waterson et al., 1997; Xiang et al., 

2013). 

Flera forskare, med inriktning på systemutveckling, beskriver teamarbete på olika vis men 

samtliga är eniga om en gemensam problematik; en avsaknad av gemensam förståelse kan leda 

till brister i samverkan, koordination och kommunikation vilket sedermera leder till försämrat 

resultat av leverabler inom ett system- eller webbutvecklingsprojekt. Forskare inom ämnet menar 

att etableringen av DMM reducerar konflikter, effektiviserar kommunikation samt agerande 

vilket i sin tur ofta leder till stora fördelar för organisationer som arbetar med detta (Waterson et 

al., 1997; Xiang et al., 2013). 
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Forskarna Cannon-Bowers et al. (1993) menar att två huvudsakliga typer av gemensam 

förståelse tillika DMM utvecklas. En för lagarbetet och en annan för uppgiftsarbetet. 

Utvecklingen av gemensam förståelse för lag- och uppgiftsarbetet kan beskrivas utifrån fyra steg 

av kognitiva processer. Det första steget, vetande, beskriver kortfattat hur information delas 

mellan teammedlemmar om varandra och hur information om uppgiften förstås och förmedlas. 

Det andra steget, lärande, beskriver kortfattat hur teammedlemmar delar uppfattningen om 

varandra. Det tredje steget, förståelse, beskriver kortfattat hur teammedlemmars olika perspektiv 

konsolideras med varandra och förenas till ett gemensamt perspektiv. Det fjärde steget, 

verkställande, beskriver kortfattat hur väl teamet har etablerat gemensam förståelse tillika DMM 

(Yu & Petter, 2014).  

Genom att studera Yu & Petter (2014) fyra steg av kognitiva processer för utvecklingen av 

DMM kan detta synliggöra var i utvecklingen som tvärfunktionella team inom system- och 

webbutveckling uppnår gemensam förståelse samt vilka faktorer som möjligtvis påverkar 

utvecklingen. Enligt forskare kan olika praktiker som involverar social interaktion och 

kommunikation tillämpas för att främja utvecklingen av den gemensamma förståelsen (Maynard 

& Gilson, 2013; Refererar till Kraigar & Wenzel, 1997).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Denna studie baseras på en svensk myndighets webbutvecklingsprojekt. 

Webbutvecklingsprojektet är en pågående process och består av ett tvärfunktionellt team som har 

i uppgift att ta fram nya gränssnitt till myndighetens nya webbplats. Med bakgrund från 

ovanstående beskrivningar är syftet att illustrera ett exempel på hur en gemensam förståelse kan 

etableras med utgångspunkt från DMM-teorier av Cannon-Bowers et al. (1993) och Yu & Petter 

(2014). Workshoppraktiker som består av flera interaktionstillfällen kan således vara bidragande 

till etableringen av DMM i tvärfunktionella team därför ämnar uppsatsen besvara följande 

frågeställningar:  
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• Hur kan workshoppraktikerna ”visualisering av användarresa” och ”designstudio” bidra 

till etableringen av den gemensamma förståelsen inom myndighetens 

webbutvecklingsteam? 

• Hur kan webbutvecklingsteamet förstås utifrån de fyra stegen av kognitiva processer; 

vetande, lärande, förståelse och verkställande om hur DMM utvecklas? 

Vidare önskar uppsatsen erbjuda rekommendationer och riktlinjer till verksamheter och 

organisationer som önskar effektivisera tvärfunktionella team och andra typer av team gällande 

samarbete, koordination och kommunikation.  

1.4 Avgränsning  

Webbutveckling är en huvudsaklig och signifikant del av systemutveckling med ett fokus kring 

gränssnitt och användbarhet. Webbutveckling består kortfattat av tre övergripande faser; 

förstudien, framställning av gränssnitt (User Experience (UX) design, interaktionsdesign och 

formgivning med mera) och utveckling (front end och back end programmering) (Dadzie et al., 

2009; Benyon, 2010). Denna studie avgränsas till att enbart undersöka de två första faserna. En 

begreppslista hänvisas till appendix för att ge läsaren en förståelse för de begrepp som kommer 

att omnämns i studien. En annan avgränsning görs även att enbart studera den sammansättning av 

medlemmar som förekommer under workshopparna. 

1.5 Studiens bidrag  

Med en växande litteratur och intresse för teamarbete inom system- och webbutveckling önskar 

uppsatsen att bidra med värdefulla insikter om hur teamarbete kan effektiviseras och förstås på ett 

bättre sätt. Detta görs genom att uppmärksamma workshoppars inverkan på kommunikation, 

samarbete och koordination. Studiens empiriska bidrag blir därför att redovisa två 

workshoppraktiker som kan främja etableringen av DMM. Studiens vetenskapliga bidrag 

förlänger Cannon-Bowers et al. (1993) teori om DMM genom att lägga till aspekter utifrån 
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Goffmans (2014) socialpsykologiska perspektiv. Slutligen vill studien även lämna bidrag genom 

att presentera rekommendationer och riktlinjer för verksamheter och organisationer. 

1.6 Disposition  

Inledningsvis beskrivs studiens ämnesområde, problematisering, syfte och frågeställning. Ett 

avsnitt om webbutvecklingsprojektet önskar ge läsaren en bakgrundsförståelse för det studerade 

fenomenet. Därefter följer ett avsnitt med relevant litteraturgenomgång inom forskningsområdet. 

Ett teoretiskt avsnitt om DMM och kommunikationsperspektiven önskar ge läsaren en förståelse 

för hur det studerade fenomenet sedan kommer att analyseras. Till följd av detta presenteras 

metodavsnittet som beskriver studiens tillvägagångsätt, val av studieobjekt och respondenter, 

data- och analysmetod, validitet och reliabilitet, etiska överväganden samt metodkritik. I empiri- 

och analysavsnittet presenteras den data som samlats in vilket varvas med analys utifrån de 

teoretiska perspektiven. Därefter följer slutsats och sedermera en diskussion samt förslag på 

vidare forskning inom ämnet.  
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2. Webbutvecklingsprojektet 
I detta avsnitt ges en beskrivning av klienten, myndigheten och webbutvecklingsprojekt. 
Dessutom ges en presentation av kommunikationsbyrån som ansvarar för samtliga workshoppar 
som hålls i regi för myndigheten.  

2.1 Om webbutvecklingsprojektet 

Klienten, den svenska myndigheten, består av ca 1400 anställda med kontor i både Stockholm 

och Örebro. Myndigheten finansieras bland annat med skattemedel och förser användare och 

kunder med officiell statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Myndigheten har som 

uppgift att utveckla, fastställa, sprida och samordna statistik som samlas in genom frivilliga 

uppgiftslämnare eller av anställda som arbetar på myndigheten som fältintervjuare.  

Sedan 2016 fattades ett beslut om att göra om myndighetens webbplats. Beslutet grundar sig 

i att webbplatsen behöver moderniseras för att delvis anpassas till Europiska Unionens (EU) 

webbriktlinjer gällande tillgänglighet. Med tillgänglighet på webben menas att webbplatsen ska 

vara utformad på så vis att alla användare oavsett funktionsvariation ska kunna nyttja 

webbplatsen obehindrat. EU:s tillgänglighetsperspektiv måste numera omfatta samtliga offentliga 

myndigheter i Sverige vilket påskyndande beslutsprocessen om att påbörja omgörningen av 

webbplatsen. Omgörningen av myndighetens webbplats är en omfattande process eftersom 

webbsidan innehåller många komplexa samband. Målet med omgörningen är att samtliga delar 

ska vara färdigställda år 2018. Med detta menas att skapa nya gränssnitt för varje innehåll och 

funktion av den nuvarande sidan men även utveckla nya funktioner som kan vara användbara för 

framtida bruk (UX processledaren & UX designern, 2017). 

2.2 Kommunikationsbyrån 

Kommunikationsbyrån består av drygt 50 konsulter och är en del av en större 

kommunikationskoncern. Byrån är placerad i centrala Stockholm och erbjuder strategisk- och 

operativ kommunikationsrådgivning med specialkompetens inom redaktionell, digital-, 
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finansiell- och hållbarhetskommunikation. Byrån arbetar med både privat och offentlig sektor. En 

av byråns kunder är den svenska myndigheten som studeras i denna uppsats. Byråns konsulter 

har i uppgift att bistå med kompetens och expertis inom UX design kring myndighetens 

webbutvecklingsprojekt (UX processledaren, 2017).  
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3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av den bakgrundslitteratur som anses vara relevant för 
studien och dess syfte samt en redovisning av tidigare forskning gällande DMM.  

Utifrån litteraturgenomgången kan det påvisas en bristande forskning inom system- och 

webbutvecklingsprojekt i en svensk kontext. Majoriteten av nedanstående undersökningar utgår 

från kvantitativa metodstudier, vilket även identifierar en bristande litteratur som applicerar 

kvalitativa metoder i undersökningar för att söka förståelse för utvecklingen av DMM. Nedan 

följer ett urval över identifierade områden från litteraturen som anses vara av relevans som 

bakgrund till studien.  

Teorin om DMM, är numera en uppmärksammad teori sprungen från kognitiv psykologi. 

Genom sin ansatts går den på djupet med att söka förståelse för hur effektiva team kan fungera i 

relation till komplexa arbetsuppgifter och samverkan mellan olika individer i en arbetsgrupp 

(Cannon-Bowers et al., 1993).  

Teorin applicerades till en början inom militären där syftet var att studera hur militärteam 

fullbordade sina mål på framgångsrika sätt. Studier visade att militärteam som utvecklat DMM 

hade förmågan att förutspå andra teams agerande och beteenden. Detta ansågs vara mycket 

fördelaktigt i framförallt kritiska och livsavgörande situationer (Yu & Petter, 2014; Refererat till 

Cannon-Bowers et al. 1993; Rouse et al. 1992; Lim et al., 2006; Kleinman, 1989).  

Sedan begynnelsen har teorin sedermera applicerats inom andra områden som IT, 

företagsekonomi, utbildning samt hälsovård och har tidigare exemplifierats bäst i fartfyllda 

realtidssammanhang såsom på akutmottagningar och inom flygbesättningar (Klimoski & 

Mohammed, 1994; Mathieu et al., 2000; Yu & Petter, 2014. I situationer som dessa, vilka ofta 

beskrivs som intensiva och oförutsägbara, agerar medlemmar mycket samordnat med liten 

möjlighet till omedelbar kommunikation (Klimoski & Mohammed, 1994; Refererat till Orasanu 

& Salas, 1993; Weick, 1993; Mathieu et al., 2000).  

Espinosa et al. (2001), Yang et al. (2008), Xiang et al. (2016) har samtliga studerat DMM:s 

utveckling inom systemutvecklingsteam. Majoriteten av forskarna utifrån litteraturgenomgången 

har kunnat påvisat att DMM haft en positiv inverkan på teams utveckling av samarbete, 
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koordination och kommunikation. Dock, påvisar Levesques et al. (2001) studie att olika faktorer 

kan påverka utvecklingen av DMM. Ökad rolldifferentiering vilket ofta förekommer inom 

temporära team har visat sig försämra förutsättningarna för kommunikation vilket i sin tur 

försvårar utvecklingen av DMM. Även faktorer såsom permanenta- och temporära uppsättningar 

av team, uppgiftstrukturer (Levesques et al., 2001) samt teamets storlek (Rentsch & Klimoski, 

2001) har visat sig påverka utvecklingen av DMM.  

Genom att tillämpa olika praktiker, metoder och verktyg kan DMM på så vis utvecklas i ett 

team. Av forskarna nämns huvudsakligen sex praktiker; Team building (Yang et al., 2008 & 

Xiang et al., 2016), Planning (Stout et al.,1999), Reflexivity (Gurtner et al., 2007), Leader 

briefing (Marks et al., 2000), Self-correction training (Smith-Jentsch et al., 2008) samt Cross-

training (Volpe et al., 1996; Paasivaara et al., 2002).  

En mer ingående förklaring av Planning beskriver hur handledaren vägleder teamet genom 

olika processer för att förtydliga målbilden. Reflexivity syftar till att möjliggöra för 

teammedlemmarna att kunna granska och reflektera över uppgifterna och dem själva. Leader 

briefing används som metod för teamledare i syfte att förmedla uppgiftens mål. Team-interaction 

training beskrivs som en praktik för att skapa effektiva interaktioner mellan teammedlemmarna. 

Self-correction training låter samtliga teammedlemmar reflektera över uppgifterna tillsammans 

med en handledare under en genomgång. Cross-training består sammantaget av tre praktiker som 

syftar till att få teammedlemmar att pröva på varandras arbete och även varandras yrkesroller (Yu 

& Petter, 2014). 

Ovanstående sex praktiker har hittills använts som verktyg och metoder för att understödja 

utvecklingen av DMM.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångpunkterna för studien. Teorin om DMM är 
studiens primära teoretiska utgångpunkt som förlängs med Goffmans (2014) socialpsykologiska 
perspektiv. Två kommunikationsperspektiv presenteras även i relation till DMM. Det teoretiska 
ramverket önskar ge läsaren en grund för hur det studerade fenomenet kan förstås och hur 
gemensam förståelse kan utvecklas hos teammedlemmar.  

4.1 Val av teoretiskt ramverk 

Att lösa komplexa arbetsuppgifter som involverar många aktörer och yrkesroller upplevs vara 

problematiskt utifrån den beskrivning som givits under introduktionsavsnittet. Teorin om DMM 

har visat sig vara relevant i syfte att besvara syftet och frågeställningarna. Då social interaktion 

och kommunikation stödjer utvecklingen av DMM appliceras Goffmans (2014) 

socialpsykologiska perspektiv samt transmission- och ritualperspektiven på kommunikation som 

vidare hjälper till att besvara syftet och frågeställningarna.  

4.2 Teorin om delade mentala modeller som social praktik  

DMM utgår från teorin om mentala modeller (Johonson-Laird, 1980) och har sitt ursprung från 

kognitiv psykologi. Enligt Rouse & Morris (1986) kan mentala modeller beskrivas på så vis att 

en individ håller en kunskapsrepresentation i minnet av allt denne har åstadkommit i den fysiska 

världen (Yu & Petter, 2014). Mentala modeller är mycket mer komplexa än mentala bilder på så 

vis att de går att manipulera genom exempelvis träning eller praktiska övningar (Cannon-Bowers 

et al., 1993). DMM utökar idéen om mentala modeller och konceptualiserar team som en enhetlig 

informationsbehandlande enhet. Enligt Cannon-Bowers et al. (1993:228) kan DMM definieras 

som: 

Knowledge structures held by members of a team that enable them to form 
accurate explanations and expectations for the task, and in turn, to coordinate 
their actions and adapt their behavior to demands of the task and other team 
members. 
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Med detta menas att individer har liknande överlappande kognitiva representationer av 

procedurerna, målsättningarna och rollfördelningarna inom teamet. Medan heterogena team ofta 

stärks av mångfald kan teorin om DMM föreslå att effektiva teams upprätthålls av den 

gemensamma förståelsen som etablerats inom teamet (Cannon-Bowers et al., 1993).  

Enligt författarna Cannon-Bowers et al., (1993) utvecklas två övergripande typer av DMM 

tillika en gemensam förståelse. En för uppgiftsarbetet och en för lagarbetet. Den mentala 

modellen för uppgiften betonar att det finns en gemensam förståelse för målet, proceduren, 

utmaningarna och komplexiteten för uppgiften. Det bör även finnas ett ömsesidigt beroende 

mellan medlemmarna för att kunna slutföra uppgiften. Det ömsesidiga beroendet skapar 

förutsättningar för social sammanhållning som gör att samtliga teammedlemmar förmår att 

investera sina egna resurser mot att nå målet och därmed vilja lösa uppgiften. Goffman (2014) 

påvisar vikten av tillit i det ömsesidiga beroendet enligt nedan:  

När medlemmar i ett team har olika formell status och rang i en social 
inrättning, vilket ofta är fallet, kan vi konstatera att det ömsesidiga beroendet 
som uppstår genom medlemskapet i teamet sannolikhet kommer att överbrygga 
strukturella eller sociala klyftor inom inrättningen och på så vis utgöra en 
sammanhållande kraft för den. – Goffman 2014:77 

Den mentala modellen för laget (även kallat teamet) betonar den gemensamma förståelsen för 

teamets interaktion och koordination däribland kommunikationsmönster samt rolldefinitionen 

med ansvarsområden och bakgrundinformation såsom individuella preferenser, vanor och 

kompetenser (Cannon-Bowers et al., 1993; Yu & Petter, 2014).  

På en arbetsplats eller i en teamuppsättning menar Goffman (2014) att individer besitter en 

viss rollkaraktär som upprätthålls i relation till andra genom sociala interaktioner i samma 

kontext. Rollen ger upphov till olika beteenden och utseenden (som exempelvis klädstil) och blir 

ofta påverkad av den miljö som denne vistas inom och även av yttre faktorer. I och med att rollen 

upprätthålls i relation till andra skapas förväntningar på rollkaraktären. De förväntningar som 

finns på rollen måste därmed ständigt upprätthållas för att verka trovärdig. En förståelse för vilka 

förväntningar som existerar för den specifika rollkaraktären kan enbart införskaffas genom 

sociala interaktioner och informationsutbyten med andra. När rollen brister i sin trovärdighet 
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beror detta på att rollkaraktären inte har lyckats leva upp till de förväntningar som rollen besitter i 

relation till andra i sin omgivning, och i relation till den befintliga kontexten (Goffman, 2014). 

4.3 Kognitiva processer för utvecklingen av DMM  

Utvecklingen av teams DMM sker genom kognitiva processer (Cannon-Bowers et al., 1993; 

Klimoski & Mohammed, 1994). Forskarna Yu & Petter (2014) identifierar fyra steg av kognitiva 

processer i utvecklandet av DMM; vetande, lärande, förståelse och verkställande.  

I det första steget av de fyra kognitiva processerna, vetande, mottar teammedlemmar relevant 

information för att kunna slutföra uppgifter (Yu & Petter, 2014). När teamet etableras 

förekommer ett antal informationsutbytesaktiviteter som sträcker sig från tillfälliga samtal, team 

building aktiviteter till formella möten (Yu & Petter, 2014; Referat till McComb, 2007). Under 

dessa informationsutbytesaktiviteter utbyter teammedlemmar relevant information som anses 

nödvändiga för att uppnå teamets mål. I detta steg uppmanas varje individ att dela med sig av 

relevant information om sig själv (såsom exempelvis specifika kunskaper, expertis, kompetenser 

och individuella preferenser med mera) med de andra i teamet (Yu & Petter, 2014). 

I det andra steget, lärande, börjar teammedlemmar att integrera all den information som 

erhållits från vetandefasen (Yu & Petter, 2014). Detta möjliggör för teamet att kunna skapa ett 

transaktivt minnessystem (Austin, 2003; Refererat till Wegner, 1985). Med detta menas att 

teammedlemmar får en klar bild över vad för slags kunskaper, expertis och kompetens varje 

teammedlem besitter. Denna meta-kunskap om teamet är väsentlig för att veta vem som kan styra 

och stödja viktiga funktioner mot att fullfölja målen (Yu & Petter, 2014).  

I det tredje steget, förståelse, utvecklas DMM för uppgifterna samt teamet. Individens syn 

och perspektiv konsolideras med de andra i teamet vilket skapar konsensus och en gemensam 

grund inför nästkommande steg. Detta uppnås genom att teammedlemmar kommunicerar, 

samarbetar och integrerar med varandra. Teammedlemmarna bekräftar mål, värderingar och 

uppgiftsstrategier samt förenar eventuella konflikter som uppkommit under arbetets gång (Yu & 

Petter, 2014).  
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Det fjärde steget, verkställande, inträffar när teamet har utvecklat en delad förståelse och 

verkställer målen. När teamet upplever nya situationer responderar teamet adaptivt på de nya 

situationerna utifrån den gemensamma förståelsen som etablerats i verkställandefasen. De nya 

situationerna tjänar antingen till att förstärka redan etablerade DMM eller så kan ytterligare 

upprepningar av vetande, lärande eller förståelse behövas för att kunna utveckla DMM (Yu & 

Petter, 2014).  

4.4 Två kommunikationsperspektiv i relation till DMM  

Kommunikation är ett begrepp som kan definieras på många olika vis. I denna studie betraktas 

kommunikation utifrån två huvudsakliga perspektiv; transmission och ritual (Windahl et al., 

2009).  

Transmissionsperspektivet kan förstås utifrån Shannon och Weavers (1948) 

kommunikationsmodell som en linjär envägskommunikation. Kommunikationsmodellen 

beskriver en aktiv sändare och en passiv mottagare av ett meddelande. Mer utförligt beskrivs 

kommunikationsmodellen att en sändare kodar ett meddelande som sänds via en kanal varpå 

mottagaren avkodar. I denna process, när meddelandet transporteras via kanalen kan brus 

(faktorer som påverkar kommunikationsprocessen) uppstå vilket kan göra det svårt för 

mottagaren att avkoda meddelandet (Windahl et al., 2009).  

Ritualperspektivet ser kommunikation som en representation av en delad förståelse mellan 

individer och betraktas som en tvåvägskommunikation. Inom detta perspektiv förstås 

kommunikation genom förståelse, utbyte, delning, relationer, socialt beteende och interaktion. 

Sändare och mottagare av meddelandet är båda aktiva genom informationsutbytet. Likt en 

ceremoni eller ritual förstås kommunikation som berättelser och individer betraktas som deltagare 

som måste integreras. En individ sjunger och deltar i aktiviteter såsom bön under kyrkliga 

ceremonier vilket demonstrerar ett exempel av den rituella synen på kommunikation. Det rituella 

perspektivet är kulturellt betingat och kommunikation formas utifrån en viss kontext. Detta 

medför att kommunikation kan uppfattas på olika vis vilket kan medföra missförstånd om 

individer inte delar samma övertygelser (Windahl et al., 2009; Refererat till Carey, 1975). 
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Som Kraiger & Wenzel (1997) tidigare nämnt är kommunikation avgörande för hur DMM 

utvecklas i team. Kommunikationsperspektiven kan därmed avgöra huruvida DMM utvecklas i 

team eftersom tillämpningen av de olika kommunikationsperspektiven kan påverka hur 

information delas och mottas mellan teammedlemmar (Maynard & Gilson, 2013). 

 

4.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

Effektiva samarbeten, koordination och kommunikation kan uppnås genom etableringen av den 

gemensamma förståelsen för uppgift- och lagarbetet (Cannon-Bowers et al., 1993; Klimoski & 

Mohammed, 1994). Vetande, lärande, förståelse och verkställande är fyra steg av kognitiva 

processer som teammedlemmar genomgår för att utveckla DMM tillika en gemensam förståelse 

(Yu & Petter, 2014). För att kunna genomgå dessa steg av kognitiva processer krävs 

kommunikation och social interaktion. Olika kommunikationsperspektiv påverkar utvecklingen 

likväl uppgiftsstrukturen, rolldifferentieringen, teamets storlek samt permanenta/temporära 

uppsättningar av team (Windahl et al., 2009; Levesque et al., 2001). 

4.6 Teorikritik och reflektion 

En kritik som riktas mot begreppet DMM belyses bland annat av Cannon-Bowers och Salas 

(2001:1996):  

The problem seems to be that researchers have interpreted the shared 
cognition label to mean so many different things, that we are not sure that any 
two authors mean the same thing when they use it. 

Detta uppmärksammar problematiken i användningen av begreppet. Kopplat till DMM återfinns 

flera liknande begrepp såsom kollektiv kognition, team mentala modeller och delad kunskap som 

används av flera forskare för att förklara samma eller liknande kognitiva processer. I denna studie 

har jag därför valt att utgå ifrån Cannon-Bowers et al. (1993) beskrivning av begreppet.  

Kritik som även riktar sig mot DMM-teorin är att den ofta associeras med positiva, 

effektfulla teamarbeten. Forskarna Espinosa et al. (2001) påvisar att team som utvecklat starkt, 

opassande DMM kan få förödandet konsekvenser för arbetsprocessen och även slutprodukten. 



 

21 

Kritik riktas även mot teorin om huruvida DMM kan mätas och jämföras mellan individer. Vissa 

forskare tillämpar exempelvis enkätundersökningar och jämför svaren vilket då presenteras som 

tillfredsställande svar för etableringen av DMM (Yang et al., 2008; Xiang et al., 2013).  

Svårt att mäta, jämföra och kontrollera är summeringen av ovanstående kritik av DMM. 

Studien tar därmed denna kritik i åtanke vid redovisning av både resultat och analys. 

Vidare kritik kan även riktas som Goffmans (2014) socialpsykologiska perspektiv. Han 

betraktar social interaktion som ett rollspel att individer har olika fasader som upprätthålls av 

rollkaraktärer likt ett framträdande på en teaterscen. Goffmans (2014) syn på social interaktion 

kan kritiseras på så vis att rollen ständigt är beroende av medaktörer och en publik för att kunna 

upprätthållas och verka trovärdig. I denna studie kan även kritik riktas mot användningen av 

teorin. Goffmans (2014) nämner en mycket omfattande beskrivning av rollen och synen på social 

interaktion. Dock, belyser denna studie endast relevanta aspekter som kan kopplas samman med 

DMM. Eftersom Goffmans (2014) socialpsykologiska perspektiv inte är studiens primära 

teoretiska utgångspunkt adderas perspektivet som ytterligare en dimension till begreppet DMM 

vilket främjar förståelsen för social interaktion i denna mening. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i studien för att besvara syfte och 
frågeställningar. Denna undersökning äger rum inom ramen för en fallstudie där deltagande 
observationer samt kvalitativa intervjuer har nyttjats som metoder för insamling av empiriskt 
material. 

5.1 Kvalitativ fallstudie  

En fallstudie syftar till att studera ett specifikt fall som exempelvis vid studier av ett team, ett 

projekt eller en organisation (Bryman, 2012). Fallstudien ämnar därmed att studera ett 

tvärfunktionellt team i ett pågående webbutvecklingsprojekt inom en svensk myndighet.   

Målet med att tillämpa fallstudier är att ge en sådan detaljerad beskrivning som möjligt av 

det specifika fallet. Syftet med detta är att synliggöra och ge förklaringar till komplexa samband 

och processer som fallet ger upphov till (Bryman, 2012). Inom ramen för fallstudien tillämpas två 

kvalitativa metoder; observationer och intervjuer. Studiens kvalitativa inställning ämnar fokusera 

på det vardagliga, situerade, kulturella aspekterna av människors handlande, lärande, tänkande 

och vetande (Kvale & Brinkman, 2014; Refererat till Yin, 2010). Studien är av abduktiv ansats 

där teori och empiri varvas i en dynamisk analysprocess. På så vis låter jag en förståelse för 

fenomenet successivt växa fram under analysarbetet.   

5.2 Val av studieobjekt och respondenter 

Val av studieobjekt har gjorts utifrån en ändamålsenlig provtagning (eng. purposeful sampling), 

en vanligt förekommande teknik som används inom den kvalitativa forskningsansatsen. Tekniken 

lämpar sig framförallt för att kunna göra urval utifrån informationsrika fall vid observationer. 

Detta involverar även identifiering av en grupp eller personer som har specifika kunskaper 

gällande fenomenet som studien har i avsikt att undersöka (Patton, 2002).  

Utifrån denna beskrivning rimmar myndighetens webbutvecklingsprojekt däribland 

webbutvecklingsteamet. Webbutvecklingsteamet består av UX designers, utvecklare, 
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produktägare, projektledare, innehållsansvariga och kundtjänstmedarbetare och beskrivs och 

beskrivs därmed som ett tvärfunktionellt team (Xiang et al., 2013).  

Val av respondenter har gjorts utifrån ett typiskt urval. Ett typiskt urval baseras på 

respondenterna har en gemensam nämnare mellan varandra (Bell, 2016). 

Webbutvecklingsprojektet kan kännetecknas som den gemensamma nämnaren i denna studie 

vilket avgränsar urvalet av respondenter. Respondenterna presenteras och beskrivs mer 

omfattande under appendix 2.  

5.3 Deltagande observation 

Från den 31 januari till och med den 28 mars 2017 har jag varit en aktiv medarbetare samt 

deltagande observatör för en svensk myndighets webbutvecklingsprojekt. Inom detta tidsspann 

har totalt fyra workshoppar med en längd á sju timmar per gång observerats. Observationerna för 

workshopparna ägde rum på kommunikationsbyråns huvudkontor i Stockholm. Som DeWalt & 

DeWalt (2010) nämner kan deltagande observation betraktas som en grundläggande metod för en 

etnografisk forskningsdesign eftersom datainsamlingen sker i en naturlig kontext. Genom att 

delta i dagliga aktiviteter, ritualer, interaktioner kan jag som forskare ta del av explicit och 

implicita kunskaper om det tvärfunktionella teamet i webbutvecklingsprojektet under 

workshopparna (DeWalt & DeWalt, 2010).  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har deltagande observationer framförallt 

varit av stor vikt eftersom jag fått möjlighet att ta del av webbutvecklingsteamets interaktioner, 

samtalsämnen och arbetsprocesser. Som Bryman (2012) menar på är det viktigt att notera 

löpande under observationerna för att säkerställa datainsamlingen så att den inte glöms bort eller 

modifieras i efterhand. Med denna anledning har jag ständigt fört utförliga fältanteckningar i en 

observationsmall samt stödordsanteckningar i ett anteckningsblock. I situationer som kräver 

mycket uppmärksamhet som vid exempelvis diskussioner mellan deltagarna i 

webbutvecklingsteamet anses stödordsanteckningar framförallt vara fördelaktiga (DeWalt & 

DeWalt, 2010). Observationsmallen har även som syfte att underlätta vid analysarbetet som 
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Bryman (2012) menar på och bör bland annat innehålla händelser, människor, konversationer och 

känslor (Bryman, 2012).  

Utöver anteckningar har jag även tagit del av annat material som presenteras i figur 1. 

Materialen har varit nödvändiga att inkludera i studien som empiri eftersom dessa är av 

signifikant betydelse för webbutvecklingsprojektet. Materialen kompletterar observationerna 

vilket gör det möjligt att öka förståelsen för hela webbutvecklingsprojektet samt vilka artefakter 

som bidrar till vidareutvecklingen av webbutvecklingsprojektet och sedermeder utvecklingen av 

DMM i teamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Redovisar materialtillgången.  

5.4 Kvalitativa intervjuer 

Som ett komplement till deltagande observationer har jag använt mig av semistrukturerade 

(ansikte-mot-ansikte) samt strukturerade intervjuer (mailkonversation). Enligt Kvale & Brinkman 

(2014) är den semistrukturerade intervjun delvis inspirerad av fenomenologin och kan betraktas 

som en social praktik. Kunskap produceras och konstrueras genom den aktiva processen mellan 

den som intervjuar och intervjupersonen. Målet är att låta intervjupersonerna ge fria 

beskrivningar och på så vis kan en förståelse för teman i intervjupersonens beskrivna värld 

synliggöras. Detta kan framförallt appliceras gällande intervjuer som sker ansikte-mot-ansikte i 

en fysisk kontext.  
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I denna studie har de fyra semistrukturerade intervjuerna genomförts enligt Kvales (2014) sju 

stadier för intervjuundersökning; (1) tematisering, (2) planering, (3) intervju, (4) utskrift, (5) 

analys, (6) verifiering och (7) rapportering. 

I första stadiet, tematisering, formuleras teman såsom roll och teamarbete, projekt ”ny 

webbplats” och teamsamarbete. Därefter planerades fyra intervjuer in med personer från 

webbutvecklingsteamet. Intervjuguiden utformades från ovanstående teman med tillhörande 

frågor. Bakgrundsfrågor som exempelvis innefattar yrkesroll och arbetsuppgifter ställdes i syfte 

att göra intervjupersonerna bekväma med intervjusituationen. Resterande frågor var utformade att 

börja frågan med Hur...? På vilket sätt…? för att låta intervjupersonerna få möjligheten att lämna 

en sådan öppen beskrivning som möjligt vilket gav rum för vidareutveckling av svar (Kvale & 

Brinkman, 2014). Som en följd av detta adderades och reducerades frågor under intervjuernas 

gång vilket resulterade i att intervjuerna blev individuellt anpassade. Den problematik som kan 

uppstå i samband med detta är att intervjusvaren kan skilja sig åt vilket kan försvåra analysarbetet 

när teman ska utvinnas och identifieras. Med detta i åtanke återgick jag löpande till 

intervjuguiden under intervjuernas gång.  

Tre intervjuer ägde rum på kommunikationsbyråns kontor och en intervju genomfördes på en 

restaurang i Stockholm mellan perioden 2017-03-17 och 2017-04-03. Intervjuerna varade mellan 

30 - 66 minuter och spelades in med en Iphone. Samtliga intervjuer transkriberades, vilket ledde 

till 29 antal sidor utskriven text. Enligt Kvale & Brinkman (2014) innebär transkribering att 

transformera, från det muntliga språket till det skrivna språket. I utskriften går kroppsspråket 

såsom gester förlorat. Även tonalitet, emotionella aspekter och andning förloras i det utskrivna 

materialet (Kvale & Brinkman, 2014). Med detta i åtanke transkriberades även skratt [skratt], 

instämningar [ehm] och andra typer av ljud som exempelvis [host] som gör det lättare för mig att 

återkoppla tillbaka till intervjuerna under analysarbetet. 

Ovanstående intervjuer kompletterades även på ett induktivt sätt genom att ställa 

strukturerade frågor via mail till andra deltagare i webbutvecklingsteamet som var närvarande 

under workshopparna. Anledningen till detta var att jag upplevde att det saknades variation av 

intervjupersoner utifrån yrkesroll samt att mer svar på så vis kunde ge stöd åt redan befintlig data. 

Tre personer kontaktades varav två personer svarade på frågorna utifrån en kompletterande 
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intervjuguide bestående av sju huvudfrågor som specifikt inriktades mot workshopparna. 

Upprepande försök att kontakta den tredje personen via mail resulterade utan vidare framgång. 

Vidare reflektion kring detta diskuteras i avsnitt metodkritik och reflektion. 

Det sjätte stadiet, verifiering, diskuteras mer omfattade under validitet och reliabilitet samt 

under metodkritik och reflektion. I det sjunde stadiet, rapportering, kommer det sammanställda 

materialet att infinnas i denna studie som ett examensarbete. 

 

Figur 2. Redovisar respondenterna.   

5.5 Analysmetod  

Studiens analysenhet är myndighetens webbutvecklingsteam samt fyra workshoppar. Som 

tidigare nämnt har observationer och kvalitativa intervjuer använts för insamling av material 

vilket ämnar för olika analysmetoder. Utifrån observationer och fältanteckningar har det 

insamlande materialet redan reducerads i viss mening då uppsatsen redan tagit ett fokus innan 

påbörjad datainsamling (DeWalt & DeWalt, 2010; Refererat till Miles och Huberman, 1994). 

Utifrån fältanteckningar som skrivits ned i observationsmallen, kodas och kategoriseras de fyra 

workshopparna med numreringar och färgpennor för att på så vis hitta mönster eller teman som 

hör ihop med varandra. Genom att identifiera nyckelord som hör samman med varandra kan 

teman formuleras och mönster identifieras. Detta blir sedermera användbart under analysarbetet 

och redovisning av material. 

Kodning och kategorisering har även tillämpat på det transkriberade materialet. Processen 

genomförs i flera steg där jag först läser igenom den transkriberade intervjun för att få en känsla 
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av helheten (Kvale & Brinkman, 2014). Därefter fastställs meningsenheter som uttrycks av 

intervjupersonerna vilket sedan kategoriseras och tematiseras med numreringar och färgpennor 

som sedermera presenteras i analys- och empiriavsnittet under tillhörande kategori. 

Denna studie tar ett fokus på meningen och genom att tillämpa meningskoncentration kan 

intervjupersonernas formuleringar kortas ned. De nedkortade meningarna tolkas sedan av mig 

vilket möjliggör för expansion av texten. Detta skapar även en helhetsbild kring 

meningsenheterna som vidare bidrar till en djupare förståelse. Meningstolkningen tyds utifrån det 

teoretiska ramverket för att på så vis kunna besvara studiens frågeställningar och syfte (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

5.6 Generaliserbarhet  

Kvale & Brinkman (2014) nämner att det finns olika former av generaliserbarhet. Refererat till 

Stakes (2005) diskussion om generaliserbarhet från fallstudier kan tre former identifieras; 

naturalistisk, statistisk och analytisk (Kvale & Brinkman, 2014). Den naturalistiska 

generaliseringen utvecklas som en funktion av personliga erfarenheter genom att transformera 

implicit kunskap till explicit. Om antalet intervjuer är för litet blir det svårt att pröva hypoteser 

samt jämföra skillnader mellan grupper utifrån en statistisk generalisering. Uppsatsen gör inte 

anspråk på att göra varken naturalistisk eller statistisk generalisering utan gör snarare anspråk på 

en analytisk generalisering. Den analytiska generaliseringen grundar sig i en bedömning av vad 

resultaten kan ge för vägledning i en annan situation. I detta avseende generaliseras kunskapen 

från intervjuerna som kan överföras till andra situationer snarare än att generalisera själva 

intervjuresultatet i största allmänhet (Kvale & Brinkman, 2014). Detta presenteras bland annat i 

form av framtagna rekommendationer och riktlinjer som kan appliceras inom andra projekt som 

omfattas av teamarbete.  

5.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet inom kvalitativ forskningsansats menas med att studien undersöker vad den påstår sig 

undersöka vilket genomsyrar hela forskningsprocessen och beror delvis på forskarens 
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hantverksskicklighet. Reliabilitet förklarar studiens tillförlitlighet, och att resultatet ska vara 

densamma oberoende av vem som utför undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fallstudien är bunden till en specifik tidpunkt och plats vilket kan påvisa en bristande 

reliabilitet. Däremot kan en bifogad intervju- och observationsmall förbli föremål för studiens 

redogörelse vilket ökar reliabiliteten. Det kan även vara svårt att replikera studien eftersom en 

standardiserad struktur saknas, men eftersom uppsatsen inte har som mål att replikeras anses 

reliabiliteten i denna uppsats vara god. 

En god validitet i denna uppsats styrks med hjälp av fältanteckningarnas noggrannhet, det 

transkriberade materialets noggrannhet samt kvalitén på det inspelade intervjumaterialet. En 

bristande validitet kan däremot påvisas i stödordsanteckningarna som syftar till att återkoppla 

stödord från minnet. Minnet kan ibland vara otillförlitligt menar Kvale & Brinkmann (2014) med 

hänvisning till dess godtycklighet. Eventuella medvetna och omedvetna mörkerläggningar av 

respondenterna under exempelvis intervjuerna kan även påvisa bristande validitet vilket jag 

ständigt haft i åtanke. För att motverka detta har jag tagit stöd från annan materialinsamling från 

exempelvis fältanteckningarna som bestyrker transkriberingarna. Jag har även ställt 

kompletterande frågor under intervjuernas gång för att reducera tveksamheter eller otydligheter 

för att på så vis styrka validiteten i detta arbetet. 

Kvale & Brinkmann (2014) nämner även att forskaren ska uppnå vetenskaplig kvalitet på 

kunskapen som produceras. Det publicerade resultatet ska vara validerat och kontrollerat samt så 

pass korrekt och representativt för forskningsområdet som möjligt. Opposition och granskning av 

uppsatsen för handledare och opponenter har även varit en central del för att öka och uppnå 

vetenskaplig kvalitet. 

5.8 Etiska aspekter 

Kvale & Brinkmann (2014) radar upp ett flertal etiska frågor för att ge en översikt kring de 

problem som kan uppstå under en intervjuundersökning, vilket även kan appliceras på deltagande 

observationer. Utifrån de fyra centrala områdena; informerat samtycke, konfidentialitet, 
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konsekvenser samt forskarens roll agerar dessa som föremål för etiska riktlinjer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Vid mailkorrespondens samt inför observationer och intervjuer informerades de 

medverkande om studiens upplägg och syfte. Ett samtycke gällande medverkan bekräftades 

muntligt av samtliga. Samtidigt informerades konfidentialitet och anonymitet gällande 

medverkan i studien. Pseudonym har därmed använts genomgående i hela uppsatsen. Med 

respekt för personernas integritet ansågs därmed anonymitet vara väsentlig. För att minska 

spårbarheten och igenkänning kring dessa personer ersattes även myndigheten och 

kommunikationsbyrån med fingerar namn. Ett upplevt ömsesidigt förtroende mellan mig och de 

medverkande minskade de negativa konsekvenserna som kan uppstå efter en medverkan i 

studien. Ett ömsesidigt förtroende kan vara fördelaktigt på många vis eftersom det öppnar upp för 

djupare diskussioner. Dock, kan objektiviteten hos mig som forskare och även bland de 

medverkande komma att påverkas vilket bör finnas i åtanke vid läsning av denna studie. 

Under en begränsad period av detta webbutvecklingsprojekt har jag agerat medarbetare på 

kommunikationsbyrån då jag bidragit med material till projektet såsom wireframes och frågor till 

användartester. Under observationerna har jag även varit en aktiv observatör. Beslutet om att vara 

aktiv observatör snarare än en passiv kan enligt Bryman (2012) minska känslan av iakttagelse hos 

de observerade. Detta bidrar i sin tur till en mer avslappnad stämning vilket kan göra det lättare 

för åtkomst av relevant data. Med denna redogörelse vill jag påvisa att min medverkan eventuellt 

kan komma att påverka studiens resultat. Genom att uppmärksamma detta konstaterar jag även 

min medvetenhet och förbereder läsaren för detta. Metodavsnittet har i detta avseende som syfte 

att redogöra för eventuella brister och reflektioner vilket bidrar sedermera till ökad trovärdighet. 

5.9 Metodkritik och reflektion 

Utifrån ovanstående datainsamlingsmetoder och tillvägagångsätt kan kritik riktas mot dessa och 

även mot mig som forskare under datainsamlingsarbetet. Avsnitten i denna studie som behandlar 

validitet och reliabilitet samt etiska aspekter problematiserar vissa aspekter såsom objektivitet 

och min roll som forskare bland annat. Något som även bör lyftas fram och problematiseras är 
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huruvida det skiljer sig något mellan intervjuer som görs ansikte-mot-ansikte och intervjuer som 

görs via mail. I Surges & Hanrahan (2004) studie som jämför telefonintervjuer med ansikte-mot-

ansikte intervjuer påvisas ingen direkt skillnad mellan dessa två gällande datakvalitet. Detta kan 

appliceras på mailintervjuer med utgångspunkt att interaktionen med intervjupersonen sker via ett 

medium i en virtuell kontext. En reflektion och kritik kan även riktas mot hur 

mailintervjufrågorna blev formulerade utifrån annan tematisering jämfört med intervjuguiden 

som användes ansikte-mot-ansikte. Som DeWalt & DeWalt (2010) påvisar är deltagande 

observationer en ständig analysprocess där syfte och frågeställningar kan ta ny form allt eftersom. 

Syftet i denna studie blev förtydligat desto fler workshoppar som observerades. Därmed fattades 

ett beslut om att göra mailintervjuer som dessutom var mer specifika och direkta i sin 

frågeformulering för att få tillgång till relevant data i avsikt att besvara studiens syfte. 

Något som även bör belysas är att majoriteten av ansikte-mot-ansikte intervjuerna ägde rum 

på kommunikationsbyrån. Två av respondenterna arbetar på kommunikationsbyrån och 

intervjuplatsen ansågs därmed tillföra fördelar i syfte att frambringa mer bekvämlighet och en 

avslappnad stämning genom intervjusituationen. En av respondenterna från myndigheten föreslog 

själv att hålla intervjun på kommunikationsbyrån medan den fjärde respondenten från 

myndigheten valde att mötas vid en central belägen restaurang på grund av tidsbrist. Eftersom de 

sistnämnda respondenterna från myndigheten var bekant med mig sedan tidigare upplevdes 

platsen inte ha haft någon större betydelse. Dock, bör denna medvetenhet finnas i åtanke vid 

utläsning av studiens resultat. 
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6. Utvecklingen av delade mentala modeller 
I detta avsnitt presenteras resultatet som varvas med analys. Empiri- och analysavsnittet är 
indelat i fyra primära huvudkategorier som benämns efter de kognitiva processerna; 
Vetandefasen, lärandefasen, förståelsefasen och verkställandefasen. Till varje kategori 
tillkommer en underkategori; Förståelse för vetandefasen, förståelse för lärandefasen, förståelse 
för förståelsefasen samt förståelse för verkställandefasen som syftar till att redovisa en analys 
inom varje kategori. 

6.1 Vetandefasen 

I vetandefasen, som är det första steget av att utveckla DMM, behöver myndighetens 

webbutvecklingsteam få och utbyta information om uppgifts- och lagarbetet. Information 

gällande uppgiftsarbetet hämtas från webbutvecklingsprojektets förstudie. Förstudien beskriver 

bland annat nulägesanalys, webbplatsens användare och funktioner med mera. Utifrån förstudien 

kan även problem med webbplatsen identifieras. 

Det här är egentligen ett projekt som vi har skjutit framför oss i så många år. 
Vi har inte lyckats jobba med siten på det sätt vi borde ha gjort, löpande med 
bra uppdatering utan vi har fokuserat på en del projekt som har handlat mycket 
om interna aspekter av siten, redaktörsgränssnitt osv. Så äntligen får vi göra 
det här projektet som riktar sig utåt och det börjar ju med en förstudie. Vi 
började för ett år sedan i mars för att egentligen dokumentera de krav och 
förutsättningar som finns. – UX designern 

I myndighetens förstudie arbetade ett antal personer från myndigheten samt en konsult från en 

extern konsultbyrå som agerade projektledare. Förstudien omfattades av ett antal praktiker för att 

kunna inhämta relevant information angående webbplatsen och dess användare. Dessa praktiker 

bestod bland annat av intervjuer och fokusgrupper med potentiella användare samt interna 

workshoppar för att söka förståelse för användarens perspektiv. De interna workshopparna hade 

även som syfte att få en klarhet i hur organisationen uppfattade sig själva. Utöver de kvalitativa 

metoderna tillämpandes även kvantitativa metoder såsom utskick av enkäter samt webbanalyser. 

Det insamlande materialet dokumenterades och analyserades av samtliga UX designers på 

myndigheten. Utifrån det insamlade materialet skapades en effektkarta vilket kan beskrivas som 
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en kartläggning och visualisering av användarna och deras primära behov på webbplatsen. Varje 

användare med tillhörande behov beskrivs som en användarresa. Användarresan lägger 

sedermera grunden för webbplatsens utformning (mer utförlig beskrivning finns under appendix 

1).  

Man samlar in och dokumenterar materialet och sen försöker man göra någon 
form av analys av det. Vi har ju byggt utifrån den här effektkartan och så har vi 
ibland tagit till user stories och använt oss av det. Det kan också handla om att 
kommunicera till andra medarbetare den här analysen. – UX designern  

Effektkartan upplevs vara en central metod, både för att skapa sig en förståelse för användaren 

och en förståelse för förändringen av siten. Effektkartan används även som ett 

kommunikationsmedel inom verksamheten för att skapa en förståelse för uppgiftsarbetet internt.  

För att förmedla vad vi vill göra med den här förändringen av siten tar vi fram en effektkarta 

och även målen. 

 Vi försöker att identifiera problemområden som finns på siten idag och 
ungefär vad man behöver göra för att rätta till det. – UX designern 

Effektkartan har som föremål att visualisera förändringen, målen samt de problem som 

webbplatsen möjligtvis har. Denna visualisering är stor och komplex med många samband och 

baseras på antaganden som exempelvis UX designers gör om webbplatsens användare.  

Den här siten är så stor, komplex och omfattande och på något sätt så kräver 
det en djupare förståelse för alla sambanden. – UX designern  

Ovanstående citat bekräftar uppgiftens komplexitet. Siten används i dagsläget av en bred 

målgrupp som även innefattar många olika slags användarbehov. Utifrån förstudiearbetet 

identifierade totalt sex behovsgrupper och 97 användarresor.  

6.1.2 Förståelse för vetandefasen 

Förstudien behöver vara omfattande och väl genomförd för att tillräcklig information ska kunna 

förmedlas vidare till resterande teammedlemmar. I detta avseende är det viktigt att 
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kommunikation sker via tranmissionsperspektivet eftersom stora delar av myndighetens 

tvärfunktionella team inte har medverkat i arbetet med förstudien. UX designern och 

Kravanalytikern, som båda var delaktiga i arbetet med förstudien, förmedlande relevant 

information till resterande teammedlemmar under två workshoppar. Enligt McComb (2007) 

betraktas de två workshopparna som formella möten. Under dessa formella möten anses 

kommunikation som sker utifrån ett transmissionsperspektiv vara mest lämpad. Eftersom 

majoriteten av webbutvecklingsteamet inte medverkade i förstudiearbetet bör information om 

uppgiftsarbetet ske på ett informativt och effektivt sätt via en envägskommunikation.  

I vetandefasen måste även en förståelse för teammedlemmarna uppkomma. Med detta menas 

att varje teammedlem måste få en förståelse för varandras kunskaper, expertis och kompetenser. 

Detta uppnås genom exempelvis team building aktiviteter som McComb (2007) menar på.  

Jag tror att man behöver sitta tillsammans ordentligt åtminstone i det här 
projektperspektivet. Vi har i det här projektet missat, vad gör man i början av 
ett projekt bondar!? – UX designern 

Vad ovanstående citat visar, vilket även flera respondenter medger, finns indikationer på att 

webbutvecklingsteamet saknar sociala interaktionstillfällen som team building aktiviteter. Vid 

avsaknaden av sociala interaktionstillfällen tyder detta på att webbutvecklingsteamet inte har haft 

möjlighet att lära känna varandra för att kunna utbyta relevant och viktig information om sig 

själva.  

En sak som man kanske inte ska göra eller vara lite vaksam på, är att sätta 
igång och "jobba". Ibland så tror jag nog att projektet skulle må bra av att man 
stötte och blötte lite saker lite längre men man blir väldigt fort nervös över 
tiden för att man tänker att; Men vi har ju inte gjort nånting, vi har ju inte ens 
kommit igång ännu och här sitter vi och pratar. – Grafiska formgivaren 

Sociala interaktionsaktiviteter är viktiga i vetandefasen utifrån två perspektiv. Genom social 

interaktion och kommunikation skapas den gemensamma förståelsen för uppgiftsarbetet men 

även för lagarbetet. Bristande interaktionstillfällen i vetandefasen påverkar sedermera även 

uppbyggnaden av det ömsesidiga beroendet mellan teammedlemmarna. Med hänvisning till 

Goffmans (2014) definition av teamet som upprätthålls av en serie interaktioner kan detta tyda på 
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att webbutvecklingsteamet har haft svårt att etablera sig som ett team. Ett odefinierat team som 

brister på grund av få interaktionstillfällen påverkar det ömsesidiga beroendet och även tilliten 

mellan varandra. 

Folk som har någon agenda som inte är ärlig, driver andra frågor än det som 
projektet ska fokusera på och personer som inte visar tillit. Man behöver 
väldigt stor tillit, trygghet i teamet för att det ska funka och jag tror att just det 
där att man ska kunna lita på varandra är nog det viktigaste om man känner att 
man inte kan lita på varandra då är det kört även om man har allt 
kunskapsmässigt. – Kravanalytikern 

I genomförandet av komplexa arbetsuppgifter under föränderliga och snabba skiftningar är det 

väsentligt att team sammanhålls och anförtror sig till varandra eftersom dessa situationer kan ge 

upphov till osäkerhet och även medföra förvirring i teammedlemmars ageranden. Detta kan 

resultera i att teammedlemmar inte vet hur de ska hantera vissa uppgifter och kan heller inte 

förutspå andras ageranden. I situationer som ger upphov till osäkerhet mellan teammedlemmar är 

tillit ytterst relevant. Om det ömsesidiga beroendet är etablerat förmår tillit att förminska 

osäkerheten hos teammedlemmarna. Detta förenklar i sin tur agerandet vilket bidrar till ökad 

samordning. 

Myndighetens webbutvecklingsteam brister i många avseenden i vetandefasen specifikt 

gällande lagarbetet eftersom informationsutbytet om varandra inte varit tillräcklig. Detta får en 

stor påverkan om vilken vetskap teammedlemmarna har om varandra som i sin tur påverkar 

uppbyggnaden av det ömsesidiga beroendet och sedermera tilliten för varandra. Att utbyta 

relevant information om varandra behövs genom flera interaktionstillfällen och genom ständig 

kommunikation. Som citaten hittills har påvisat tyder dessa att webbutvecklingsteamet inte har 

uppnått tillräckligt många interaktionstillfällen för att kunnat utbyta relevant information om 

varandra vilket konstaterar svårigheter med att vidareutvecklas till nästa steg i utvecklingen av 

DMM.  
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6.2 Lärandefasen  

Ingångsvärdet för kommunikationsbyrån var att sammanstråla en dysfunktionell grupp med 

samarbetssvårigheter medger UX processledaren i intervjun vilket även UX designern påvisar i 

citatet nedan:  

Team-mässigt så har det varit nästan katastrof skulle jag säga. Vi hade en 
extern projektledare som kommer från ett annat konsultföretag som körde 
förstudien och sen under hösten anställdes en ny så kallad webbstrateg. 
Problemet är att hen kommer in till en verksamhet som håller på att förändras 
så inget vet riktigt vilka roller som kommer gälla framöver. Hen vet inte riktigt 
vart hon hör hemma i projektet. Vår föregående projektledare kände inte till 
våra modeller, hen kunde inte direkt driva projektet enligt vår modell. Vi har 
en projektledare inom myndigheten nu som vill driva projektet som en 
projektledare ska göra, men jag känner att hen inte riktigt är i synk. 
– UX designern   

Myndigheten har varit under en organisatorisk förändring där rollerna inom verksamheten varit 

otydliga. Detta har sedermera påverkat konstruktionen av det nya webbutvecklingsteamet samt 

rolldefinitionerna och arbetsmetoderna.  

UX processledarens primära uppgift var att skapa och tydliggöra den nya uppsättningen av 

webbutvecklingsteamet samt vägleda teamet under arbetsprocessen från förstudiefasen till att 

börja konkretisera effektkartan för att sedermera göra ut gränssnittslösningar. Teamet bestod av 

ett antal nyckelpersoner från myndigheten; produktägaren (som ansvarar för projektet), UX 

designers och utvecklare som medverkade i workshopparna. 

Man sätter ihop projektgruppen från dag 1 […] Från dag 1 till leverans. Då 
har vi ett antal nyckelpersoner och sen kan man dra in expertkunskap vid 
behov. Jag tror att det är nyckel är om vi ska få det här att funka det här med 
samsyn. Jag hävdar att vi måste bestämma Grafiska formgivaren eller 
Kravanalytikern, för en av dem ska vara med från början, likaså någon back 
end utvecklare och någon från webbutvecklare eller båda, bör vara med från 
början. Då har man konceptet och behöver inte göra något leveransdokument. 
– UX processledaren 

Utöver nyckelpersonerna kompletterades teamet med andra roller som ansågs ha expertis eller 

specifika kunskaper för att bistå med idéer utifrån olika perspektiv till webbutvecklingsprojektet. 
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Denna uppsättning av nyckelpersoner samt kompletterande expertis betecknas som ett 

tvärfunktionellt team. Som UX processledaren beskriver var syftet att använda en grupp av 

nyckelpersoner genomgående under hela webbprojektets gång, från början till slut, med 

anledning till att främja samarbeten, kommunikation och koordination längre fram i 

webbutvecklingsprocessen. Genom att involvera samtliga i processen från dag ett, behövs inte 

något resultat redovisas i form av dokumentation. Leveransen som skapas blir den gemensamma 

förståelsen som etableras samt förtydligandet av rollsättningarna i det tvärfunktionella teamet. 

6.2.1 Förståelse för lärandefasen  

Workshoppen påbörjades innan vi hade enats om metoder och roller i projektet 
och detta har orsakat problem eftersom de andra i teamet inte har varit redo 
att ta emot någonting […] – Kravanalytikern  

Med citatet ovan syftar Kravanalytikern till workshopparna som kommunikationsbyrån har 

arrangerat. Ovanstående citat bekräftar Levesque et al. (2001) och Goffman (2014) som menar att 

rolldefinitionen avgör huruvida teammedlemmar mottar och utbyter relevant information om sig 

själva och om uppgiften. Utifrån svar från respondenter påvisas en saknad av bestämda roller 

under workshopparna. Detta kan upplevas problematiskt utifrån Goffmans (2014) perspektiv som 

menar att rolldefinitionen hänger samman med vilka förväntningar teammedlemmar har på 

varandra då rollen upprätthålls i relation till andra och att förväntningar på rollkaraktären skapas 

utifrån det. 

Det är viktigt att veta vad man kan förvänta sig av varandra, både rollen och 
projektet.  – Kravanalytikern  

När teammedlemmar inte har en uttalad rolldefinition uppstår problem genom att 

teammedlemmar inte vet vad som förväntas av dem, både i relation till projektet och till varandra. 

Detta intygar teammedlemmars svårighet att utveckla meta-perspektivet (Yu & Petter, 2014) som 

är väsentlig i lärandefasen. Utifrån observationer förmår UX processledaren att tillföra meta-

perspektivet till teamet. Detta sker på ett effektivt sätt genom transmission till 
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webbutvecklingsteamet med instruktioner, verktyg och metoder som hjälper teamet att skapa en 

ritual kring de aktiviteter som uträttas för att lösa uppgifterna. 

Externa konsulter är uppdaterade på metoderna och också lösningar […] Om 
en konsult kommer in och säger en grej då är det helt rätt men om anställd 
säger precis samma sak så är det mycket svårare att få gehör. Internt så 
värderas myndighetens kunskap lågt i förhållande till en konsult. 
– UX designern  

Majoriteten av teammedlemmarna hyser större tilltro till UX processledaren vilket kan ses som 

ett resultat på att teamet har brustit i vetandefasen. Detta påvisades av fler respondenter där 

Innehållsansvarige uttryckte exempelvis att kommunikationsbyrån kunde tillföra nya perspektiv 

som gjorde det möjligt för teamet att komma framåt i arbetsprocessen. Den stora tilltron för UX 

processledaren kan förstås utifrån Goffmans (2014) teori om förväntningar på rollen. UX 

processledarens hade en uttalad roll under workshopparna. Resterande teammedlemmarna kunde 

därmed på så vis veta vilka förväntningar de kunde ha på UX processledaren.  

6.3 Förståelsefasen 

Förståelsefasen kan analyseras utifrån de workshoppraktiker som uträttades av 

webbutvecklingsteamet. Vid varje workshop-tillfälle hade teamet i uppgift att fördjupa sig i en av 

de sex behovsgrupper som framkommit från förstudien. Teamets uppgift var att ta fram, kartlägga 

och visualisera en användarresa utifrån en effektkarta som föreställer och sammanställer sex olika 

behovsgrupper. 

Under workshopparna delades webbutvecklingsteamet in i två mindre grupper som därefter 

valde en behovsgrupp och sedermera en användarresa att arbeta vidare med mer i detalj. 

Aktiviteten beskrivs med att varsin grupp får möjlighet att visualisera användarresan med post-it 

lappar genom att definiera och identifiera behov som olika slags användare kan tänkas ha när de 

besöker webbplatsen. De formuleringar av användarens behov som skrivs ned på post-it lapparna 

ansågs vara av stor vikt då uppgiften har som syfte att även etablera ett konsekvent språkbruk 

mellan teammedlemmarna. Detta främjade i sin tur samarbete och förståelse för varandra. 

Workshoppraktiken öppnade upp för diskussion mellan teammedlemmarna eftersom 
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meningsskiljaktigheter uppkom bland teammedlemmarna gällande definitionernas egentliga 

betydelse av varje enskilt användarbehov. I denna övning blev det märkbart att teammedlemmar 

hade olika syn på uppgiften, definiering av användarbehoven, då varje teammedlem utgick från 

den egna mentala modellen förknippat med sin egna yrkesroll (som individen har i arbetet på 

myndigheten). Genom att låta teammedlemmarna interagera med varandra i workshoppraktiken 

främjades både interaktion och kommunikation. På så vis fick teammedlemmarna möjlighet att 

även kommunicera med andra roller som fanns på myndigheten. Diskussioner och förhandlingar 

kring definitionen om varje enskilt användarbehov utökade förståelsen för varandras perspektiv. 

Att göra ut användarresan tillsammans med andra fick jag en mycket större 
förståelse för andras perspektiv och även för projektet. – Innehållsansvarige 

Workshoppraktiken bidrog till ökad förståelse för andras perspektiv vilket både 

Innehållsansvarige och Systemutvecklaren intygade. Visualisering och definiering av 

användarbehov lade sedermera grunden för nästa workshoppraktik – designstudion.   

I designstudion hade webbutvecklingsteamet i uppgift att konkretisera och rita ut 

användarbehoven, den kompletta användarresan, som vidare skulle föreställa gränssnittsidéer för 

den nya webbplatsen. Syftet med designstudion kunde tydas på två sätt som Kravanalytikern 

menar på. 

Det ena är ju att skapa den gemensamma förståelsen för vad vi försöker att 
lösa. Det är det ena och det andra är egentligen är som en ren idégenerering. 
 – Kravanalytikern 

Att skapa och rita upp gränssnittsidéer generade nya idéer. Samtidigt möjliggjorde aktiviteten för 

interaktion vilket bidrog till att skapa en gemensam förståelse för uppgiften.  

Aktiviteten gjordes av båda grupperna och de förslagna gränssnittsidéerna som ritades fram 

presenterades inför samtliga teammedlemmar. Vidare fick hela webbutvecklingsteamet inspireras 

av varandras idéer för att sedan göra samma övning igen. 

Att arbeta i designstudio höjde kreativiteten. Det blev även intressant att ta del 
av vad de andra hade gjort. – Innehållsansvarige 
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Flera av teammedlemmarna inspirerades av varandra i omgång två av aktiviteten vilket 

resulterades i att ytterligare nya gränssnittsidéer tillkom. Samtliga gränssnittsidéer diskuterades i 

helgrupp där syftet var att komma fram till en gemensam gränssnittsidé som skulle 

vidareutvecklas till en wireframe och testas mot potentiella användare. Vad workshoppraktiken 

designstudion lyfte fram var huruvida webbutvecklingsteamets olika perspektiv slutligen 

konsoliderades med varandra. Utifrån observationer konsoliderades teammedlemmarnas olika 

perspektiv med varandra i en förhandling vid det tillfälle då en gränssnittsidé valdes ut av 

webbutvecklingsteamet.  

6.3.1 Förståelse för förståelsefasen 

Genom workshoppraktikerna, visualisering av användarresa och designstudio, finns det 

antydningar som visar på att teammedlemmarnas olika perspektiv har konsoliderats med 

varandra.  

Jag tror ju någonstans att när saker och ting börjar rulla, när hjulen börjar 
rulla och man känner att man faktiskt skapar någonting tillsammans och man 
börjar bli konkret. Man börjar förstå vem du är, vad du gör, jag kan börja 
uppskatta dig för det. Det är då man bygger ett team. – UX designern  

De två workshoppraktikerna skapar förutsättningar för social interaktion och kommunikation 

vilket formar webbutvecklingsteamet som Goffman (2014) menar på. I praktikerna uppkommer 

informationsutbyten hos teammedlemmarna som möjliggör utbyte av varandras kunskaper, 

kompetens och expertis. Vid vetskapen om varandra förenklas förhandlingsprocesserna och gör 

det även enklare för teammedlemmarna att komma överens och skapa en förståelse för varandra. 

Den terminologi av användarbehov som initieras i workshoppraktikerna och som även 

förhandlas fram bland teamets medlemmar formar ett gemensamt språk. Detta språk kan 

sedermera förstås av samtliga teammedlemmar oavsett yrkesroll. Utifrån detta perspektiv kan 

workshoppraktikerna även betraktas som en ritual bland teammedlemmarna eftersom 

workshoppraktikerna förekommer vid flera tillfällen. Det gemensamma språket används 

sedermera fortlöpande under hela projektets gång vilket förenklar kommunikationsmönster och 
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förståelsen för varandra. I sin stora helhet innehåller webbutvecklingsprojektet många komplexa 

uppgifter med otydliga mål som kräver frekventa förhandlingar av den gemensamma förståelsen 

därför är det gemensamma språket av extra stor vikt.  

6.4 Verkställandefasen 

För att validera de antaganden som webbutvecklingsteamet gjort från effektkartan bör 

användarresan testas mot en verklig miljö med riktiga användare menar UX processledaren. 

Utifrån de 97 stycken användarbehov som visualiserats i effektkartan kunde 

webbutvecklingsteamet prioritera ned antalet till 16 stycken utifrån workshopspraktikerna. Fem 

av dessa vidareutvecklades till wireframes som testades mot potentiella användare i så kallade 

användartester.  

Totalt utfördes fyra användartester med tre personer närvarande vid varje tillfälle. 

Användartestet var utformat på så vis att kommunikationsbyrån hade förberett ett antal frågor 

tillhörande wireframen som skulle testas mot den potentiella användaren. Ett exempel på en 

testfråga kunde vara; Vad förväntar du sig om du klickar på knappen spara?  

Under användartesten närvarande jag, UX processledaren, UX designern från myndigheten 

samt den potentiella användaren. UX processledaren gav instruktioner för hur testet skulle 

genomföras. Kommentarer från användartestet dokumenterades av mig och användes som 

underlag för vidareutveckling och förbättringsåtgärder av wireframes. Enligt UX processledaren 

var det viktigt att ha representanter från webbutvecklingsteamet delaktiga vid varje delmoment 

under webbutvecklingsprojektet, därför var UX designern från myndigheten närvarande under 

användartesterna. 

Min roll är inte att gå in och vara expertrådgivare i det här. […] allting ska 
vara kopplat till användartesterna för att då blir det mycket mer trovärdighet 
sen när det tas vidare. Vi gör såhär för att användartesterna sa så eller vi gör 
så här för att UX processledaren tycker det; Nä, det väger inte lika tungt. Jag 
har backat bort från någon sorts expertroll och mer faciliterat workshopen. 
 – UX processledaren 
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UX designern ständiga närvaro under användartesterna hade som syfte att förmedla vidare 

resultatet från användartesterna till de andra teammedlemmarna, vilket i sin tur bidrog till en ökad 

trovärdighet och förståelse genomgående för hela webbutvecklingsprojektet.  

6.4.1 Förståelse för verkställandefasen 

Förståelsen för uppgiftsarbetet uppnås vid det tillfälle där UX designern återkopplar till 

resterande teammedlemmar resultaten från användartesterna genom att informationen förmedlas 

vidare utifrån transmissionsperspektivet. I stunden då resultaten förmedlas uppkommer 

diskussion bland teamets medlemmar. Återigen sker förhandling bland teammedlemmarna 

huruvida deras arbete i workshoppraktikerna har varit framgångsrika. Oavsett resultaten från 

användartesterna kan diskussionerna ses som ett bevis för huruvida teamet har haft förmågan att 

utveckla DMM för uppgiftsarbetet. 

Vi behöver inget leveransdokument, det är inte det som är grejen. Leveransen 
är den samsyn som vi skapade i den där gruppen som de nu har tagit med sig 
och kan arbeta vidare med. Om vi hade levererat dokument på 40 sidor då 
hade man aldrig kunnat tagit det vidare. Det här är ett nytt sätt. 
– UX processledaren 

Om webbutvecklingsteamet har utvecklat en DMM för uppgifts- och lagarbetet är svårt att avgöra 

eftersom webbutvecklingsprojektet är under en pågående process. Dock, intygar majoriteten av 

respondenterna att kommunikationen sinsemellan har effektiviserats efter workshopparna vilket 

kan tolkas utifrån att en gemensam förståelse även för lagarbetet är på god väg att etableras. Den 

rituella företeelse som workshopparna har kommit att bli för webbutvecklingsteamet har 

förenklat förhandlingen för både lag- och uppgiftsarbetet.  

Vi kompletterade varandra! Och vi behövde facilitering från 
kommunikationsbyrån för att komma igång. Arbetet spretar för mycket i detta 
avseende och vi jobbar på olika avdelningar, vilket också ställer till det. Detta 
var perfekt för att komma igång och teama ihop. – Innehållsansvige  
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I samband med att teamet utfört workshopparna på annan plats än på myndighetens kontor har 

detta medfört nya interaktionsmöjligheter för teammedlemmarna. Respondenterna beskriver hur 

workshopparna har minskat friktion och oro inom teamet. Några av anledningarna till detta är att 

UX processledaren bidragit med meta-perspektivet samt etablerat ett gemensamt språk vilket har 

förenklat teamets förhandlingar under projektets gång. 



 

43 

7. Slutsats 
I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar och sammanfattar vad studien har kommit fram 
till utifrån redovisad analys av empiri.  

Uppgifts- och lagarbetet utesluter inte varandra utan betraktas som två faktorer beroende av 

varandra för att effektiv kommunikation, koordination och samarbete ska uppnås inom 

webbutvecklingsteamet. Trots denna insikt kan uppsatsen belysa hur olika nivåer av den 

gemensamma förståelsen för uppgiften och för varandra kan utvecklas parallellt och i relation till 

varandra.  

Uppsatsens ena frågeställning lyder: Hur kan workshoppraktikerna ”visualisering av 

användarresa” och ”designstudio” bidra till etableringen av den gemensamma förståelsen inom 

myndighetens webbutvecklingsteam? 

Analys av empiri visar att praktikerna visualisering av användarresa samt designstudio kan 

bidra till utvecklingen av DMM för både uppgifts- och lagarbetet eftersom kommunikation och 

social interaktion är centrala vilket i sin tur skapar en förståelse för uppgiften och även för 

varandra. De diskussioner som uppkommer i samband med praktikerna ses som förhandlingar av 

den gemensamma förståelsen. UX processledaren förser teamet med meta-perspektivet som 

möjliggör effektiva förhandlingar på ett strukturerat sätt. 

Uppsatsens andra frågeställning lyder: Hur kan webbutvecklingsteamet förstås utifrån de 

fyra stegen av kognitiva processer; vetande, lärande, förståelse och verkställande om hur DMM 

utvecklas?  

Studien har redogjort steg för steg hur uppgifts-och lagarbetet av Cannon-Bowers et al. 

(1993) kan förstås utifrån de fyra kognitiva processerna (Yu & Petter, 2014) i utvecklingen av 

DMM. De två kommunikationsperspektiven har bidragit till en förståelse för hur teamet har 

mottagit och utbytt relevant information om varandra och om uppgiften. Stora brister kan påvisas 

i vetandefasen gällande lagarbetet eftersom teamet inte har haft förmågan att lära känna varandra 

genom team building aktiviteter. En avsaknad av ritualer i det stora hela försvårade utvecklingen 

av den gemensamma förståelsen för lagarbetet. Däremot har information kring uppgiften som 

överförts via transmissionsperspektivet varit avgörande för den gemensamma förståelsen för 
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uppgiften och dess komplexitet. Detta intygar att webbutvecklingsteamet har till viss del 

utvecklat en DMM för uppgiftsarbetet. 

Brister i vetandefasen har kommit att påverka utvecklingen av DMM i resterande steg av de 

kognitiva processerna. Genom att etablera nya arbetsmetoder och verktyg inom 

webbutvecklingsteamet samt inkludera en extern diskussionsledare förmår 

webbutvecklingsteamet att kunna vidareutvecklas till nästa steg av DMM i lärandefasen. UX 

processledarens roll som definierad och som extern part bidrar till struktur och bestämda 

förhållningsätt till uppgiften och varandra och som även hjälper till att förtydliga 

webbutvecklingsprojektets komplexitet och otydlighet genom processen. 

I förståelsefasen är det framförallt workshoppraktikerna som bidragit till förhandling av den 

gemensamma förståelsen eftersom diskussioner mellan de olika teammedlemmarna uppkommer 

under praktikernas gång. Diskussionerna främjar konsolidering av olika perspektiv och när 

teammedlemmar når konsensus genom att bestämma sig för en gränssnittsidé kan detta vara ett 

bevis på utveckling av DMM.  

Eftersom webbutvecklingsprojektet är under pågående process är det svårt att avgöra 

huruvida väl webbutvecklingsteamet har utvecklat DMM för uppgifts- och lagarbete. Dock, kan 

flera indikationer såsom förbättrade kommunikationsmönster samt anammandet av nya verktyg 

och metoder vara bidragande faktorer till etableringen av gemensam förståelse mellan 

teammedlemmarna och för webbutvecklingsprojektet. 
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8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras empiri och analys i relation till uppsatsens bakgrund, frågeställning och 
syfte som presenterades i introduktionen. Därefter följer rekommendationer och riktlinjer för hur 
organisationer bör resonera för att främja effektiva samarbeten, kommunikation och 
koordination bland teammedlemmar.  

Som Kraiger & Wenzel (1997) nämner bidrar kommunikation och social interaktion till 

utvecklingen av DMM. Studien har bland annat lyft fram både kommunikation och social 

interaktion i sin analys för att söka förståelse för hur DMM utvecklas och har även identifierat 

dess viktiga roll i genomförandet av komplexa arbetsuppgifter. Att bryta ner och analysera de 

fyra kognitiva processerna gör det möjligt att förstå när och hur kommunikation uppstår och 

brister mellan teammedlemmarna och vad detta kan bero på. Rolldefinitionen har i denna mening 

en signifikant betydelse och avgör hur teammedlemmar kommunicerar med varandra. Som Xiang 

et al. (2013) nämner är kraven på bland annat kommunikation mer rigorös inom system- och 

webbutvecklingsteam. Detta påvisar hur viktigt det är för system- och webbutvecklingsteam att 

utveckla en väl fungerande kommunikation. Studiens redogörelse har påvisat hur 

workshoppraktikerna lyckats främja social interaktion och kommunikation bland 

teammedlemmarna.  

Som tidigare nämnt inledningsvis i denna studie är myndighetens webbutvecklingsprojekt 

under en pågående utvecklingsprocess av webbplatsen vilket gör det svårt att fastställa hur väl 

teamet har lyckats utvecklat DMM för uppgifts- och lagarbetet. Dock, har studien redogjort för 

hur de två workshoppraktikerna kan illustrera som exempel för att främja utvecklingen av DMM 

inom ett tvärfunktionellt team. Om webbutvecklingsteamet förmår att fortsätta anamma 

workshoppraktikerna kan DMM med stor sannolikhet utvecklas fullt ut för både uppgifts- och 

lagarbetet. Detta kan i sin tur leda till fördelar i framtiden när teamet kommer att behöva 

respondera och anpassa sig efter förändringar som sker i samband med snabba skiftningar på 

grund av den teknologiska utvecklingen och den ständiga digitaliseringen. 

Nedan följer rekommendationer och riktlinjer som kan anammas av organisationer som vill 

effektivisera samarbeten, kommunikation och koordination mellan teammedlemmar. 
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Rekommendationer och riktlinjer:  
 

• Vetandefasen är av signifikant betydelse för utvecklingen av DMM, både för 

uppgiftsarbetet och för lagarbetet. Vetandefasen består och präglas av stora 

informationsmängder och informationsutbyten, därför bör vetandefasen vara prioriterat 

under framförallt system- och webbutvecklingsprojekt. Ett team som ägnat större delen åt 

vetandefasen tenderar att hantera förändringar mer effektivt med hänvisning till att 

informationsutbyten har varit av hög relevans och mängden information tillräcklig för 

uppgifts- och lagarbetet. Som en rekommendation bör vetandefasen tilldelas mer tid och 

resurser i komplexa projekt som ofta omfattas av otydliga mål och som involverar många 

aktörer och olika yrkesroller.  

• Tydliga rolldefinitioner bör uttalas och definieras innan projektets start eller i början av de 

första sammankomsterna när team etableras. Rolldefinitionen avgör huruvida information 

förstås och utbyts mellan teammedlemmar och vilka förväntningar man kan ha på 

varandra under projektets gång. Definierade roller påverkar teamets 

kommunikationsmönster och hur väl man lyckas etablera en gemensam förståelse för 

uppgiften och laget.  

• I situationer där team har svårt att komma vidare i processen av att utveckla gemensam 

förståelse kan en extern part som exempelvis en diskussionsledare vara till stor nytta. En 

diskussionsledare kan bryta gamla mönster, komma med nya infallsvinklar, skapa struktur 

och ett gemensamt språk. Det hjälper teamet att bryta sig loss från gamla rutiner och 

frigöra sig från den egna mentala modellen för att kunna konsolidera perspektiv med 

andra.  

• Teknologisk utveckling och digitalisering är förändringar som ständigt kommer att 

påverka organisationer och verksamheter. Att lägga stor vikt i att förstå människan, vilka 

kunskaper, kompetenser och expertis gör det enklare att kunna adaptera och respondera 

mer effektivt vid snabba och oförutsägbara skiftningar. 
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9. Förslag på vidare forskning 
I detta avsnitt ges förslag på framtida forskning inom området som kan vara av intresse att 
undersöka vidare.  

Om uppsatsen ämnar generalisera behövs en större omfattning av empiriskt material, för att på så 

vis kunna dra paralleller mellan flera webbutvecklingsteam. Vidare vore det intressant att studera 

hur DMM skulle kunna utvecklas över hela webbutvecklingsprocessen då denna studie avgränsas 

till att enbart fokusera på de två första faserna av en webbutvecklingsprojektet. Sedermera vore 

det även intressant att studera hur andra organisationer och verksamheter inom andra kontexter, 

branscher och områden genomgår liknande processer och eventuellt använder workshoppraktiker 

för att uppnå gemensam förståelse inom ett team.  
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Appendix 1 
Begreppsförklaring 
 

Persona 
Personas kan förklaras som fiktiva karaktärer som representerar behovet hos den tilltänka 

användaren för ett interaktivt system (Guðjónsdóttir, 2010). Personas visualiseras ofta och 

används som kommunikationsmedel mot både interna och externa aktörer såsom användare, 

uppdragsgivare, utvecklare med mera (Matthews et al., 2012; Guðjónsdóttir; 2010). I studien 

förekommer även begreppet behovsgrupp alternativt användargrupper som enligt en av 

intervjupersonerna kan förklaras som en sammansatt målgrupp med deras behov därtill. 

 

Effektkarta  
En effektkarta består av målgrupper/användargrupper samt deras behov som visualiseras till en 

karta. Detta kan även komma att kompletteras med mätbara mål såsom avvikningsfrekvens på 

webbplatsen. Effektkartan bygger oftast på antaganden som UX designers gör utifrån den 

kunskapsinhämtning som gjorts under förstudien. (UX processledaren, 2017).   

 

Användarresa (User story)  
Användarberättelser är korta notationer som ger uttryck för krav, en metod som ofta används 

inom agil utveckling. Det finns över 80 olika varianter för hur användarberättelser kan 

konceptualiseras. Oavsett vilken variant så ska det fånga vem, vad och varför; vem är systemet 

till för, vad förväntas av systemet och varför är systemet viktigt (Lucassen et al., 2016).   

 

Wireframe 
En wireframe har som mål att fånga det generella skelettet av en webbplats layout. En wireframe 

visualiserar komponenterna för informationsaktiekur tillsammans med informationsdesign 

(Benyon, 2010).   
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Appendix 2 
Presentation av respondenterna  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 1 

 

Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv, vem är du?  

• Vad har du för titel, vad arbetar du med och på vilket företag? 

• Vad har du för bakgrund?  

• (Hur är det att arbeta som konsult?)  

• Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  

Roll och teamarbete  

• Kan du berätta om din roll, hur skulle du definiera den? 

• Vad du har för uppgifter och inom vilka ansvarsområden?   

• Kan du beskriva mer ingående om vad din roll innebär?  

• Vilka kunskaper besitter du för att kunna utföra dina uppgifter?  

• Vad har du för uppfattning om att arbeta i team inom utveckling av interaktiva system? 

• Hur ser du på din roll när du arbetar i team? 

• Utifrån din roll, hur uppfattar du andra roller i ett team?  

• Hur får du vetskap om vilka kunskaper de andra besitter? 

• Upplever du att det finns en gemensam förståelse/samsyn mellan er i teamet? 

• Hur kommunicerar ni vanligtvis mellan varandra när ni arbetar i team? 

Projekt ”ny webbplats”  

• Kan du berätta om projektet ”ny webbplats”?  

• Vad är din roll i projektet och vad har du för arbetsuppgifter?  

• Hur skulle du definiera användarkrav? 

• Hur förstår du användarkrav utifrån din roll?  

• Hur ser processen ut för att ta fram/förstå användarkrav? 
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• Vilka arbetsmetoder används?   

• Hur kommunicerar du användarkrav utåt (till andra i teamet/användarna)? 

• Hur säkerställer du att användarkraven har uppfattats på rätt sätt?  

Teamsamarbetet  

• Kan du beskriva hur samarbetet har fungerar?  

• Om du har upplevt några problem, kan du beskriva dem?  

• Om det sker förändringar i projektet, hur hanterar du dem?  
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Bilaga 2 
Kompletterande intervjuguide (Mail) 

• Vad har du för roll, vad är din titel och vad har du för övergripande arbetsuppgifter 

webbutvecklingsprojektet?  

• Hur upplevde du workshopen?  

• Vad upplevdes bra?  

• Vad upplevdes mindre bra, problematiskt? 

• Hur var det att arbeta i en krossfunktionell grupp med olika roller?  

• Fick du en större förståelse för projektet och även andras perspektiv?  

• Hur har samarbetet i gruppen utvecklas i samband med workshopen?  

• Hur upplever du att ni kommunicerar med varandra i gruppen nu efter workshopen ang. 

projektet?  

• Har det blivit bättre, sämre, samma som förut? 
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Bilaga 3 
Observationsmall  

 

 


