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Sammanfattning

Många av de datorprogram som finns idag gör det möjligt för användaren att inte bara använda
programmet utan också utveckla nya applikationer och system. Microsoft Excel är ett exempel på 
datorprogram som gör det möjligt för användaren att utveckla nya applikationer och system, 
exempelvis ett schemaläggningssystem eller en budget. En användare som utvecklar egna system 
för sin egen skull kallas av Anders Avdic för anvecklare. Eftersom en anvecklare ofta gör systemen 
för sin egen skull är de också ofta ensamma i sin anvecklingssituation. 

När de stöter på något problem så finns det oftast ingenstans att få hjälp för det specifika problemet. 
Det finns många miljoner anvecklare runt om i världen, med en mängd olika kunskaper. För att de 
ska kunna hjälpa varandra behövs ett stöd som är oberoende av tid och rum eftersom anvecklarna är 
utspridda.

Om det skulle finnas ett IT-baserat forum som är anpassat för anvecklare skulle det kunna hjälpa 
anvecklaren att exempelvis hitta rätt kalkylbladsverktyg, vilken typ av formel som kan användas för 
att lösa problemet, vilka funktioner som kan användas eller annan hjälp med lösningen som är 
relevant för det specifika problemet. Syftet med uppsatsen är att utreda vilka riktlinjer för 
kommunikation som bör följas på ett IT-baserat forum anpassat för anvecklare. För att ta fram dessa 
riktlinjer har vi undersökt hur kommunikationen sker på ett existerande anvecklarforum.

För att komma fram till dessa riktlinjer har vi dels gjort litteraturstudier, främst vetenskapliga 
artiklar inom Knowledge Management och End User Development, och dels genom 
dokumentinsamling av frågor och svar från ett befintligt anvecklarforum. För att underlätta 
analysen har vi skapat en lista där vi redovisar attributen vi hittat. Attributlistan är skapad utifrån 
litteraturen vi läst samt efter vad vi hittat av vår dokumentinsamling. Dessa attribut är de som ska 
analyseras för att se om de ska bli en riktlinje för kommunikation. Resultatet av vår uppsats är att 
lista de riktlinjer som bör följas vid kommunikation på ett IT-baserat forum för anvecklare.

Tack
Vi vill tacka vår handledare Anders Avdic för all handledning, experthjälp, motivation och 
inspiration under och utanför uppsatsarbetet. 

Örebro 2010

Johan Petersson Olle Karlsson



Dispositionsbeskrivning
Rapporten börjar med en inledning. Under inledningen återfinns dels en inledning till uppsatsen 
men även förklaring och val av ämnesområde, formulering och problematisering av vår 
frågeställning, vår avgränsning samt vilka intressenter som uppsatsen kan vara intressant för. Efter 
inledning följer vårt syfte där vi förklarar syftet och målen med uppsatsen samt vad resultatet kan 
användas till. Efter syftet följer ett perspektiv avsnitt där vi förklarar vårt sett att se på vårt arbete, vi  
kopplar vår kunskap till befintligkunskap samt ger alternativa perspektiv. 

Nästa avsnitt är vårt metodavsnitt, i avsnittet redogörs vårt tillvägagångssätt när vi skrivit vår 
uppsats. Vilken ansats vi har, hur datainsamling och analys gått till. Under datainsamling har vi två 
underrubriker, litteraturredovisning samt dokumentinsamling. I dessa redogör vi för hur vi faktiskt 
har gått tillväga när vi hittat och studerat litteratur samt hur vi utfört dokumentinsamlingen. Efter  
metodavsnittet går vi vidare med en litteraturanalys där vi presenterar innehållet av det vi funnit i  
artiklar och litteratur som vi ska pröva i empirin. De vi har funnit kallar vi attribut, och attributen  
samlas in till en attributlista. Efter avsnittet analys av litteratur har vi ett avsnitt vi kallar analys av  
dokumentinsamling. Där presenterar vi de attribut vi funnit genom dokumentinsamling. Dessa 
attribut tillsammans med de som framkom i analysen av litteraturen går vi vidare med till nästa  
avsnitt som vi kallar diskussion. I diskussionsavsnittet visar vi varje attribut från attributslistan för 
sig och analyserar, jämför och visar resultatet av antal förekomster vi funnit av de attributet. De 
attribut som efter analysering visar sig vara viktigt för kommunikation går vi vidare med och 
presenterar i vår slutsats. Slutsatsen är en lista över de riktlinjer som bör följas vid kommunikation 
över ett IT-baserat forum. 



Begreppslista
I denna rapport används begrepp som är mindre vanliga samt kan vara svåra att förstå.
Vi har därför valt att definiera dessa begrepp för att säkerhetsställa att läsaren vet
hur vår definition av de olika begreppen är. Övriga begrepp definieras när de förekommer i texten.

Anvecklare: Vi definierar begreppet anvecklare som en användare som skapar egna 
informationssystem. Dessa informationssystem skapas med hjälp av ett verktyg, exempel Excel 
eller Access. Vad som skiljer en anvecklare från en systemutvecklare är att anvecklaren inte arbetar 
som systemutvecklare utan har andra arbetsuppgifter. I dessa arbetsuppgifter kan behovet av ett 
informationssystem uppstå och förverkligas genom anveckling.

End User Development och anveckling: Enligt Avdic kan de båda begreppen användas
synonymt. Avdic definierar anveckling på följande vis: ”Med anveckling avses en form av
systemutveckling som initieras, drivs och/eller utförs av människor, som själva
huvudsakligen fungerar som användare i någon mening. '[...]”1 Ett exempel på anveckling: En 
sekreterare utvecklar en protokollsmall i Excel, att hon är användare av programmet kan och borde 
kanske ses som självklarhet. Men hon är också utvecklare av ett system då denna mall kan användas 
senare, antingen av henne själv eller av andra.

Knowledge management: Knowledge Management syftar till hur ett företag eller annan
verksamhet handhar och förvaltar sin inneboende kunskap. Det  handlar också om att aktivt 
säkerhetsställa att rätt kunskap finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tillfälle. Quintas et al. definierar  
begreppet: ”Knowledge management är en process som ständigt hanterar kunskap av alla slag och  
kräver en vid företags-strategi som består av taktik, genomförande, uppföljning och  
utvärdering.”2(vår översättning)

Tyst kunskap:”Tyst kunskap är bosatt inom människor och kan inbäddas i organisatoriska och  
sociala processer, byggs kumulativt inom organisationen.”3 Tyst kunskap är den kunskap som finns 
inom varje individ men som är svår att explicitgöra då det kan vara svårt att sätta ord på den. Den 
kunskap man erhållit genom erfarenheter.

1 Avdic A, 1999
2 Quintas P, Lefrere P & Jones G, 1997
3 Quintas P, Lefrere P & Jones G, 1997 
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1 Inledning
Syftet med avsnittet är att bygga en grund hos läsaren för att underlätta förståelsen för vår  
frågeställning. Vi belyser de områden vi skriver om och varför vi valt detta område. Vidare  
analyserar och beskriver vi vår frågeställning. Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens  
avgränsning och intressenter.

Vid traditionell systemutveckling så följs en metod som ger ett tydligt tillvägagångssätt för att
systemet som utvecklas skall bli som det är tänkt. Det kan vara flera personer som samarbetar, där
personer är specialister på vissa områden. Exempelvis programmering, systemering.
Anvecklare däremot är ofta själva och har ofta inte någon metod att stödja sig på4.  

Hur kan dessa anvecklare få den hjälpen som de behöver?  Det finns många anvecklare som sitter i 
samma situation5, de skulle kunna hjälpa varandra. Detta skulle kunna ske via ett IT-baserat forum 
som är anpassat för anvecklare, och i vårat fall gällande Excelrelaterade frågor. För att detta forum 
ska kunna stödja anvecklaren i sin anvecklingssituation underlättar riktlinjer för hur 
kommunikationen ska se ut mellan anvecklaren som frågar och den som svarar. Vi har identifierat 
tre, enligt oss viktiga anledningar varför anvecklare skulle behöva ett IT-baserat forum:

1. De är ofta ensamma i sin anvecklingssituation. 
I en undersökning från 2003 visar de sig att anvecklare ofta sitter ensamma i sin 
anvecklingssituation ute på företagen. De har förvisso medarbetare, men att det ofta är själva 
som ägnar sig åt anveckling.6 Vi tror att ett IT-baserat forum skulle ge dem möjlighet att nå 
många fler på samma gång, genom att ett forum är en virtuell mötesplats som är oberoende 
av tid och rum. Att nå fler personer på samma gång tror vi kan öka chanserna att få hjälp.

2. De finns många anvecklare. 
I en undersökning från 2005 beräknar Scaffidi et al.  att över 90 miljoner amerikaner 
kommer att använda en dator på jobbet år 2012, mer än 55 miljoner av dessa är användare 
av kalkylblad och databaser7. Vi tror att ett IT-baserat forum, som genom sin position på 
Internet, är oberoende av tid och rum gör att stora mängder anvecklare kan samlas där, vilket 
skulle kunna öka chanserna att få hjälp.

3. De är från olika länder, bakgrunder och har olika kunskaper. 
Det befintliga forumet vi kommer att undersöka så är 54 länder representerade8. 
Anvecklarna sitter på stora verksamhetskunskaper,  det vill säga kunskaper om 
arbetsuppgifter och behov förknippade med dessa9. Vi tror att eftersom anvecklare är 
utspridda över olika länder och verksamheter etc. så skiljer sig dessa kunskaper åt. Vi tror att 
IT-baserat forum skulle ge dem möjlighet att dela och sprida kunskap, vilket skulle kunna 
öka chanserna att få hjälp.

Att vi väljer ett IT-baserat forum som lösning för att hjälpa och stödja anvecklaren har sin grund i 
en tidigare undersökning från 2003 som visar att ett forum kan fylla ett kunskapsbehov som finns 
hos anvecklarna.10 

4 Wallin Andersson I, Strandberg M, 2003
5 Scaffidi C, Shaw M & Myers B, 2005
6 Wallin Andersson I, Strandberg M, 2003
7 Scaffidi C, Shaw M & Myers  B, 2005
8 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?SHOWTPL=ADMIN_POST&L=EXCEL-G  
9 Avdic A, 1999
10 Persson M, Eriksson P, 2003
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1.1 Ämnesområde

Den problemställning vi har utgår ifrån två områden, End User Development och Knowledge 
Management.

1.1.1 End User Development / Anveckling

Persondatorer och kalkylprogram introducerades och blev vanliga på 80-talet. Då som idag är 
kalkylprogram den vanligaste standardprogramvaran efter ordbehandlingsprogram. I och med att 
användningen och utvecklingen av persondatorer och kalkylprogram ökade, ledde detta till att  
vanliga användare hade möjlighet att skapa egna system och applikationer utöver vanlig användning 
av programmet. Utvecklingen på IT-området resulterade i att vanliga användare kunde utföra 
systemutveckling utan krav på problem med kunskapsöverföring och procedurella 
systemutvecklingsverktyg.11 Dessa användare kallas i en avhandling av Avdic för anvecklare12.

En anvecklare är en användare som skapar egna informationssystem. Dessa informationssystem 
skapas med hjälp av ett verktyg, exempel Excel eller Access. Vad som skiljer en anvecklare från en 
systemutvecklare är att anvecklaren inte arbetar som systemutvecklare utan har andra 
arbetsuppgifter. I dessa arbetsuppgifter kan behovet av ett informationssystem uppstå och 
förverkligas genom anveckling13.

Anveckling och End User Development kan enligt Avdic användas synonymt. Den vidaste 
definitionen av End User Development innefattar all typ av datoranvändning. Avdic´s definition av 
anveckling är följande: 

”Med anveckling avses en form av systemutveckling som initieras, drivs
och/eller utförs av människor, som själva huvudsakligen fungerar som användare i någon
mening. Användare används här i den traditionella meningen ’användare av datoriserade
informationssystem’. Personerna, som utför utvecklingen (anvecklingen) kallas anvecklare.
Den primära utgångspunkten är att arbetet bedrivs utifrån stora verksamhetskunskaper, det
vill säga kunskaper om arbetsuppgifter och behov förknippade med dessa. Arbetet bedrivs
med utvecklingsverktyg (till exempel kalkylprogram), som anvecklarna har kunskaper om.
Anvecklarna ansvarar helt eller delvis för de verksamheter som det färdiga systemet avser 
att stödja. De utför även normalt arbetsuppgifter inom denna verksamhet.”14

Anvecklarens arbetsgång vid anveckling relateras till Andersen´s livscykelmodellen i Avdic´s 
avhandling. Skillnaden mellan traditionell systemutveckling och anveckling är att anveckling inte  
alltid har en sekventiell arbetsgång, och att det därför inte alltid går att se anvecklingen som 
bestående av en början, en mitt och ett slut. Med traditionell systemutveckling menar vi 
systemutveckling som utförs av personer som har detta som arbetsuppgift och har 
specialistkunskaper inom området, exempel programmeringskunskap, metodkunskap etc. Systemen 
utvecklas ofta till någon annan än den eller de som utvecklar det vilket gör att systemutvecklaren 
måste införskaffa den kunskap som behövs för att tillfredsställa verksamheten, ofta med stöd av en 
metod. En anvecklare i verksamheten däremot besitter eventuellt redan den kunskapen som 
systemutvecklaren måste införskaffa.15

11 Scaffidi C, Shaw M & Myers B, 2005
12 Avdic A, 1999
13 Avdic A, 1999
14 Avdic A, 1999 (s.24)
15 Avdic A, 1999
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För att en systemutvecklare ska kunna utveckla ett system åt en användare måste dessa 
verksamhetskunskaper och erfarenheter fångas. Dessa kunskaper kan vara svårt för användaren att 
utveckla. Om användaren i rollen som anvecklare själv bygger sitt system kan han direkt få det 
utformat så det passar hans behov. Andra anledningar till att anveckling förekommer kan vara att  
man inte har tillgång till någon systemutvecklare som kan bygga systemet, att dessa inte har tid eller  
att det kostar förmycket. Man vill ibland inte heller besvära IT-avdelningen med ”små” system16.

Anvecklaren kan även ha uppfattningen att IT-avdelningen inte förstår vad man vill uppnå. 
Mängden anvecklare som finns runt om i världen är många, i en undersökning från 2005 beräknar 
Scaffidi et al.  att över 90 miljoner amerikaner kommer att använda en dator på jobbet år 2012, mer 
än 55 miljoner av dessa är användare av kalkylblad och databaser17. 

1.1.2 Knowledge Management

Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers 
framåtskridande och utveckling, det anses till och med vara kritiskt för organisationers existens.18 
Kunskap kan ses som en källa för viktiga fördelar till organisationen och kunskapens betydelse har 
varit erkänd under en lång tid. De processer där kunskap skapas eller inhämtas, kommuniceras och 
används måste därför styras och förvaltas på ett effektivt sätt. För att uppnå denna filosofi har 
Knowledge Management spelat en viktig roll för och i organisationer.19 

Med Knowledge Management eftersträvas bland annat att medvetandegöra medarbetarnas 
kunskaper i syfte att hantera, utveckla och sprida dem på ett för organisationen fruktbart sätt. Ett 
sätt kan vara att bygga upp så kallade kunskapsbanker som består av en viss typ av kunskap som är 
användbar vid vissa processer eller inom en viss funktion på ett företag. Ett annat sätt kan vara att 
försöka motivera de anställda i verksamheten till att skapa, dela och använda kunskap på ett 
effektivare sätt än tidigare.20  

De traditionella Knowledge Management-system som har sin grund i ovanstående principer antar 
ofta en teknisk koncentrerad form. Eftersom kunskap är resultatet av olika perspektiv och socialt 
samspel mellan individer och grupper, så är subjektivitet och självständighet hos individen en viktig 
pelare i en effektiv kunskapsskapande-process. Av den anledningen är inte traditionell Knowledge 
Management arkitektur väl lämpad för att stödja dessa aspekter. Distributed Knowledge 
Management(DKM) föreslås som en ny vision för Knowledge Management. DKM bygger på 
principen att olika perspektiv inom komplexa organisationer inte bör ses som ett hinder, utan som 
en möjlighet för att främja innovation och kreativitet. Det blir viktigare för organisationer att stödja  
skapandet av grupper av individer där kunskap kan skapas, organiseras och delas.21

Dessa ”platser” där kunskapen kan skapas och delas kallas Community of Practice(CoP). En CoP 
inkluderar de individer som delar mål och intressen och som tillsammans kan fundera över ett 
problem eller en idé. I en CoP kan dessa individer producera och lära sig nya begrepp och ”best 
praxis”, vilket gör att communityt förnyar sig och skapar ny kunskap. Individerna når och delar 
kunskap genom synkrona verktyg (t.ex. snabbmeddelanden och gemensamma redigerings miljöer) 
och asynkrona verktyg (t.ex. e-postprogram) och arbetar ofta på distans. Eftersom CoP existerar på 

16 Persson M, Eriksson P,  2003
17 Scaffidi C, Shaw M & Myers B, 2005
18 Braf E,  2000
19 Quintas P, Lefrere P & Jones G, 1997
20 Braf E, 2000
21 Pirr G, Mastroianni C & Talia D, 2008
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ett virtuellt utrymme sparas diskussioner, dokument och inlägg över tid vilket gör att man inte 
behöver vara närvarande i realtid22. 

Vår uppsats behandlar kommunikationen till och inom ett IT-baserat forum, vilket innehåller de 
nämnda funktionerna vid kommunikation och spridning av kunskap, men med skillnaden att 
gruppen som kommer att använda det inte delar ett gemensamt mål utan delar intressen, preferenser 
och kunskaper. Ett IT-baserat forum är inte bundet av tid och rum, vilket gör att användare från 
olika delar av världen kan samlas och dela kunskap och erfarenheter med varandra.

1.2 Frågeställning

Vilka riktlinjer bör följas vid kommunikation på ett IT-baserat forum anpassat för anvecklare med 
excelrelaterade frågor för att underlätta kommunikationen och för att öka chansen att frågan blir 
förstådd, att svaret kan användas och att anvecklaren uppnår en större förståelse kring 
problemområdet?

1.3 Analys av frågeställning

För att reda ut vår frågeställning gör vi i detta avsnitt en analys av den där vi klargör betydelsen  
av frågeställningen, en djupare definition och diskussion kring de centrala begreppen och relaterar  
dem till andra fenomen. Vi väljer att börja med att bryta isär begreppen som finns i  
frågeställningen som inte tidigare tagits upp och förklarar de var för sig. Detta för att göra  
frågeställningen mer överskådlig samt att fördjupa läsarens insikter kring problemområdet. 

Riktlinjer
Begreppet riktlinjer betyder ”huvuddragen av viss verksamhet och hur den skall gå till”23. Det vi 
menar med riktlinjer är regler, anvisningar och principer som bör följas vid kommunikation mellan 
anvecklare på forumet. Riktlinjerna är tänkt att styra hur frågor ställs eller hur svar ges genom att 
'standardisera' vad som måste anges. Med standardisera menar vi att följa riktlinjerna. 

Kommunikation
Kommunikation betyder enligt Nationalencyklopedin, ”[...]överföring av information mellan 
människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation)[...]24” När vi 
använder vi begreppet kommunikation menar vi kommunikationen mellan den som frågar 
(anvecklaren) och den som svarar(svararen). Vi tittar på hur en fråga ställs och hur den besvaras.
Kommunikationen utförs över ett IT-baserat forum, en virtuell mötesplats, vilket betyder att någon 
fysisk mötesplats inte behövs för att kommunicera med varandra. Vem som helst kan ställa eller 
besvara en fråga oberoende av tid och rum. Kommunikationen som utförs sparas över tid vilket gör 
att man exempelvis kan besvara frågan vid ett senare tillfälle eller återanvända det som skrivits.

Anvecklare
Mängden anvecklare är höga, en uppskattning av frekvensen av dem gjordes av Scaffidi et al. 2005. 
De uppger att över 90 miljoner amerikaner kommer att använda en dator på jobbet år 2012, och mer 
än 55 miljoner av dessa är användare av kalkylblad och databaser. 13 miljoner har rapporterat sig 
själva som programmerare, vilket kan jämförs med färre än 3 miljoner professionella 

22 Pirr G, Mastroianni C & Talia D, 2008
23 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/riktlinje 
24 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/kommunikation
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programmerare25. Att vi väljer Excel som fokus när vi presenterar kalkylprogram är av den 
anledning att Excel är en av de största inom kalkylprogrammarknaden. Delningen av kunskap och 
erfarenheter mellan anvecklare som befinner sig inom olika organisationer och som är ensamma i 
sin roll borde med denna grund, tycker vi,  ses som viktigt att utreda och redogöra. Ett sätt för dessa 
anvecklare att nå varandra är genom Internet och därför skulle ett forum vara till hjälp för 
anvecklarna. För att de ska kunna hjälpa och stödja varandra i deras problemsituationen tror vi att 
det är viktigt att de kommunicerar på ett sådant sett så att missförstånd runt frågan och svaren inte 
uppstår. 

Underlätta kommunikation
Att öka chansen att frågan blir förstådd och att svaret kan användas så menar vi att svar av typen, 
”jag förstår inte hur du menar med det här”, eller att man får fel lösningsförslag för att man missat 
att uppge viktig information i frågan kommer minskas. Vi tror att om man följer våra riktlinjer  
kommer både anvecklaren och den som svarar få en större förståelse för problemområdet. Detta i 
och med att man från början explicitgör mer information och bakgrundsfaktorer så att en helt ny typ 
av förståelse kommer finnas och ges. 

1.4 Avgränsning

I vår undersökning väljer vi att avgränsa oss från följande:
• Om ett IT-baserat forum är det bästa stödet för anvecklare.

Vi tittar inte på andra former av IT-lösningar än ett forum.
• Utseende och design.

Vi tittar inte på användbarhet eller designen på forumet.
• Anveckling enbart genom anveckling i Excel. 

Vi tittar bara på anvecklare som använder kalkylprogramet Excel.
• Om forumet fyller anvecklarens alla behov.

Vi tittar inte på i vilken grad forumet skulle uppfylla anvecklarens behov.

1.5 Intressenter

Vilka intressenter har behov av denna undersökning? De intressenter som vi har identifierat är:

Programmerare/ utvecklare av forumet: Vårt resultat är riktlinjer att följa vid kommunikation som 
kan lägga grund för skapandet och utveckling av ett forum för anvecklare eller med anpassning till 
vilket forum som helst. 

Användaren/Anvecklaren: Antingen som en effekt av föregående då det faktiska forumet är 
implementerat och ska användas, och det andra är att anvecklaren utvecklar ett tankesätt av hur man 
ska kommunicera för största förståelse. Anvecklarna på det befintliga anvecklarforumet vi tittat på 
är också en intressent, hur frågar de egentligen frågor? Kan och behöver de ändra något?

Övriga intressenter är andra forumintressenter och Knowledge Management intressenter. Antingen 
att bygga vidare på vår kunskap eller för större förståelse för området. Även till studenter som ska 
skriva C-eller D-uppsats inom Informatik för fortsatt forskning inom området.

25  Scaffidi C, Shaw M & Myers B, 2005
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2 Syfte
I detta avsnitt presenteras syftet och målen med uppsatsen, samt vad resultat kan användas till.

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka riktlinjer för kommunikation som bör följas på ett IT-
baserat forum anpassat för anvecklare med Excelrelaterade frågor. För att ta fram dessa riktlinjer 
har vi två övergripande mål. Det första målet är att utreda hur kommunikationen sker på ett  
existerande anvecklarforum som behandlar Excelfrågor26. Nästa steg är att utarbeta riktlinjer för 
denna kommunikation efter de brister och behov som hittades i teori och empiri. Dessa riktlinjer 
som finns vid kommunikation kan användas till ett tänkt IT-baserat forum. Resultatet kan användas 
av utvecklare som grund för vidare forskning eller framtagning av ett sådant forum.

3 Perspektiv
I detta avsnitt formulerar vårt sätt att se på vårt arbete så att läsaren ska få en större förståelse för  
våra utgångspunkter. Vi kopplar vår kunskap till befintligkunskap, ger alternativa perspektiv och  
berättar om hur ämnet är belyst tidigare.

Vårt perspektiv inom området har påverkats av vår utbildning när det gällt traditionell  
systemutveckling där metoder och modeller spelar en stor roll. Ett enligt oss typiskt synsätt som 
finns inom Informatik är att man måste behärska metoder, beskrivningstekniker och verktyg för att 
kunna utföra systemutveckling27.

I vår undersökning antar vi ett utvecklarperspektiv, vi följer och utvecklar en lista över attribut för 
att ta fram hur kommunikationen ser ut idag på ett befintligt anvecklarforum28, vi använder även 
attributslistan för att se hur de borde utföra kommunikationen, och vi bygger en grund för hur våra 
riktlinjer kan användas till kommunikation till ett IT-baserat forum. Vårt synsätt kan emellertid 
präglas av vår förståelse för ämnet och våra personliga värderingar. Att vi väljer att anta ett 
utvecklarperspektiv är av den anledningen att det är det vi har kunskap, erfarenheter och förståelse 
om, och för att utarbeta riktlinjer för kommunikation gör vi det genom att följa ett tillvägagångssätt  
som känns igen i systemutveckling. 

För att hitta de riktlinjer som bör följas vid kommunikation har vi i undersökningen växlat fokus 
genom att först titta på hur det ser ut idag genom befintlig kommunikation på ett forum, vi växlar  
sedan fokus för att se hur den kommunikationen kan förbättras mellan anvecklarna på ett IT-baserat 
forum.

26 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?A0=EXCEL-G
27 Andersen Erling S, 1994 
28 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?A0=EXCEL-G
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3.1 Koppling till befintlig kunskap

Det finns mycket litteratur och artiklar om de olika ämnesområdena End User Development och 
Knowledge Management. En sökning i databasen ACM digital library så finns det 32,931 resultat 
med sökordet 'End User Development' och 41,842 resultat med sökordet 'Knowledge 
Management'.29 

Vi har dock inte hittat någon artikel eller litteratur som behandlar vår inriktning eller samtliga delar  
på en gång. Med detta menar vi att vi inte hittat något om hur kommunikation bör se ut på ett IT-
baserat forum anpassat för anvecklare. Att vi inte hittat någon artikel som behandlar vår inriktning 
baserar vi på de sökningar i databaser som vi gjort. Sökord och vilka databaser vi sökt i återfinns i 
4.4.1 Litteraturstudie nedan. 

De artiklar och litteratur vi har hittat inom områdena tittar på risker, möjligheter, felhantering, 
kvalitén på applikationerna, fallstudier, avancerade modeller etc. Eftersom vi inte hittat någon 
artikel som behandlar vår inriktning, kommunikation mellan anvecklare på ett IT-baserat forum, så 
tycker vi inte att det finns någon anledning att presentera alla artiklar vi läst, de som presenteras är  
de som används för att ta fram attributen eller för att presentera ämnesområdet. Innehållet ur dessa 
återfinns i avsnitt 5, Analys av litteratur, nedan.

Med kunskapen som finns om de två områdena tillsammans hjälper oss att få tillräckligt med 
kunskap för att själva kunna skapa en attributlista och dra slutsatser utifrån det vi hittat för att  
besvara vår frågeställning och uppnå önskat resultat.

Vi själva har inhämtat viss kunskap om begreppen och hur de hör ihop genom tidigare temakurs. 
Genom den fick vi en generell överblick över vad som gjorts tidigare. Vi kom i kontakt med en del 
artiklar, böcker etc. som belyser de olika ämnes- och problemområdena och som vi nu har haft 
användning av30. Med detta som grund gör att vi hade en förförståelse för vissa begrepp och 
fenomen som vi nu undersöker. 

3.2 Alternativa perspektiv

Det skulle även gå att undersöka ämnet utifrån en anvecklares perspektiv eller utifrån ett 
användarperspektiv av kalkylprogrammet. Vi har tidigare i uppsatsen betraktat anvecklarens 
tillvägagångssätt, de utvecklar oftast sina system utifrån sina behov, utan stöd av metoder och 
modeller eftersom de inte känner till dessa. I systemutveckling ingår sekvenser och faser som är 
förutbestämda. Vid anveckling följs inte någon förutbestämd  sekvens, anvecklaren börjar till 
exempel ofta med realisering. Vi tror med denna grund att undersöka anvecklarens behov och 
tillvägagångssätt är något som skiljer sig mellan olika anvecklare och blir för komplext att  
undersöka.

Med användarperspektiv av kalkylprogrammet menar vi Excel-relaterade problem, t.ex. makron, 
funktioner, vilken hjälp som finns tillgänglig av programmet. Att undersöka hur dessa 
verktygsproblemen hör ihop är även det komplext och det är något som vi tror kräver lång 
erfarenhet och kunskap inom området. 

29 http://portal.acm.org.db.ub.oru.se/portal.cfm  , 2010-01-22
30  Wallin Andersson I, Strandberg, M, 2003, Persson M, Eriksson P,  2003 & Avdic A, 2005
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4 Metod
I detta avsnitt redogörs vårt tillvägagångssätt när vi skrivit vår uppsats. Vi talar om vilken typ av  
ansats vi har, hur datainsamling och analys gått till och vilken tillförlitlighet vår uppsats har. I  
slutet kommer även några alternativa angreppssätt diskuteras.

4.1 Kunskapskaraktärisering

Målet med kunskapskaraktärisering är att grunda metodvalet i fastställande av den kunskap som  
man vill utveckla31.

Då vi ska utarbeta riktlinjer för kommunikation blir den kunskap vi kommer utveckla  normativ 
kunskap. Denna kunskapsform betyder vägledande kunskap, och tanken är att våra riktlinjer ska 
göra det, vägleda anvecklaren till ett svar. Normativ kunskap talar om hur man bör handla i vissa 
situationer. En normativ sats har formen: Om man önskar uppnå mål B så utför handling A. Detta 
blir i vårt fall: Om man önskar uppnå mindre missförstånd och större förståelse för problemområdet 
vid kommunikation mellan anvecklare på ett IT-baserat forum för anvecklare(B) så följ våra 
riktlinjer (A)32. I vårt fall är riktlinjerna avsedda att vara något man kan eller bör följa, inte något 
man måste följa. 

4.2 Kunskapsstrategi

Att formulera sin kunskapsstrategi innebär att man analyserar och fastställer de principiella  
tillvägagångssättet för kunskapsutvecklingen33

De olika kunskapsformer som angivits i kunskapskaraktärisering kan sägas i omvandlad form bilda 
olika strategier.  Då kunskapen vi utvecklar, och är ute efter är av normativ typ blir vår strategi 
metodutvecklande strategi.34

För att utarbeta de riktlinjer som bör följas vid kommunikation så behöver vi utveckla en metod, i 
detta fall kallar vi detta för attributlista, som man bör följa för att uppnå gott resultat. Med 
metodutvecklande strategi avser vi inte att en komplett metod ska skapas, utan vi tar fram ett antal  
attribut som senare ska analyseras för att se om de är riktlinjer som kan följas. 

4.3 Metodutformning

En metod kan vara kvalitativ, kvantitativ eller en blandning av dem. Med dessa begrepp menas på 
vilket sätt man undersöker det som man ska undersökas. En kvantitativ metod utgår ifrån att något 
går att mäta, att man kan förkategorisera svaren. Detta gör att den kvantitativa metoden räknas som
objektiv. Den kvalitativa metodansatsen är mer subjektiv, där använder man sig ofta av intervjuer,  
analyserar texter eller gör observationer35. Syftet är att exemplifiera, till skillnad från kvantitativa 
som vill generalisera36.

31 Goldkuhl G, 1998 
32 Goldkuhl G, 1998 
33 Goldkuhl G, 1998
34 Goldkuhl G, 1998
35 Avdic A, 2007 
36 Svenning C, 2003
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Vårt angreppssätt är kvalitativt eftersom vi genom att analysera teorin vill hitta de riktlinjer  som 
främjar kommunikationen mellan anvecklare på ett IT-baserat forum. Utifrån analys av teori 
skapade vi en egen attributlista för hur dokumentinsamling från det befintliga forumet ska gå till.  
Dokumentinsamlingen är kvalitativ men resultatet är både kvalitativt och kvantitativt då vi kan mäta  
datan vi får ut, exempelvis ta ut antal lösta problem etc. Detta angreppsätt har vi valt då vi söker 
kunskap som är förklarande och exemplifierande, och även generell och mätbar.

En deduktiv ansats innebär att man har en teori man vill pröva. Man kan säga att man går från det 
generella till det speciella. Motsatsen kallas induktion och då gör man egna undersökningar först 
och förankrar dem i teorin sedan, från det speciella till det generella37. Man kan säga att vår ansats 
är både induktiv och deduktiv. Den är deduktiv då vi i första hand använder teorin som grund för 
vår empiriska undersökning. Induktiv då dokumentinsamlingen generaliserar det som är speciellt. 
Efter dokumentinsamling kan vi gå tillbaka till teorin för att förankra det som kommit fram som 
tidigare inte hittats.

4.4 Datainsamling

I detta avsnitt presenteras det två metoder som är aktuella för undersökningen, litteraturstudie och  
dokumentinsamling.

4.4.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien består av inhämtad data och information dels från böcker och dels från artiklar 
inom de olika ämnesområdena Knowledge Management och End User Development. För att öka 
hållbarheten på vår uppsats har vi ställt krav på artiklarna. Vi har bara valt artiklar som varit  
granskade i någon form, antingen genom granskning för presentation i en tidsskrift alternativt 
granskning i form av konferens eller liknande. 

De böcker vi använt för att inhämta information är i de flesta fall erkända standardverk som använts 
under vår utbildning inom Informatik på Örebro universitet. Vad vi menar med att det är 
standardverk är att böckerna är skrivna av forskare/författare som använts i flera kurser för att lära 
ut inom Informatik. Vi ser dem därför som trovärdiga eftersom universitet bestämt att de ska 
användas för att lära ut. De böcker vi använt som annars ingår som studentlitteratur inom 
Informatik är, Andersen Erling S, 1994, Systemutveckling - principer metoder och tekniker, 
Goldkuhl G, Röstlinger A, 1988, Förändringsanalys, Nonaka I., Takeuchi H. 1995, The 
Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, 
Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, Svenning C, 2003, Metodboken. 
Varför vi valde dessa böcker var för att få baskunskap, information och kunskap för undersökningen 
och för ämnesområdet Knowledge Management. Vi skaffade oss kunskap om de olika begreppen, vi 
tittade på olika synsätt och tillvägagångsätt vid systemutveckling för att kunna jämföra detta mot  
hur anveckling utförs.

För att hitta relevanta artiklar inom de olika områdena har vi använt universitetsbibliotekets  
databaser. I första hand elin@örebro, IEEE och ACM. Sökord vi använt för att få fram de relevanta 
artiklarna är bland annat: Knowledge, ensamt och tillsammans med, types, sharing, categories, 
categorization. End User Development, end-user, spreadsheet, decision, risks, problems, 
boundaries, difficulties. Vissa strängar kombinerat med andra för ett mer specificerat sökresultat. 

Hur vi använt innehållet i artiklarna och varför vi valt just dem kommer att presenteras i analys av 
litteratur delen nedan (se 5.).

37 Svenning C,  2003

9



4.4.2 Dokumentinsamling

Dokumentinsamling är en form av datainsamling där olika dokument ligger som grund. Det finns 
två typer av dokument som kan samlas in, hittade dokument och forskningsgenererade 
dokument(vår översättning). Hittade dokument är sådana som finns innan undersökning startar, 
forskningsgenererade dokument skapas enbart i forskningssyfte. Exempel på hittade dokument är: 
personaldata på ett företag, försäljnings data, e-post, böcker och artiklar. Exempel på 
forskningsgenererade dokument är uppgifter som registreras som vanligtvis inte görs. 
Dokumentinsamling kan användas som datainsamlingsmetod till olika forskningsstrategier, 
exempelvis design och skapande, undersökningar, fallstudier, experiment etc38. 

Dokumenten i vår undersökning är trådar (frågor och svar) från ett befintligt anvecklarforum, de 
kan klassificeras som hittade dokument då de ej är skapade i syfte att användas som underlag i 
denna eller någon annan undersökning.

Det kan ofta vara lätt att få åtkomst till dokument som kan användas i en undersökning, de kan 
finnas på biblioteket eller på Internet. Dokumenten kan därför ofta bli erhållna utan att ”förhandla 
om samtycke”, boka möten eller fundera över etiska problem. Detta gäller endast för ”offentliga 
dokument”. Andra dokument kan innehålla känslig information och vara konfidentiella. Om detta är  
fallet kan förhandlingar om att få tillgång till dokumenten bli nödvändiga, dels med dem som har 
dokumenten och dels med de personer som dokumenten handlar om. Det kan också vara så att 
informationen i dokumenten är skyddade av lagar39.

Informationen som finns i en fråga på forumet tillhör anvecklaren som skrivit frågan, vill man 
använda innehållet så står det i användaravtalet40, att man måste kontakta den som skrivit och be om 
tillåtelse att få använda innehållet. Vi har kontaktat forumets administratör och förklarat vårt  
uppsatsarbete, vi har inte fått något svar så vi väljer att inte visa innehållet i trådarna i vår 
undersökning. 

När undersökningar innefattar människor på ett eller annat sätt finns det fem stycken etiska aspekter 
som ska beaktas.

• Rätt att inte delta
• Rätt att dra sig tillbaka
• Rätt att ge informerat samtycke, personer ska få kännedom om syfte, vem som utför 

undersökningen, vad undersökningen innefattar, om undersökningen innebär kostnader och 
hur datan kommer att användas.

• Rätt till anonymitet, deltagare har rätt till att deras identitet ej skall visas.
• Rätt till sekretess, data från insamlingen ska ej vara åtkomligt för obehöriga.41

För dokumentinsamling så kan det vara svårare att följa dessa riktlinjer, då man ofta inte har någon 
direkt kontakt med de personer som är med i undersökningen. De kan vara svåra att få tag på eller 
så är det inte nödvändigt om dokumenten är offentliga42.

För vår undersökning har vi kunnat följa de två sista punkterna, rätt till anonymitet och rätt till  
sekretess. Rätt till anonymitet då vi väljer att inte visa något innehåll från trådarna, rätt till sekretess  
då vi sparar dokumenten elektroniskt med lösenords skydd.

38 Oates B, 2006
39 Oates B, 2006
40 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?SHOWTPL=COPYRIGHT&L=EXCEL-G
41 Oates B, 2006
42 Oates B, 2006
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När dokument används ska man fråga sig
1.  Vem som skapat dokumenten
2.  För vem
3.  Varför de är skapade
4.  När de skapades

Den som skapat dokumenten kan sägas vara källan till informationen/datan, är denne pålitlig. Är 
dokumenten kontextbundna, dvs används begrepp som endast förekommer/används inom 
verksamheten/organisationen. Av vilken anledning skapades dokumenten, det kan finnas en 
bakomliggande vilja att framställa något positivt eller negativt43.

De trådar som används i vår undersökning är frågor och svar från ett befintligt anvecklarforum.  
1. De som ställer frågorna är anvecklare
2. De är ställda till andra anvecklare och professionella Excelanvändare
3. Frågorna ställs för att anvecklaren har en fråga som de behöver ett svar till
4. De skapas när problem uppstår. 

För hittade dokument är det viktigt att tänka på att de ej är skapade för att användas som data i en 
undersökning. Det kan tänkas att informationen/datan i vissa fall måste tolkas för att kunna 
användas44. 

För att kartlägga riktlinjer som bör följas vid kommunikation via ett forum så måste vi först veta hur 
kommunikationen sker idag. Två grundläggande faktorer för kommunikationen för det tänkta 
forumet är att den sker via text och via Internet. Vi har därför genomfört en datainsamling från ett 
befintligt anvecklarforum, där kommunikationen sker över Internet och via text. 

De befintliga forumet vi tittar på existerar på ett virtuellt utrymme, där diskussioner, dokument och 
inlägg sparas över tid vilket gör att man inte behöver vara närvarande i realtid. Gruppen som 
använder forumet delar intressen, kunskaper och preferenser vilket gör att vi ser de befintliga 
anvecklarforumet som ett Community of Practice(CoP). De som ställer frågor på forumet är 
anvecklare som också är de tänkta användarna av vårt IT-baserade forum. 

Avdic tipsade om ett anvecklarforum, EXCEL-G45. På forumet så finns flera kända så kallade 
”Excel-gurus”, det anordnas också via forumet minst en konferens per år. Beskrivningen av 
EXCEL-G lyder, ”EXCEL-G is a list where the general or casual user of EXCEL can get help for  
more everyday questions”46. 

För att kunna ta del av informationen och ställa frågor måste man bli medlem. Medlem får vem som 
helst bli, man blir medlem genom att anmäla e-post adress på forumet. Den 10 juni 2009 var det 
1485 medlemmar, 54 länder finns representerade och i arkivet finns trådar sparade från april 199547. 

Det förekommer olika typer av trådar på forumet, till exempel off topic trådar som ”friday 
humour” . Vi har tagit fram ett kriterium som trådarna ska uppfylla för att vara med i denna 
undersökning, trådarna ska handla om Excel i vid bemärkelse, dvs alla tänkbara problem eller 
frågor som rör Excel, det kan handa om hur en formel fungerar eller vilken inställning som måste 
göras i Excel. 

43 Oates B, 2006
44 Oates B, 2006
45 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?A0=EXCEL-G
46 http://www.lsoft.com/SCRIPTS/WL.EXE?SL1=EXCEL-G&H=PEACH.EASE.LSOFT.COM   
47 http://peach.ease.lsoft.com/scripts/wa.exe?SHOWTPL=ADMIN_POST&L=EXCEL-G  
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Figur 1, Hur vi väljer en tråd. Manipulerad bild.

När man klickar på ”November 2009, week 2” (figur 1, pilen) så kommer man till en sida med alla 
meddelanden som är skickade under den veckan (figur 1, rutan). Det är på detta sätt vi har valt ut de 
trådar som ingår i undersökningen. Vi har gått in på en vecka och sedan tagit den första ”nya” 
tråden för den veckan(figur 1, ovalen), förutsatt att den handlar om Excel, och sedan fortsatt med 
nästa nya tråd. 
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Figur 2, Fråga från en anvecklare. Manipulerad bild.

Vi har för denna undersökning samlat in 50 stycken trådar. Antalet trådar som samlats in är baserat 
på undersökningens omfattning och tidsaspekter och att vi inte tror att resultatet av de riktlinjer vi  
tar fram skulle se annorlunda ut om vi hade samlat in 100 eller 200 trådar. Den effekt som ökat antal 
insamlade trådar har tror vi är mångfalden frågor, vi tror däremot inte att fler typer eller kategorier  
av frågor skulle öka. Då vi framför allt ska undersöka hur kommunikationen ser ut så har inte 
mångfalden frågor någon inverkan på resultatet.  

Alternativa metoder för datainsamling
Det finns andra metoder för datainsamling som vi skulle kunna ha använt oss av, till exempel 
intervjuer eller en enkätundersökning. Vi tror att det skulle vara svårt att svara på hur anvecklare 
faktiskt kommunicerar genom en intervjuer eller en enkätundersökning. Dels så skulle vi behöva 
leta reda på anvecklare som använder ett forum, och dels skulle vi ej kunna svara på hur anvecklare 
faktiskt kommunicerar utan hur anvecklare anser sig kommunicera. Då vi vill kategorisera olika 
typer av frågor och kartlägga kommunikationen, detta skulle vara svårt då vi endast skulle ha en 
chans att ställa frågorna. 
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4.5 Analys

Nedan visas en figur samt förklaring över hur vi har gått tillväga från litteraturstudie till riktlinjer.

Figur 3, Tillvägagångssätt 

1. Litteraturstudie
Vi har genomfört en litteraturstudie för att öka vår förståelse för anvecklare och anveckling, 
detta för att försäkra oss om att vi tittar på rätt saker under dokumentinsamlingen. Om det 
visar sig i litteraturen att något är viktigt för anvecklare eller anveckling så har vi tagit fram 
ett attribut för att kontrollera detta mot empirin. Efter avslutad litteraturstudie hade vi  
identifierat 10 attribut. 

2. Dokumentinsamling 
Innehållet i alla trådar kodades för att få ut mätbar data, detta gjorde vi utifrån den kunskap 
vi fått genom litteraturstudien. Dokumentinsamlingen var ett iterativt arbete, om något nytt  
av intresse identifierades i en tråd kontrollerades detta mot alla trådar, detta gjorde vi tills vi  
gått igenom alla 50 trådar. När vi kodar en tråd så tolkar vi innehållet, sedan namnger en 
viss företeelse (attribut) för att kunna kontrollera om denna företeelse förekommer i fler 
trådar. Nedan (figur 4) finns ett exempel på hur denna kodning har gått till. När 
dokumentinsamlingen var avslutad hade vi identifierat 15 attribut. 
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Figur 4, Kodning av dokument 

3. Attribut
Ur litteraturstudien och dokumentinsamling har vi identifierat totalt 25 attribut. Attributen  
har sammanställts i vår attributslista.

4. Analys
Under analysen avgör vi om ett attribut skall bli en riktlinje. Vi delar in riktlinjerna i två  
grupper, hur fråga och hur svara. Varje attribut har analyserats enligt nedan:
• Hur fråga

Om en anvecklares fråga innehåller attributet skall detta öka chansen att frågan blir 
förstådd. Detta har vi undersökt genom att studera vilka attribut som frågorna innehåller 
och svaren till dessa frågor. Om en fråga ej blir förstått så har vi kontrollerat vad 
svararen behöver för information för att kunna svara. Om empirin visar att attributet 
ökar chansen att frågan blir förstådd så blir attributet en riktlinje (5). 

• Hur svara
Om ett svar till en anvecklares fråga innehåller attributet skall detta öka chansen att  
svaret kan användas. Detta har vi undersökt genom att studera vilka attribut som svaren 
till de explicit lösta frågorna innehåller. Om ett svar ej blir förstått så har vi kontrollerat  
vad frågaren behöver för information för att kunna använda svaret. Om empirin visar att 
attributet ökar chansen att svaret kan användas så blir attributet en riktlinje (5). 

Attributen från litteraturen presenteras i kapitel 5, och attributen från dokumentinsamlingen 
presenteras i kapitel 6. Analysen av attributen presenteras i kapitel 7.
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5 Analys av litteratur
Nedan följer de attribut som har framkommit genom litteraturstudien. Dessa attribut är dem som vi  
senare ska pröva i vår attributlista och kontrollera om attributet framkommer i en fråga eller ett  
svar på en tråd på forumet. Dessa attribut ska sedan analyseras för att se om dessa ska bli en 
riktlinje för kommunikation. 

5.1 Framgår domänkunskap?, Framgår utvecklarkunskap?

Det som framkommit i litteraturen angående domänkunskap och utvecklarkunskap är att båda 
kunskaperna spelar en betydande roll för resultatet vid anveckling. Kalkylblad är designade, 
konstruerade och använda av en mängd olika sorters användare, varav många inte är professionella 
programmerare som använder sig av föreskrivna metoder och tillvägagångssätt för exempelvis test 
och kvalitet. Detta är en stor bidragande orsak till otillförlitliga kalkylblad.  I en undersökning gjord 
av Bishop och McDaid där 13 stycken kalkylblads utvecklare från olika organisationer jämfördes 
mot 34 bokföring & finans-studenter som var på andra året på utbildningen. Försökspersonerna fick 
en kopia av den experimentella tabellen tillsammans med instruktioner där de ombads att korrigera 
eventuella fel. Resultatet av undersökningen visar att, de professionella försökspersonerna 
korrigerade 72% av alla felen, och studenterna korrigerade 58%. Resultaten visar störst skillnad på 
regelbrottsfel och formel fel. De professionella försökspersonerna korrigerade 20% respektive 16% 
mer på dessa inbyggda fel48. 

Fördelarna med att anvecklaren själv skapar applikationen är att hon är en användare som har en 
bättre förståelse för det problem som skall lösas av applikationen, de risker som finns kan vara att 
användaren  har mindre förståelse för systemutvecklingsprocessen än IT-proffs. De har ofta bättre 
kunskap om domänen än en systemutvecklare som måste inhämta kunskapen och informationen på 
andra sätt49.

I en artikel från 2004 undersöker Klobas et al. vilken roll kalkylblads kunskap har för en 
framgångsrik användning av kalkylprogrammet.  Klobas et al. skriver att tidigare undersökningar 
har gjorts, bland annat av Agboola och Kreie. Agboola fann ett starkt samband mellan 
datamodellerings kunskap hos utvecklaren och databaskvalitén. Krei fann inget samband mellan 
kalkylbladskunskap och kalkylbladskvalitét. Med dessa två skilda studier som grund testar Klobas 
et al. vilken effekt anvecklarens kalkylbladskunskap har på kvalitén av systemet. Klobas et al. 
skapar hypoteser som de testar i sin studie, delar av resultatet ser ut som följande:

• Hypotes 1, Systemkvalitén på anvecklarens egenutvecklade applikation ökar när 
anvecklarens kalkylblads kunskap ökar.

• Hypotes 3, Upplevd systemkvalité är inte relaterat till anvecklarens nivå av 
kalkylbladskunskap 

• Hypotes 7,  Individuell inverkan återspeglar nivån på kalkylbladskunskapen hos användaren 
av applikationen.

Studien visar att framgången för kalkylprogram påverkas av kalkylbladskunskap50.

48 Bishop B, McDaid K, 2008
49 McGill T, Klisc C, 2006
50 Klobas J, McGill T,  2004
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Av ovanstående anledningar vill vi pröva dessa frågor, framgår domänkunskap? och framgår 
utvecklarkunskap? på forumet. Både till den som ställer frågan, anvecklaren, och den som svarar. 
I domänkunskap ingår även antal verksamma år inom en viss domän, eller andra erfarenheter inom 
den. Samma sak med utvecklarkunskap, har anvecklaren eller den som svarar stora kunskaper om 
programmering eller utveckling av liknande system. Vi vill undersöka om en fråga blir enklare att  
besvara om kunskapen explicitgörs.

5.2 Tillfälligt/strukturerat tillvägagångssätt

Som vi tidigare i uppsatsen tagit upp är en av skillnaderna mellan en anvecklare och en 
systemutvecklare tillvägagångssättet vid utveckling. En systemutvecklare följer ofta en metod där 
förutbestämda sekvenser och faser finns. En anvecklare däremot utvecklar oftast sina system utifrån 
sina behov, utan stöd av metoder och modeller eftersom de inte känner till dessa.Anveckling har 
inte alltid en sekventiell arbetsgång, därför går det inte alltid att se anvecklingen som bestående av 
en början, en mitt och ett slut. Många anvecklare börjar ofta direkt med realisering51.

Många artiklar som vi läst om anvecklare och anveckling handlar om riskerna vid anveckling. 
Exempel på dessa artiklar är skriva av Janvrin & Morrison (2000), McGill & Klobas (2006), Bishop 
& McDaid (2008) och Kreie et al (2000).  Att applikationerna och systemen anvecklare gör har 
bristfällig kvalité. Bland annat då av anledning att anvecklare inte stödjer sig på en metod under 
utvecklingen. 

I en artikel gjord av Janvrin och Morrison så skriver de att tidigare studier och försök tyder på att fel 
i anvecklarens utvecklade applikationer påverkas av flera faktorer. Janvrin et al. utvecklar ett  
ramverk för att undersöka risker med anvecklarens egenutvecklade system, ett strukturerat 
tillvägagångssätt för att minska kalkybladsfel och utvecklingstiden. Resultatet av undersökningen 
visar att tillvägagångssätt är en av flera potentiella faktorer som påverkar anvecklingsresultatet 52.

Av det som framgår i litteraturen gällande tillvägagångssätt anser vi att det finns anledning att  
undersöka om anvecklaren som ställer frågan explicitgör sitt tillvägagångssätt. Följs en metod eller  
är det utan stöd av metod? Vi ställer den här frågan för att vi vill jämföra tillvägagångssättet mot  
varandra.

51 Avdic A, 1999
52 Janvrin D, Morrison J, 2000
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5.3 Antal anvecklare som arbetar tillsammans

”Jag kan/vet. Du kan/vet. Tillsammans kan vi mer53”

I föregående punkt behandlades tillvägagångssätt, om det är tillfälligt eller strukturerat. Något som 
också framkommit genom litteraturstudier är antal anvecklare som arbetar tillsammans. Är de 
ensamma? Arbetar de i par? Eller är de fler än tre?54

Något vi tidigare tagit upp i vår uppsats och som tidigare belyst av bland annat Wallin- Andersson 
och Strandberg är att anvecklarna ofta sitter ensamma i sin anvecklingssituation ute på företagen. 
Deras undersökning visar att så är fallet.55 

I en artikel från 2000 av Janvrin och Morrison identifierar de empiriskt validerade faktorer som 
påverkar resultatet för anvecklarens egenutvecklade applikationer. En av dessa potentiella faktorer 
är antal anvecklare som arbetar tillsammans. Om antalet anvecklare skriver de att det i tidigare  
studier har observerats att noggrannheten på anvecklarens applikation kan ökas genom att 
uppmuntra att anvecklare arbetar ihop. Janvrin et al. skriver också att ökad kommunikation och 
kostnaderna för denna samordning av arbete i grupper kan uppväga fördelarna då felprocenten på 
ett kalkylblad minskas. Resultatet av deras undersökning visar oavsiktligt att antal anvecklare som 
arbetar tillsammans är en högt bidragande faktor vid tillvägagångssätt vid utveckling. Med 
oavsiktligt menas att Janvrin et al. inte hade räknat med den stora skillnaden mellan faktorerna 
singel-anveckling mot par-anveckling vid undersökningen.56 

Det vi vill undersöka är om detta framgår i en fråga ställd av anvecklaren på forumet. Framgår det 
om anvecklaren är ensam i sin anveckling? Har andra varit inblandade i arbetet? Om flera har varit  
delaktiga, bidrar det till att frågan blir enklare att besvara? Och är det något skillnad på hur frågan 
är uppställd? Vi tror att ju fler anvecklare som arbetat tillsammans bidrar till att fler aspekter blir  
explicitgjorda i frågan. Är man flera så tror vi att deras sammanlagda kunskapsbank är större än hos 
en enskild anvecklare.

53 Goldkuhl G, Röstlinger A, 1988
54 Janvrin D, Morrison J, 2000
55 Wallin Andersson I, Strandberg M, 2003 
56 Janvrin D, Morrison J, 2000
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5.4 Vilken typ av fråga är det?

För att reda ut vilken typ av fråga det är som ställs väljer vi först att titta på vilken typ av problem 
det är. På en högsta nivå kan typer av fel indelas i två kategorier: Misstag och konceptuella. 
Misstagsfel definieras som ”dumma fel”, såsom tryckfel och felaktig tolkning av nummer. 
Konceptuella fel involverar domänkunskap eller modelleringslogik. Janvrin et al. använder Lorge 
och Salomos terminologi för ytterligare uppdelning av konceptuella fel. Genom att dela upp dem i  
eureka och icke-eureka fel. När ett eureka fel är identifierat så kan alla enas snabbt att det existerar. 
Ett icke-eureka fel däremot är misstag som inte är enkelt att demonstrera57. 

Efter denna generella överblick av vilka typer av problem som finns går vi nu vidare och förklarar 
hur vi kom fram till de olika typer av frågor som vi hittat.

Vi har i början av vårt uppsatsarbete utfört en kunskapsprojektering. Som stöd för att utforma denna 
användes en artikel, Kunskapande, av Goldkuhl. Ett steg i metoden är kunskapskaraktärisering.  
Kunskapskaraktärisering är att ange vad det är för typ av kunskap som skall utvecklas. Kunskap kan 
enligt denna klassificering indelas i olika kunskapsformer. Exempelvis kategoriell kunskap, 
klassificerande kunskap, deskriptiv kunskap etc. Utifrån de olika kunskapstyper som finns i artikeln 
fick vi en idé hur vi kan göra om dessa kunskapstyper till generella frågetyper.58 

Nedan följer en sammanställning av de typer av frågor som vi senare, tillsammans med fler typer 
som kommit fram genom dokumentinsamlingen, väljer att kategorisera vilken typ av fråga det är.

De frågetyper vi skapat efter vi fått idéer ifrån Goldkuhl´s artikel är: 

• Öka förståelsen
• Kritik
• Möjlighet

Öka förståelsen är en generell kategori som vi skapat ur Goldkuhl´s Karaktäriserande 
(förståelseinriktad) kunskap Förståelseinriktad kunskap inriktas på vad något är59. Vi vill undersöka 
om ett vanligt sätt att ställa en fråga är för att öka förståelsen kring ett problem. Vi väljer därför att  
kontrollera detta i vår attributlista när vi samlar in data från forumet.

Kritik är också en kategori som vi fick en idé om efter vi läst om Kunskap som kritik. Sådan 
kunskap utgörs ofta av en argumentation som ifrågasätter det legitima eller hållbara hos något.60  
Vi vill undersöka om en anvecklare har en lösning som han vill ha kritiska synpunkter på. ”Är min 
lösning hållbar eller finns det en bättre?”

Möjlighet är en kategori som vi skapat ur Kunskap om det möjliga. Detta är kunskap som är 
framtidsinriktad. Man formulerar det ej tidigare tänkta men tänkbara61. Vi vill undersöka om frågor 
från anvecklare är ställda för att få insikt om det finns en möjlighet att uppnå något specifikt. ”Så 
här ser min lösning ut, i framtiden vill jag göra det här med min applikation, tror ni att det är  
möjligt? ”Är det möjligt att med en formel uppnå detta?”

57 Janvrin D, Morrison J, 2000
58 Goldkuhl G, 1998 
59 Goldkuhl G, 1998 
60 Goldkuhl G, 1998 
61 Goldkuhl G, 1998 
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Ovanstående tre frågetyper tillsammans med de som framkommer genom dokumentinsamling ska 
hjälpa oss i vår attributlista att svara på frågan, Vilken typ av fråga är det? Det vi vill ha reda på är  
vilken frågetyp som är enklast att besvara? Minskas antal svar i tråden och får man ett bättre svar 
om man explicitgör en viss typ?

5.5 Har egen intern felsökning gjorts?, Har egen extern felsökning 
gjorts?

I en artikel nämner Kreie et al. att i en tidigare empirisk studie som gjorts på anvecklares 
egenutvecklade applikationer så kom de fram till att hela 44% av alla kalkylblad som utvecklats av  
erfarna användare hade åtminstone ett väsentligt fel även att dessa utvecklare var säkra på att deras 
kalkylprogram var felfria62. 

I en nyare artikel från 2008 har ett konsultbolag kommit fram till att hela 90% av kalkylprogram 
med över 150 rader med data innehåller en eller flera brister. På grund av utformningen och när 
felen inträffar kan ha stora betydelser. Exempelvis var budgetnedskärningar nödvändiga vid 
University of Toledo, efter en felaktig formel i ett kalkylblad gjorde att intäkterna slog fel på 2,4 
miljoner dollar.63

Ett annat exempel är ett byggföretag i Florida som förlorade 254,000 dollar genom att förlita sig på 
ett felaktigt kalkylblad för ett projekt.  Bishop et al. skriver i sin uppsats att tidigare studier visar att  
en ökad förståelse för felsökning kan bidra till att man kan undvika några av de välkända 
kalkylbladsfelen.64

Dessa artiklar fick oss att tänka på felsökning och hur viktigt det är vid anveckling av kalkylblad. 
Därav ställer vi frågan, Har egen intern felsökning gjorts? Med intern felsökning menas att man 
felsökt i själva kalkylprogrammet. Debuggat, ändrat kod (trial & error) eller att man tidigare löst  
problemet men inte hittar eller kommer ihåg hur man löste det. Den andra frågan vi ställer är, Har 
egen extern felsökning gjorts? Med extern felsökning menas att man sökt utanför Excel. Googlat, 
diskussionsforum, andra källor eller att man som anvecklare tror sig ha sätt svaret löst vid tidigare 
tillfälle men inte hittar det nu. Vi vill undersöka om en fråga som innehåller explicitgjord felsökning  
minskar antal svar i en tråd, vilket i sin tur kan leda till att frågan blir enklare att besvara.

5.6 Framgår komplexitet?, Kan alla svara?

Vi har tidigare tagit upp att domänkunskap samt utvecklarkunskap har stor betydelse för hur god en 
anvecklares applikation blir. Anveckling är en komplex företeelse. Kunskapen som anvecklaren 
besitter kan ha utvecklats under en lång tid och kunskapen hos anvecklaren kan vara svår att 
explicitgöra för andra65. 

Inom Knowledge Management kan kunskap delas upp i tyst och explicit kunskap. Explicit eller 
uttalad kunskap är kunskap som kan uttryckas, vilket innebär att den är lätt att överföra till andra. 
Den tysta kunskapen däremot är svåruttryckt. Den är personlig och kontextbunden och bygger på 
erfarenheter och föreställningar. Man kan säga att all tyst kunskap är förförståelse, men att all 

62 Kreie et al., 2000 
63 Bishop B, McDaid K, 2008
64 Janvrin D, Morrison J, 2000
65 McGill T, Klisc C, 2006
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förförståelse inte är tyst, även explicit kunskap präglar av förförståelsen.66 

Vilket innebär att all kunskap har en tyst dimension som gör den svår att överföra. I boken 
Exploring Patterns In Information Management har Sundgren och Steneskog en artikel där de bland 
annat reder ut begreppen data, information och kunskap. Vid kommunicering symboliseras och 
skapas data utifrån människans uppfattning och förförståelser. Data når den andra personen som 
med hjälp av sin förförståelse och kunskap tolkar datat. Direkt kommunikation menas när person A 
bestämmer sig för att representera bitar av information som finns inom henne med data som kan 
tolkas och göras om till information genom person B´s förförståelser. I figuren nedan visas hur 
kunskap förmedlas mellan två personer.67

A B

Figur 5, Hur kunskap förmedlas mellan två personer.

Förklaring till situationen i figur 5, Person A har kunskap som ska förmedlas till B: 
• Utifrån förförståelse väljer person A ut den information som ska förmedlas beroende på 

syfte och kontext.
• Person A kodar informationen till data.
• Person B tar emot data från A.
• B tolkar data till information
• Person B bildar sig, utifrån sin förförståelse, ny kunskap av informationen.

Janvrin et al. Har i en studie  identifierat de svårigheter som är förknippade med komplexa kontra 
icke-komplexa programmeringsproblem68. 

En annan studie gjord av Klobas et al. visar också att storleken och komplexiteten på applikationer 
gjorda av anvecklare växer, Klobas et al. skriver att en större förståelse för den roll dessa faktorer 
har på egenutvecklade applikationer krävs för att det ska bli framgångsrikt69 

66 Nonaka & Takeuchi, 1995
67 Sundgren B, Steneskog G 2003
68 Janvrin D, Morrison J, 2000 
69 Klobas J, McGill T,  2004
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I en artikel från 2005 av Avdic är syftet att presentera en kategorisering av de olika kunskapstyperna 
som är av betydelse för att stödja anveckling för anvecklare via ett Internetbaserat kunskapsforum. 
För att visa de olika kunskapskategorierna har en kvalitativ studie utförts genom observation och 
dokumentation på studenter som har fått ett uppdrag att skapa ett ekonomisystem i Excel.  
Kategorisering av de olika kunskapstyperna är uppdelade samt beroende av deras mediability. 
Mediability innebär i vilken utsträckning en typ av kunskap kan delas utan fysisk kommunikation. 
En kategori är Actor related, aktörsrelaterat(vår översättning). I den finns underkategorin 
komplexitet. Betydelsen av komplexitet menas i detta fallet om det behövs någon komplex åtgärd 
för att lösa problemet. Komplexitet mäts genom att vara diskret eller inte. En särskild sorts 
förkunskap kan behövas för att kunna förstå svaret. Detta kan vara svårt att avgöra eftersom 
mängden av lösningar är okänd. I vissa fall kan anvecklaren tvingas acceptera en lösning som inte 
helt uppfyller de behov som han/hon uppfattar dem eller en väldigt komplexlösning som är 
svårförstådd.70

I och med att anveckling är ett komplext fenomen och kunskapen som anvecklaren har kan vara 
svår att överföra vill vi se om det framkommer i en fråga på forumet eller inte. Vi ställer därför 
frågan, framgår komplexitet och kan alla svara i vår attributlista vid dokumentinsamlingen. Vi vill 
kontrollera om det i en fråga framgår om anvecklaren förstår hur lätt eller svårt det är att svara på 
frågan, och om det framgår om anvecklaren vill ha svar från en viss grupp människor som han tror 
besitter den kunskap som behövs för att lösa problemet. Vi vill undersöka om frågor där 
anvecklaren explicitgör vilka hon tror kan svara minskar antalet klargöranden.

5.7 Framgår behov?

Vi har tidigare visat att anveckling kan vara komplext, att domänkunskap och utvecklarkunskap har 
stor betydelse för hur framgångsrikt de egenutvecklade applikationerna blir. Vi har även tidigare 
visat på att anvecklare är olika, denna mångfald leder till skilda behov vid inlärning, utbildning,  
support, programverktyg och riskbedömning. 

Detta gör att det är naturligt att olika anvecklare har olika behov. En anvecklare har en mängd 
attribut och egenskaper som skiljer sig, exempelvis ålder, kön, matematikkunskap och 
datorkunskap. Janvrin et al. Skriver att det är utvecklarens attribut tillsammans med 
tillvägagångssättet som bestämmer utfallet av hur lyckad applikationen blir, nämligen reliability, 
development approach och cost. Reliability kan översättas som tillförlitlighet eller trovärdighet, 
med detta menas att mängden fel ökar eller minskas beroende på tillvägagångssätt och attribut hos 
utvecklaren. Med cost menas kostnad för utvecklingstid, tiden kan öka eller minskas beroende på 
attribut och tillvägagångssätt. Den sista faktorn som Janvrin et al. hittar är development approach.  
Vi översätter det till utvecklarens tillvägagångssätt. I denna ingår användbarhet, användbarheten hos 
en applikation kan vara låg eller hög.71

Avdic belyser även han de aktörsrelaterade attributen och behoven. Tidigare nämnde vi komplexitet,  
två andra kategorier är, Need of programming och Need of tool knowledge. Vår översättning på de 
två begreppen blir behov av programmering och behov av verktygskunskap. Med behov av 
programmering menas om det behövs någon form av programmering för att kunna lösa problemet, 
och i så fall vilken förkunskap kan behövas för att förstå svaret. Med behov av verktygskunskap 
menas vilken förkunskap som behövs om Excel för att kunna förstå svaret.72 

70 Avdic A, 2005 
71 Janvrin D, Morrison J, 2000
72 Avdic A, 2005 
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Av ovanstående som vi läst om behov i litteraturen vill vi testa detta i vår attributlista till  
dokumentinsamlingen för att se om frågan, Framgår behov, ska vara en riktlinje för kommunikation. 
Om det framgår i en fråga om anvecklaren tror sig behöva mer kunskaper i något område, 
exempelvis programmering, verktygskunskap, matematik etc. ”jag behöver hjälp med en funktion 
som gör det här, men jag vill även veta hur den funkar mer grundligt”. 

6 Analys av dokumentinsamling
Nedan följer de attribut som har framkommit genom dokumentinsamlingen. Dessa attribut är dem 
som vi senare ska pröva, tillsammans med de attribut som framkommit genom analys av 
litteraturen, i vår attributlista och kontrollera om attributet framkommer i en fråga eller ett svar på  
en tråd på forumet. 

6.1 Förklaring, attributlista.

För att underlätta analys av teori och empiri har vi tagit fram en lista med de attribut som 
framkommit. Dessa attribut är de som ska testas för att se om det är en riktlinje för kommunikation. 
Vid analys av teorin har frågorna uppstått vartefter attributen framträtt. Om ett attribut inte går att  
sortera i en övergripande generell kategori har vi skapat en ny. I den empiriska undersökningen har 
vi tagit samtliga attribut och prövat dessa på en tråd på det befintliga anvecklarforumet. Resultatet  
av samtliga attribut bearbetas och återfinns i nästa avsnitt, diskussion (se 7). 

6.2 Vilken typ av fråga är det?, Vilken typ av svar är det?

I litteraturanalysen framkom tre typer av hur en fråga/svar ställs eller vad den innehåller. Öka 
förståelsen, kritik eller möjlighet. Nedan följer en sammanställning av de resterande typer av frågor 
som framkommit genom dokumentinsamlingen. Det är utifrån dessa vi kategoriserar frågorna och 
svaren. Detta för att jämföra vilken typ av frågor som är enklast att besvara, och se vilken typ som 
gör att antal klargöranden i en tråd minskas.

• Beskrivande
• Ren kod
• Vägledande/upplysning
• Konstaterande

Beskrivande är en generell kategori som tillsammans med en egenskap bestämmer vad det är för typ 
av beskrivande fråga eller svar. Det kan vara exempelvis beskrivande tillsammans med angreppsätt, 
beskrivande tillsammans med inställningar i Excel etc. Vi har under dokumentinsamling sätt att en  
beskrivning av önskat tillstånd, eller icke önskat tillstånd, eller att man beskriver vad som händer är 
ett av de vanligaste sätten att ställa en fråga. De flesta frågorna och svaren innehåller någon form av 
beskrivning. 

Ren kod är en kategori där frågan eller svaret innehåller kod så fri som möjligt från tolkning. Man 
får en kod-bit som man kan klistra in i sitt kalkylblad utan att behöva modifiera den. Denna kategori 
har vi genom dokumentinsamling sätt är ett vanligt sätt att presentera svar på. Ofta tillsammans med 
någon form av beskrivning, exempelvis en förklaring av koden. 

Vägledande/upplysning är en kategori vi väljer att ha med då vi sätt att svaren i en tråd inte alltid är  
direkt kopplat till frågan, det kan vara upplysningar om kringgående fenomen. Exempelvis ”när du 
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använder den här funktionen tänk på att du måste skriva med versaler” eller vägledande i form av 
”för att uppnå det här målet måste du göra det här först, sen det här”. Man diskuterar inte direkt till  
frågan.

Konstaterande fråga är ofta av typen ”Jag har upptäckt det här” eller ”Har ni tänkt på det här”. 
Denna kategori har framkommit på ett par ställen under dokumentinsamlingen men är inte den 
vanligaste kategorin. Men vi väljer att ha med den för att kunna jämföra de olika typerna med 
varandra. Svaren som ges av på ett konstaterande är ofta av typen ”Ja så var det”.

6.3 Framgår Excelversion?

Vi har efter dokumentinsamlingen sätt att vissa frågor och svar explicitgör vilken Excelversion som 
använts. Detta attribut är något vi väljer att kontrollera på alla trådar på forumet för att se om det  
framgår vilket verktyg anvecklaren utvecklar i, om fler än en version har använts, om koden funkar 
i en version men inte den andra etc. För vilka typer av frågor finns det ett behov att Excelversion 
framgår? Blir antal klargöranden mindre om detta framgår?

6.4 Är frågan ställd som en fråga eller som ett mål?

Vi har under dokumentinsamlingen sätt två övergripande generella sätt att beskriva sin 
problemsituation. Den kan vara ställd som en fråga, ”Vad är det för fel på det här?”, eller så kan den 
vara ställd som ett mål ”jag vill uppnå ett säkert, enkelt snabbare system som gör det här”. Varför vi 
väljer att ställa denna frågan är för att se om det ena alternativet blir enklare att besvara än det  
andra. Blir antal klargöranden runt problemområdet mindre om man explicitgör frågan som ett mål 
eller som en fråga? Jämföra dem mot varandra. 

6.5 Ges något konkret exempel på vad man vill uppnå?

Genom dokumentinsamlingen framkom det att det är vanligt att man som anvecklare ger exempel 
på kod i sin fråga eller ger ett mer konkret exempel på vad man vill uppnå. Förra exemplet men med 
påbyggnad av vad man vill uppnå mer konkret, ”jag vill uppnå ett säkert/enkelt/snabbare system 
som gör det här, därför att inmatning i denna cellen ofta blir felaktig”. Vi vill kontrollera om kod 
eller beskrivning vad man vill uppnå gör att frågan blir enklare att besvara. Även om antal 
klargöranden av problemet och vad man vill uppnå minskas om detta explicitgörs. Vi vill undersöka 
om ett konkret exempel ges bidrar till att frågan blir enklare att besvara, då den som svarar vet vad 
anvecklaren vill uppnå. 

6.6 Innehåller frågan ett felmeddelande?

Vi har i ett par frågor sett att felmeddelande skrivs ut och vi vill därför testa detta attribut på alla  
trådar vid undersökningen. Om det existerar ett felmeddelande, skrivs det ut och blir det i så fall 
enklare att hjälpa anvecklaren? Det är inte alla Excel-relaterade problem som ger ett felmeddelande  
men om det finns tillgång till ett explicitgörs det i sådana fall? 
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6.7 Anges vilket typ av svar som önskas?

Av de frågetyper vi tidigare hittat genom dokumentinsamling samt litteraturstudier så vill vi se 
anvecklaren explicitgör detta i vilket svar han önskar. Beskrivande, ren kod, möjlighet, kritik etc. 
Om anvecklaren explicitgör vilken typ av svar som önskas, är det så att svaret formas efter 
önskemålen? I sådana fall blir då antal klargöranden av problemet mindre och blir anvecklaren 
tillfredsställd? 

6.8 Anges frågans kontext?

Det vi tidigare har berättat i tidigare litteraturanalys är att många artiklar vi läst är överens om att  
anveckling förekommer i många olika sammanhang och i många olika verksamheter, med skilda 
applikationer och lösningar. Anvecklarna kommer från olika bakgrunder, har olika mycket 
förkunskaper och programmeringskunskaper och de finns många. Vi tror därför att en fråga om 
frågans kontext kan vara god att undersöka. Framgår det hur sammanhanget mellan svåra begrepp 
är eller i vilken ”verksamhets”kontext problemet hör hemma? Vi vill undersöka om frågor där 
sammahanget explicitgörs minskar antalet kringliggande frågor och klargöranden. 

6.9 Motiveras frågan(målet)?

Vi tror om anvecklaren utvecklar sin fråga och explicitgör varför han vill ha svaret så kan detta ha 
en positiv inverkan på den som ska svara. Vi vill undersöka om frågor som innehåller motivering 
bidrar till att antal klargöranden kring problemet minskas.

6.10 Är svaret skrivet utifrån anvecklarens önskemål?

Det här attributet som ett svar kan innehålla hänger ihop med ”Anges vilket svar som önskas”. 
Om anvecklaren explicitgör hur han vill att svaret presenteras och den som svarar tillmötesgår detta 
behöver då anvecklaren ge mer information kring problemområdet, och minskas antal 
klargöranden? 

6.11 Allmän tillämpning?

Vad som framgått genom dokumentinsamlingen är att i vissa fall så är svaren presenterade på ett 
generellt sätt, men frågan i sig är ganska snäv. Exempelvis en anvecklare ställer en fråga där han 
vill veta hur han kan skapa en funktion som räknar ut hur många måndagar det är under år 2010. 
Någon svarar men på ett sådant sett så flera anvecklare kan dra nytta av svaret. Exempelvis, ”för att 
ta ut dagar under ett år så använder man en funktion som heter date()”. Det vi vill titta på är om det  
framgår om svaret kan användas av fler än den som frågar. 

6.12 Exemplifieras lösning?

Genom dokumentinsamling har det framkommit att ett vanligt sätt att presentera ett svar på är att ge  
exempel på sin lösning. I form av kod eller beskrivning, ett typ fall, begreppssammanhang etc. Det 
vi vill se är om exempel på lösning ges, minskas antal klargöranden och blir frågan enklare 
besvarad än om detta inte förekommer?
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6.13 Motiveras varför lösningsförslaget ska användas?

Vi har i ett par frågor sett att den som svarar motiverar varför lösningsförslaget ska användas. Det 
kan vara motivering i form av att lösningen är, snabbare, enklare, säkrare etc. Det kan även vara 
motivering i form av att man skriver att man har löst liknande problem många gånger tidigare. Om 
lösningsförslaget motiveras av den som svarar minskas då antal klargöranden från anvecklaren samt 
den som svarar?

6.14 Framgår det behov för att kunna använda/förstå lösning?

Genom litteraturanalysen framkom att behoven hos anvecklare är olika. Mångfalden av anvecklare 
leder till vitt skilda behov. Med detta attribut syftar vi på den som svarar, om hon explicitgör någon 
viss kunskap för att man ska kunna förstå lösningen. Exempelvis ”du behöver höga matematiska 
kunskaper för att förstå hur den här funktionen fungerar”.
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7 Diskussion
Vi kommer nu presentera resultatet av samtliga attribut från vår attributlista som har undersökts på  
de 50 trådarna på det befintliga anvecklarforumet. Vi kommer analysera attributet för att se om vi  
kan bekräfta att det är en riktlinje för kommunikation till forumet. Vi kommer analysera och visa  
hur kommunikationen sker idag, och hur kommunikationen bör se ut till vårt tänkta forum. 

7.1 Hur ser kommunikationen ut idag?

Den kommunikation som sker idag är asynkron på det befintliga anvecklarforumet. Detta innebär 
att det fanns flera faktorer att ta hänsyn till när vi undersökte den. Kommunikationen sker som 
följer:

1. Anvecklare har ett problem eller en fråga
2. Anvecklaren beskriver sitt problem eller sin frågan utifrån sitt perspektiv, ramverk, 

föreställningar, begreppsvärld, förkunskap osv. 
3. Anvecklare eller professionella systemvetare (den som svarar) läser frågan och tolkar utifrån 

sitt perspektiv, ramverk, föreställningar, begreppsvärld osv. 
4. Svararen beskriver en lösning eller ett svar på forumet
5. Anvecklaren läser svaret och tolkar det utifrån sitt perspektiv, ramverk, föreställningar, 

begreppsvärld, förkunskap osv. Eventuellt omformulerar, utökar frågan.
6. Punkt 4 och 5 itereras tills anvecklaren har fått svar på sin fråga, eller att inga fler inlägg 

görs i tråden.

Attributslistan är utvecklad för att klargöra vad en fråga bör innehålla för att den ska kunna bli 
besvarad, och samma sak med vad ett svar ska innehålla för att bli användbart. Om man från början 
anger det som är nödvändigt behövs mindre klargöranden göras. Vi anser däremot att den 
diskussionen som kan uppstå när en fråga är ställd kan vara till nytta för anvecklaren, då ett 
resonemang förs när svararen och anvecklaren argumenterar för olika lösningar etc. Detta kan ge 
anvecklaren en ökad förståelse och kunskap för problemområdet.

Det första vi får ut genom att titta på vår attributlista är som sagt hur kommunikationen ser ut idag, i  
steg två går vi vidare och analyserar resultat och utreder vilka av riktlinjerna som bör följas vid 
kommunikation och anpassa dessa till vårt forum. Attributslistan har två huvudkategorier, Hur fråga 
och Hur svara. Nedan följer statistik över undersökningen och resultatet av attributslistan för hur 
kommunikationen ser ut idag på det befintliga anvecklarforumet.
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7.2 Statistik

Nedan följer statistik över de 50 trådarna vi undersökt från det befintliga anvecklarforumet. 

De 50 trådarna på forumet består av 50 stycken frågor från en anvecklare och 252 inlägg från 
anvecklare och andra Excelanvändare. Av de 50 frågorna är 32 explicit lösta och 18 stycken framgår 
ej om frågan är löst. Antal inlägg i trådarna varierar från 0 till 19 inlägg, det finns en fråga men 
ingen har svarat på den. Frågorna som anvecklaren ställer bestod av 13 olika typer av 
Excelproblem. 

Typ av Excelproblem

Figur 6, Typ av Excelproblem
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Antal involverade personer för en tråd (både anvecklare och den som svarar)
Genomsnitt per tråd 3,96
Max 9
Min 0
Median 4

Antal inlägg i de 50 trådarna
Genomsnitt per tråd 5,2
Max 19
Min 0
Median 4
Totalt 252

Antal lösningsförslag i de 50 trådarna
Genomsnitt per tråd 2,38
Max 8
Min 0
Median 2
Totalt 119

Anvecklare klargör sin fråga 
Genomsnitt per tråd 0,18
Max 4
Min 0
Median 0
Totalt 9
Antal trådar detta har förekommit i 6

Anvecklare ber den som svarat att förtydliga sitt svar
Genomsnitt per tråd 0,04
Max 1
Min 0
Median 0
Totalt 2
Antal trådar detta har förekommit i 2

Den som svarar ber anvecklaren att förtydliga sin fråga
Genomsnitt per tråd 0,34
Max 5
Min 0
Median 0
Totalt 17
Antal trådar detta har förekommit i 10
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Svarare klargör sitt svar 
Genomsnitt per tråd 0,02
Max 1
Min 0
Median 0
Totalt 1
Antal trådar detta har förekommit i  1

7.2.1 Analys av statistik

Ovanstående statistik har syftet för att vi ska kunna se om det finns behov av ett mer strukturerat 
sätt att kommunicera. Hur gör de idag? Hur omfattande är en tråd? Vad handlar frågorna om?
Typ av Excelproblem är en fråga vi ställer utan att ha speciellt höga expertkunskaper om just Excel,  
vi valde ändå att undersöka det här för att vi tror att det ändå kan vara en intressant fingervisning åt 
var det flesta problem uppstår, eller är det vanligaste området inom Excel. När det kommer till antal  
involverade personer för en tråd, där max är 9 stycken och minst är 0. Anledningarna till att inga 
inlägg eller att någon involverar sig i tråden kan vara

• För simpelt ställd fråga
• För svår fråga
• Att frågan är oseriöst ställd, språkbruk etc.
• Ambitionsnivån anses vara för låg hos anvecklaren, svaret finns lätttillgängligt om hon letat.
• Viljan att dela kunskap, behov, förtroende, tidsbrist
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7.3 Hur fråga?

Nedan följer de attribut vi undersökt när anvecklaren ställer en fråga på forumet.

7.3.1 Framgår utvecklarkunskap?

Framgår ej 50
Framgår 0

Anvecklarens utvecklarkunskap framgår ej i någon fråga. Detta tror vi beror på att anvecklaren ej 
anser att explicit uttrycka sin utvecklarkunskap skulle bidra med att förklara problemet eller frågan,  
det kan även vara svårt för en anvecklare att uppskatta sin utvecklarkunskap. Kalkylblad är 
konstruerade och designade av en mängd olika sorters användare, varav många inte är 
professionella programmerare. Om man har höga kunskaper om just utveckling och programmering 
så trodde vi att detta skulle explicitgöras i en fråga, vilket vi tror skulle leda till att svaren har en 
viss nivå som är satt då anvecklaren explicitgjort vad han kan.

Ej riktlinje

7.3.2 Framgår domänkunskap?

Framgår ej 50
Framgår 0

Anvecklarens domänkunskap framgår ej i någon fråga. Detta tror vi beror på att anvecklaren ej 
anser att explicit uttrycka sin domänkunskap skulle bidra med att förklara problemet eller frågan 
precis som förra attributet. Vi tror att om domänkunskap finns med i frågan är det lättare att ge 
förslag till alternativa angreppssätt för vissa problem. Av litteraturanalysen har det framkommit att  
just domänkunskap är väldigt viktigt för lyckade applikationer. Vilket gjorde oss förvånade att inte 
attributet framgick i någon fråga. 

Ej riktlinje

7.3.3 Tillfälligt/strukturerat tillvägagångssätt

Framgår ej 50
Framgår 0

Anvecklarens tillvägagångssätt framgår ej i någon fråga. Av litteraturanalysen framgick det att de 
flesta fel görs p.g.a att anvecklaren inte följer något förutbestämt tillvägagångssätt. Av tidigare 
studier visar också att detta är den stora skillnaden mellan anvecklare och systemutvecklare. 
Anvecklaren följer vanligtvis inte något bestämt tillvägagångssätt även att det, enligt artiklar vi läst,  
skulle bidra till säkrare applikationer. 

Ej riktlinje
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7.3.4 Antal anvecklare som arbetar tillsammans

Framgår ej 50
Framgår 0

Av litteraturanalysen framgick även att ju fler anvecklare som arbetat med ett kalkylblad så minskar  
antal fel. Något som vi också funnit genom litteraturanalysen är att anvecklare oftast är själva i sin 
anvecklarsituation, detta kan vi delvis styrka med detta resultat då ingen har angett att de är fler än 
en som varit involverad runt frågan/lösningen.

Ej riktlinje

7.3.5 Framgår Excelversion?

Framgår ej 44
Framgår 6

Av de sex frågor där Excelversion framgår är 3 lösta och 3 framgår det ej. Det kan vara viktigt att 
ange Excelversion för vissa problem, framförallt för problem som rör Excelinställningar. Av de sex 
frågor där Excelversion framgår gäller fyra stycken inställningar i Excel, en gäller makro och en 
gäller problem med programvara. De problem där det gör skillnad på vilken version man har ska 
detta vara en riktlinje.

Riktlinje

7.3.6 Är frågan ställd som en fråga eller som ett mål?

Fråga 27
Mål 13
Båda 10

Det var 27 frågor som är ställda som frågor, av dem vart 16 lösta (59%), av de 13 frågor som är 
ställda som mål var 10 stycken lösta (77%) och 10 frågor som var ställda som både en fråga och ett 
mål var 6 stycken lösta (60%). Om frågan är ställd som en fråga, ett mål eller båda har ingen större 
betydelse. Detta grundar vi på att det är 18% skillnad mellan den med högst antal lösta frågor och 
den med lägsta.

Ej riktlinje

7.3.7 Vilken typ av fråga är det?

Antal Antal lösta
Vad som ska uppnås 29 (58%) 17 (59%)
Vad som händer 6 (12%) 6 (100%)
Vad som ska uppnås, hur det ska användas 3 (6%) 1 (33%)
Vad som ska uppnås, vad som är ett problem 2 (4%) 2 (100%)
Öka förståelse 3 (6%) 1 (33%)
Vad som ska uppnås, vad som händer 2 (4%) 1 (50%)
Hur det är, vad som ska uppnås 2 (4%) 1 (50%)
Ren kod 1 (2%) 1 (100%)
Vad som ska uppnås, möjlighet 1 (2%) 1 (100%)
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Vad som går fel, vad som ska uppnås 1 (2%) 1 (100%)
Genom litteraturanalys och dokumentinsamling så identifierade vi sju stycken olika frågetyper, Öka 
förståelsen, Kritik, Möjlighet, Beskrivande, Ren kod, Vägledande/upplysning och Konstaterande (se 
kapitel 5.4 & 6.2)

Efter analys av de sju olika frågetyperna identifierade vi följande kategorier och underkategorier  av 
de olika frågetyperna (se ovan), Vad som ska uppnås var den vanligaste typen av frågan. Anvecklare 
har i dessa frågor beskrivit och förklarat vad som ska uppnås, detta har anvecklarna i 75% (22 av 
29) av fallen visat med någon typ av exempel. Vi kan inte säga vilken typ av fråga som är bäst 
lämpad på ett forum. Bara ge en fingervisning av vilken typ som är vanligast. 

Om de för frågan är möjligt så är 'Vad som ska uppnås' och 'Vad som händer' Riktlinjer

7.3.8 Ges något konkret exempel på vad man vill uppnå?

Antal Antal löst
Nej 14 (28%) 8 (57%)
Ja 36 (72%) 24 (67%)

Om ja, hur?
Kod 5
Kod och text 4
Text 27

Det är 72% (36 av 50) av frågorna som innehåller någon typ av konkret exempel. Vi anser att detta 
visar att ange ett exempel är ett bra sätt att visa vad som är ett problem eller vad man vill uppnå. Vi  
tror att nästan alla problem eller frågor går att exemplifiera, även om de ej handlar om formler eller  
VBA(Visual Basic for Applications) då 75% av exemplen är textuella (27 av 36).

Det är endast för Excelproblemen(se  7.2, diagram) extern data och text till nummer som 
anvecklarna aldrig exemplifierade sin fråga. 

Riktlinje

7.3.9 Har egen intern felsökning gjorts?

Framgår ej 39
Test av kod 5
Test av makro 1
Test av formel 4
Hjälp fil 1

Det är endast 22% (11 av 50) som har explicitgjort att någon form av intern felsökning har 
genomförts. Vi tror att det är fler än dessa som faktiskt genomför någon internfelsökning, men 
anvecklarna tror inte att explicitgöra detta kommer bidra med att förklara frågan eller problemet  
bättre. Om anvecklaren explicitgör vilken internfelsökning som redan gjorts så vet den som ska 
svara det och behöver inte ge det som ett lösningsförslag.

Riktlinje 
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7.3.10 Har egen extern felsökning gjorts?

Framgår ej 49
Ja 1

Endast 2% (1  av 50) som har explicitgjort att extern felsökning har gjorts. Vi tror att det finns tre 
anledningar till detta, extern felsökning har ej genomförs, anvecklaren tror inte att det kommer att  
bidra till en bättre förklarad fråga, eller att det finns någon form av 'en oskriven regel' på forumet att  
man alltid kollar arkiven osv. Vi anser att en extern felsökning alltid ska genomföras innan en fråga 
ställs till ett forum. Vi tror att detta bidrar till att samma fråga ej ställs flera gånger och att när en  
fråga ställs kan anvecklaren ha fått mer information om problemet eller frågan genom den externa 
felsökningen.

Riktlinje 

7.3.11 Innehåller frågan ett felmeddelande?

Nej 47
Ja 3

Vi har inte den kunskap om Excel för att kunna avgöra när och om ett fel genererar ett 
felmeddelande. Av den anledningen kan vi inte säga något om att det endast är 6% (3 av 50) frågor 
där ett felmeddelande är utskrivet, eftersom vi inte vet när de skrivs ut. Men vi tror att om ett  
felmeddelande förekommer och det skrivs ut i frågan bidrar det till att frågan blir korrekt besvarad 
snabbare. 

För dessa frågor bör felmeddelande vara en riktlinje.

7.3.12 Anges vilken typ av svar som önskas?

Antal Antal lösta
Nej 26(52%) 15 (58%,15 av 26)
Ja 24(48%) 17 (71%,17 av 24)

Vi har identifierat sju olika typer av svar som önskas 
• VBA (2)
• Makro (5)
• Kod (5)
• Formel (13)
• Vad som helst (1)
• Inställning (1)
• Öka förståelse (1)
• Mail off-list (1) 

Av de som uttryckt ett önskemål om hur svaret skall vara har 71% (17 av 24) fått det och 76% (13 
av 17)  av dem har blivit lösta. Vi anser att om det är möjligt ska anvecklaren ange vilken typ av 
svar som önskas, detta innebär att svar och lösningar som anvecklaren ej kan förstå eller använda 
undviks. Däremot så kan alternativa angreppssätt och lösningar hjälpa anvecklaren att tänka i nya 
banor.

Riktlinje  
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7.3.13 Anges frågans kontext?

Nej 46 (41%)
Ja 4 (9%)

Frågans kontext framgår endast i 9% (4 av 40) av frågorna. I dessa fyra fall har anvecklaren angett 
hur lösningen skall användas av verksamheten. Vi tror ej att frågans kontext är viktig när det gäller 
anvecklares frågor gällande Excel, en beskrivande förklaring med exempel ger mer information till  
svararen än hur verksamheten arbetar eller ska använda lösningen. Av litteraturanalysen däremot så 
skriver de hur kontextspecifikt varje anvecklingssituation är. Men att explicitgöra dessa i en fråga är 
ej viktigt.

Ej riktlinje 

7.3.14 Motiveras frågan?

Nej 45
Säkerhet 3
Snabbare 2

10% (5 av 50) av alla frågor innehåller någon form av motivering varför anvecklaren vill ha svar på 
en fråga. Detta resultat tycker vi är för svagt för att det ska bli en riktlinje, det förekommer inte ofta  
och vi kan inte se att de frågor som motiveras blir besvarade med färre klargöranden, 20% (1 av 5) 
för motiverade frågor mot 12% (6 av 50) för alla frågor. 

Ej riktlinje 

7.3.15 Framgår komplexitet?

Framgår ej 50
Framgår 0

Framgår det och förstår anvecklaren hur lätt eller svårt det är att få sin fråga besvarad? Att 
anveckling är en komplex företeelse är något som framkommit genom litteraturanalys. Resultatet av 
undersökningen visar att inte någon anvecklare har explicitgjort om hon tror sig veta hur lätt eller 
svår en fråga är att besvara. Vi trodde i förhand att detta skulle förekomma i större bemärkelse. 
Anledningar till att det inte framgår komplexitet tror vi kan vara att det implicit kan förekomma i en  
fråga, det kan vara svårt att själv avgöra hur komplext ett problem är, och att anvecklaren inte ser  
vad som skulle kunna göra eventuella svar bättre om detta explicitgörs. 

Ej riktlinje
 

7.3.16 Kan alla svara?

Framgår ej 50
Framgår 0

Framgår det i frågan om vilka anvecklaren tror kommer att kunna svara på frågan? Attributet är 
grundat utifrån vad vi läst i teorin, men resultatet av de 50 trådarna visar att ingen anvecklare har  
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explicitgjort detta. Vi tycker att detta är lite underligt då vi tidigare belyst att anveckling är väldigt  
utspritt över många olika typer av branscher och företag. Kunskaperna som finns hos anvecklarna 
och inom ”yrket” där anveckling förekommer är väldigt olika från anvecklare till anvecklare. Om 
man skriver på ett forum som är riktat mot Excelanvändare och frågor relaterade till Excel så 
behöver man nog inte explicitgöra vem man tror kan svara. De flesta på forumet har ju någon form 
av kunskap om Excel. Fast om jag till exempel har arbetat under lång tid med applikationer som 
beräknar olika försäkringspremier, och behöver hjälp med en formel så tycker vi att det i praktiken 
borde vara enklare att skriva att man vill ha svar från andra insatta i liknande bransch.  

Ej riktlinje

7.3.17 Framgår behov?

Framgår ej 50
Framgår 0

Av flertalet av de artiklar som belyst anvecklarens behov så är alla överens om att anvecklare är 
många och att de är olika. Mångfalden leder till skilda behov. Vilket gör att det är naturligt att olika  
anvecklare har olika behov. Av vår undersökning visar det att inte någon anvecklare har explicitgjort  
behov i sin fråga. Anledningar till detta resultat tror vi kan vara att behovet framkommer implicit,  
alltså att behovet blir underförstått, det explicitgörs inte som en ”jag behöver..” utsaga. Därför har vi 
inte hittat att det framgår behov i någon fråga då vi endast letat efter explicit uttryckta behov.

Ej riktlinje
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7.4 Hur svara?

Nedan följer de attribut vi undersökt när svararen ger ett svar på lösta frågor på forumet. I de 32 
lösta frågorna så finns 175 inlägg, dessa inlägg innefattar både inlägg från anvecklaren och den  
som svarar. För samtliga attribut i 'Hur svara' gäller alltså de som är lösta och inte alla 252  
inlägg. Se figur 7 nedan för de olika typerna av inlägg för lösta frågor som framkom.

Figur 7, Typer av inlägg för lösta frågor.

Förklaring av typerna
Fungerande lösning – en anvecklare har fått ett lösningsförslag som fungerar.
Lösningsförslag – någon form av förslag till lösning för frågan eller problemet. De identifierade 
typerna är:

• Ren kod, 70% (59 av 84)
• Inställningar i Excel 11% (9 av 84)
• Lösningsförslag och vill ha klargörande 7% (6 av 84)
• Lösningsförslag utifrån eget antagande 6% (5 av 84) 
• Lösningsförslag utanför Excel 5% (4 av 84)
• Förslag till angreppssätt 1 % (1 av 84)

Test – en anvecklare eller den som svarar har testat ett lösningsförslag eller annan kod.
Upplysning – en anvecklare eller den som svarar ger en upplysning om något som rör tråden.
Svarare vill ha klargörande – Den som svarar förstår inte frågan och vill att anvecklaren utvecklar 
den.
Anvecklare klargör fråga – en anvecklare klargör sin fråga ytterligare
Anvecklare anger Excelversion – en anvecklare anger vilken Excelversion som används för att 
underlätta för svarare att ge ett lösningsförslag.
Länk –  tips om hemsida där information finns gällande frågan. Vi har ej med länk i lösningsförslag 
då vi ej vet om eller hur länken har hjälpt anvecklaren.
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Kolla arkivet – Den som svarar hänvisar anvecklaren att söka efter en lösning i arkivet över tidigare 
trådar.
Off-list – En anvecklare eller den som svarar skickar sitt kalkylblad via mail utanför forumet.
Inget av värde – Dessa inlägg bidrar ej till att besvara frågan.

7.4.1 Framgår utvecklarkunskap?

Framgår ej 175 
Framgår 0 

Precis som under 'Hur fråga' så framgår inte utvecklarkunskap i några lösta frågor från forumet. 
Detta tror vi beror på att den som svarar ej anser att explicit uttrycka sin utvecklarkunskap skulle 
bidra med att svaret blir bättre eller mer betrott. Om man har höga kunskaper om just utveckling 
och programmering så trodde vi att detta skulle explicitgöras i ett svar, vilket vi tror skulle leda till  
att svaren har en viss nivå som anvecklaren skulle kunna anse som mer betrodd.

Ej riktlinje

7.4.2 Framgår domänkunskap?

Framgår ej 175
Framgår 0

Domänkunskap framgår inte i några lösta frågor från forumet. Även detta tror vi beror på att den 
som svarar ej anser att explicitgöra domänkunskap skulle bidra med att svaret blir bättre eller mer 
betrott. Av litteraturanalysen har det framkommit att just domänkunskap är väldigt viktigt för 
lyckade applikationer. Vilket gjorde oss förvånade att inte attributet framgick i någon av de lösta  
frågorna.

Ej riktlinje 

7.4.3 Är svaret skrivet efter anvecklarens önskemål?

Nej 5
Ja 14

I 19 av de 32 lösta frågorna vill anvecklaren ha svaret efter önskemål. Av de 19 så är 14 frågor 
besvarade enligt önskemålen. Om anvecklaren explicitgör hur han vill att svaret ska presenteras så 
finns det alltså stor chans att den som svarar tillmötesgår detta och anvecklaren får det svaret han 
ber om. I de frågor som har med önskemål är alltså 59 % (19 av 32) lösta. Vi anser att om 
anvecklaren vill ha svaret efter ett önskemål bör man svara enligt dennes önskemål om möjligt.

Riktlinje
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7.4.4 Allmän tillämpning

Nej 145 
Ja 30 

Allmän tillämpning innebär att ett svar kan tillämpas av/för alla i liknade situationer., svaret är alltså  
inte bundet till frågans kontext. Av lösningsförslagen har 33% (28 av 84) identifierats som  allmän 
tillämpning. Om en lösning är generell så kan fler anvecklare dra nytta av svaret. Vi tycker inte vi  
kan ställa krav på att en lösning ska innefatta allmänn tillämpning. Vi tror dock att anvecklaren kan 
lära sig mer om problemet och problemområdet om svaret är generellt. Kunskapen och förståelse 
ökar. 

Ej riktlinje

7.4.5 Exemplifieras lösning?

Nej 26 
Ja 58 

Av de lösningsförslag som innehåller exempel är 54 kod exempel, 2 är av förklarande typ och 2 
stycken inställningar i Excel. När den som svarar ger exempel på sin lösning, så minskas antal 
klargöranden runt frågan och 25 av de 32 lösta frågorna exemplifieras. Om det är möjligt för den 
som svarar att exemplifiera sin lösning så bör det göras. 

Riktlinje

7.4.6 Motiveras varför lösningsförslaget ska användas?

Nej 64 
Ja 20 

De anledningar som den som svarar har angett varför deras lösningsförslag skall användas var bland 
annat snabbare, säkrare och egen erfarenhet. Vi tror att för vissa svar, om de är komplexa, eller om 
man ger flera alternativ på en lösning så kan motivering av lösningen eller lösningarna vara till  
nytta. 

Ej riktlinje
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7.4.7 Framgår Excelversion?

Framgår ej 169 
Framgår 6 

Det var endast 6 inlägg av de 175 som har blivit lösta där Excelversion framgår, dessa 6 inlägg hör 
till 5 frågor, 4 av dessa 5 frågor blev lösta. I en av dessa 5 frågor handlade 9 av totalt 18 inlägg om 
klargöranden och i slutändan kom anvecklaren fram till att det var på grund av en äldre 
Excelversion som det blev problem. Som vi tidigare visade i 'Hur fråga' (se 7.3.5) så kan det vara 
viktigt att ange Excelversion för vissa problem då exempelvis inställningar i Excel har ändrats 
mellan olika versioner. Det är väldigt enkelt att explicitgöra vilken version man har av programmet  
så vi ser ingen anledning varför detta inte skulle göras.

Riktlinje

7.4.8 Framgår det behov för att kunna använda lösning?

Framgår ej 84 
Framgår 0 

Det framgår ej i något lösningsförslag vad anvecklaren behöver för kunskap för att kunna använda 
lösningen. Detta tror vi beror på att det ej framgått i frågorna om anvecklaren vill eller har behov av 
kunskap utöver svaret (se 'Framgår behov' 7.3.17). Vi tror fortfarande att behov kan förekomma i 
svaren på forumet fast implicit, att behovet blir underförstått. När vi letat efter attributet har vi  
explicit letat efter ”du behöver ...” liknande utsagor.

Ej riktlinje
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8 Slutsats
Slutsatsen kan ses som en sammanfattning av de resultat vi kommit fram till. Vi redovisar hur vi  
uppnått syftet för uppsatsen och därmed svarat på frågeställningen. 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda vilka riktlinjer för kommunikationen som bör följas på ett  
IT-baserat forum anpassat för anvecklare. Genom att studera teorier om Knowledge Management 
och End User Development/Anveckling och jämföra och testa detta med hur kommunikationen sker 
på ett befintligt anvecklarforum har vi utformat riktlinjer för hur kommunikationen bör se ut efter  
de brister, möjligheter och behov som framkommit. Följande riktlinjer har identifierats:

Hur fråga? Riktlinjer som bör följas när en anvecklare ställer en fråga.
• Excelversion bör anges
• Ett konkret exempel på vad man vill uppnå bör anges
• Intern felsökning bör anges
• Extern felsökning bör anges
• Vilket typ av svar man önskar bör anges
• Vad som ska uppnås bör anges 
• Vad som händer bör anges
• Om det uppstår felmeddelande bör detta anges och skrivas ut

Hur svara? Riktlinjer som bör följas när en person ska svara på en fråga.
• Skriva svaret efter anvecklarens önskemål bör göras
• Man bör exemplifiera sin lösning
• Man bör bifoga ren kod
• Excelversion bör anges

Som en avslutande reflektion vill vi påpeka att det befintliga forumet vi undersökt fungerar och 
fyller sin funktion i dagsläget, men det finns dock viktiga aspekter som kan förbättras. Om våra 
riktlinjer skulle följas skulle det öka chansen att frågan blir förstådd, att svaret kan användas och att 
anvecklaren uppnår en större förståelse kring problemområdet. En möjlighet är att bygga ett forum 
från grunden, med de funktioner som CoP förespråkar, och att våra riktlinjer bör följas vid 
kommunikation på forumet.

Det finns attribut och riktlinjer som vi funnit men som ej kan styrkas i undersökningen. För vissa 
frågor kan vissa riktlinjer vara väldigt viktiga och i andra betyder de inget, ytterligare forskning 
krävs för att avgöra detta. 

Vi tror att i framtiden kan vara möjligt att stödja anvecklarna ytterligare, delar av kommunikationen  
kan automatiseras, där ett system besvarar frågor istället för inlägg på ett forum. Vi tror att första 
steg mot detta är våra riktlinjer för kommunikation. Nästa steg blir att anpassa dessa riktlinjer till ett  
stöd som är en kombination av ett forum och ett system som besvarar anvecklarens frågor. 
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