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Abstract 

Developing Information Systems is often a complex process. Not only because of the 

technological challenges but also because of the shifting expectations of the system amongst 

the developers. In this thesis, the management around an IT service has been studied.  

Specifically, a group working with the development of the service has been studied. The 

group in question works for an international technology service company in Umeå, where a 

case study has been conducted. Orlikowski and Gash (1994) propose the concept 

technological frames as a useful analytical tool to address social aspects of ISD 

(Information System Development). A frame consists of expectations and thoughts 

regarding a specific technology or system. The aim of this study is to identify and 

investigate the technological frames, regarding the specific IT service, belonging to 

individuals in the Information Technology System Management (ITSM)-group and to 

analyze the incongruence evident in the frames. The result is to be thought of as guidelines 

for similar companies wanting to cooperate easier during a development process and to be 

a contribution to research in the IS-field. The chosen group was interviewed, and the results 

revealed a distinct congruence on the surface but high incongruence regarding more 

detailed preferences. The importance of a collective vision of the systems and technologies 

in question became obvious and shows that these aspects should not be forgotten in system 

development work or in studies about it. 
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1 Inledning 

Utvecklandet av informationssystem (IS) kan ofta vara en komplex process. Detta för att 

processen involverar såväl organisatoriska, sociala och tekniska interaktioner och ofta är flera 

intressegrupper som kan ha olika behov och intressen inblandade. Intressegrupperna kan ha 

olika tolkningar och uppfattningar om tekniken i sig och syftet med den. De aktörer som 

finns bär dessutom, var för sig, på kunskap och föreställningar som de tar med sig in i denna 

process. De tolkar också ord och begrepp på olika sätt, något som kan skapa missförstånd i 

arbetsprocesser (Orlikowski och Gash, 1994). 

Att använda socio-kognitiva metoder har blivit allt vanligare under studier av IT-

utvecklingsprocesser eftersom de kan fokusera på människors sociala uppfattningar om, och 

tolkningar av, teknik (Davidson, 2002; Compeau, Higgins och Huff, 1999). Boström och 

Heinen (1977) föreslog tidigt att många av de sociala problem som uppstår vid IS-arbete 

beror på utvecklarnas egna tolkningar och ramar. Dessa tolkningar kan sedan ha betydelse 

för att kunna förklara problem i processen och bli ett hjälpmedel för att förklara resultat runt 

teknikförändring i organisationer (Orlikowski och Gash, 1994).  

Tolkningarna av och synen på tekniken skapas hos varje individ utifrån tidigare 

erfarenheter och kunskap kring tekniken i fråga men även utifrån jämförelser med liknande 

tekniker. Dessa jämförelser kan likställas med det som kallas metaforer och används ofta för 

att beskriva något i sammanhang där något nytt ska etableras (Gentner et al, 2001). Att 

kunna förmedla en målande beskrivning av något nytt i termer av något välkänt gör enligt 

Gentner et al, (2001) ofta att det nya lättare anammas. Den tekniksyn som skapas skiljer sig 

inte sällan mellan olika människor, och är olikheterna i en arbetsgrupp alltför stora kan de 

komma att påverka de beslut som tas i arbetet. 

Att studera dessa tolkningar och dess påverkan på arbetsprocesser har inte varit en 

prioriterad del inom IS-forskning. Det har bedrivits en hel del forskning kring kognition och 

värderingar mellan systemutvecklare och slutanvändare men mindre forskning har gjorts på 

kollektiva underliggande antaganden, förväntningar och kunskap om teknik som finns vid 

utveckling inom en IS-verksamhet. Orlikowski och Gash (1994) har utvecklat begreppet 

technological frames (detta kommer hädanefter att benämnas som teknologiska ramar samt 

ramverk) som en analytisk infallsvinkel för att undersöka hur socio-kognitiva tolkningar 

påverkar berörda parter och deras agerande i samband med IT-utveckling och användandet 

av IT i organisationer. 

De menar att människors teknologiska ramar påverkar deras agerande i samband med 

teknik, och att medlemmar i en grupp med likartad interaktion mot en specifik teknik kan ha 

delade gemensamma ramar. Orlikowski och Gash använder begreppen kongruens och 

inkongruens (congruence och incongruence) för att benämna likheter respektive olikheter i 

dessa ramar och hävdar liksom Cameron och Freeman (1991) att ―en kultur som är stark, 

kongruent och stödjer organisationens strukturer och strategier är mer effektiv än en svag 

inkongruent eller dåligt sammankopplad kultur‖. Genom att studera de centrala aktörerna 

och deras tolkningar av teknik kan man upptäcka de teknologiska ramar som samverkar i 

gruppen. Författarnas slutsats är således att man genom studier av teknologiska ramar i en 

organisatorisk kontext kan formulera samspelet mellan dess teknik, tolkningar och åtgärder. 
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Ett flertal forskare har i sina studier utgått från de teorier Orlikowski och Gash formulerat 

(Davidson, 2002; Vandenbosch och Ginzberg, 1996). Davidson (2002) har till exempel 

använt sig av teknologiska ramar för att undersöka orsakerna till att studieobjekt förstår 

framtagna kravdokument. 

Centralt i forskningen kring teknologiska ramar är att informationsteknik inte längre ses 

som en separat del av organisationers verksamhet, utan har fått en allt större och central roll. 

Denna förändring har resulterat i att utvecklare av IT-tjänster förändrats från 

teknikleverantörer till strategiska partners, vilket innebär att många IT-företag gått från ett 

teknologiskt perspektiv till att bli mer kund- och serviceinriktade. Skiftet från att leverera IT 

som teknik till att leverera IT som tjänster kräver ett annat förhållningssätt till IT 

management, något som kallas Information Technological Service Management (ITSM). 

ITSM är ett sätt att organisera och förbättra IT-processer för att stödja verksamheter och 

dess affärsmässiga mål (Sallé, 2004). För ett tjänstföretag är service, eller en tjänst, en 

stödjande funktion vid leveransen av en produkt och därmed kärnpunkten i verksamheten 

(Woodall, 2001). Ett problemområde både inom forskning kring sådana IT-tjänstföretag och 

för dem själva kan vara skillnader i hur orden tjänst och produkt tolkas.  

En tjänst kan karaktäriseras som all verksamhet, eller en förmån, som en part kan erbjuda 

en annan, och som i huvudsak är immateriella och inte resulterar i ett ägande av någonting 

(Kotler et al, 1996, s.588). Det mest uppenbara när en tjänst utförs kan sägas ske i samspelet, 

i interaktionsögonblicket, då kund och företag möts (Bitner, Booms och Mohr, 1994). 

Servicerelationer karaktäriseras av nära kopplingar mellan kunder och  leverantörer eftersom 

både kunden och leverantören förväntar sig att interagera med varandra i framtida 

överenskommelser. ―Det är denna förväntan om en framtida växelverkan som uppmuntrar 

båda parterna att samarbeta för ömsesidig vinning‖ (Orlikowski och Schultz, 2004).  

"En produkt är allt som erbjuds till marknaden för uppmärksamhet, förvärv, användning 

eller konsumtion som skulle kunna tillfredsställa ett önskemål eller ett behov. Detta 

inkluderar personer, fysiska objekt, tjänster, organisationer och idéer" (Kotler, 1986, s.463ff). 

En annan synonym som figurerar är ordet lösning som synonym till tjänst, ett begrepp 

som är nog så svårdefinierat. Ett exempel på vad en lösning kan vara är ett scenario där 

kunden behöver lösa ett IT-relaterat problem. För ett IT-företag blir arbetsprocessen att 

skaffa sig tillräckligt mycket kunskap om kundens verksamhet och problemområdet för att 

sedan kunna komma fram till en lösning på detta problem. Företaget erbjuder sedan kunden 

en lösning genom att leverera en produkt, en tjänst eller en kombination av de båda. 

Vi kommer i denna studie att studera en specifik teknik som utvecklas och används på ett 

IT-tjänstföretags lokalkontor i Umeå. Vi kommer att använda teknologiska ramar för att 

studera synen på tekniken i en mindre grupp på kontoret. Tekniken är tänkt att bli en 

standardiserad (i denna studie likställt med generisk) lösning som kan användas av ett flertal 

kunder. Under arbetsprocessen har de inblandade stött på olika utmaningar och funderat på 

om de har olika syn på tekniken och om detta kan ha bidragit till att processen gått trögt. 

Företaget som studien utgår från benämns i denna uppsats Weilgo, och är ett 

multinationellt företag inom IT-tjänstföretagssektorn, som bland annat säljer tjänster som 

bygger på outsourcing. De informanter vi studerat arbetar på två avdelningar på 

Umeåkontoret och har ett nära samarbete med varandra. Den ena avdelningen, Application 
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Department (AD), arbetar med applikationer och den andra gruppen, Infrastructure 

Department (ID), arbetar med infrastrukturen. Inom AD finns en liten grupp som arbetar 

med tekniken i fråga, där flertalet av våra informanter finns. Inom ID finns även en intern 

grupp som här kallas för tjänstegrupp. Denna del utvecklar och har hand om de tjänster som 

erbjuds. Trots att AD och ID är stora grupperingar inom Weilgo kommer våra informanter att 

representera respektive avdelning i denna uppsats. Vi avser dock inte hela avdelningen utan 

endast de delar som har att göra med tekniken i fråga då dessa benämningar anges. 

Vi kommer i denna uppsats att kalla tekniken i fråga för AlphaTec. Syftet med plattformen 

AlphaTec har redan från början varit att den skulle automatisera processer för beställningar i 

kundmiljö. Den har utvecklats från att ha varit ett stöd för linjechefer till att idag vara nere på 

slutanvändarnivå. AlphaTec är ett gränssnitt för kunden och fungerar som en 

beställningsfunktion för leverans av tjänster. Tanken är att kunden ska beställa tjänster via 

AlphaTec istället för att som tidigare ringa till Weilgo för en muntlig beställning. Den är 

utformad med ett användargränssnitt som ska gynna användare med mindre IT-kunskaper, 

genom till exempel en varukorgsmetafor som ska göra det enkelt för slutanvändare att 

beställa tjänster.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Den frågeställning som denna uppsats ämnar besvara är: Vilka teknologiska ramar finns 

kring AlphaTec i den ITSM-grupp på Weilgos Umeåkontor som jobbar med denna? 

Syftet är att identifiera och beskriva inkongruens mellan ramarna för att ge förslag till 

åtgärder och strategier som för ITSM-grupper bidrar till ökad samsyn och därpå följande 

effektivisering av arbetsprocesser. 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sju delar där del två ger en introduktion till de teoretiska 

verktyg studien bygger på och del tre beskriver hur studien genomförts med hjälp av dessa. I 

avsnitt fyra presenteras materialet från fallstudien uppdelat i tre huvudområden följt av en 

analys i del fem. Därefter följer en diskussionsdel för att belysa syftet med studien. 

2 Teori 

2.1 Kognition 

Kognition används inom psykologin för att studera människans sociala beteende där 

människan skapar mening och struktur i sin värld genom att konstruera sin världsbild. 

Begreppet socio-kognition definieras som ―kognition av olika sociala fenomen‖ (Giota, 2002). 

Studier inom gruppsykologi och socialpsykologi visar på vikten av social kognition för en 

grupp i en organisatorisk lärandeprocess. Det socio-kognitiva perspektivet är även ett välkänt 

begrepp inom IT-forskning och används till exempel för att studera mekanismer som ligger 

bakom människans kollektiva tankeprocesser vid en organisatorisk lärandeprocess (Akgün, 

Lynn och Yilmaz, 2006), där betydelsen av sociala processers påverkan på IT-utveckling är av 

hög betydelse (Huisman och Iivari, 2005). 
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2.2 Perceptuell kongruens 

Perceptuell kongruens avser bland annat graden av samstämmighet mellan individer i en 

grupp. Forskning har visat att perceptuell kongruens har en positiv effekt på organisationer, 

där en perceptuell kongruensram minskar osäkerhet och tvetydighet mellan individer. 

Forskning har även visat att perceptuell inkongruens kan leda till negativa effekter på 

organisationen, exempelvis negativ påverkan på lagarbete med försämrad kommunikation 

och minskad produktivitet till följd (Schnake et al, 1990). 

Ett sätt att undersöka kopplingen mellan människans tankar och dess påverkan på andra 

processer är att kategorisera tankarna för att på detta sätt underlätta analysarbetet. 

2.3 Diskurs 

Begreppet diskurs används i många discipliner för att samla människors tankar tillsammans 

med andra som relaterar till samma ämne. Foucault kan sägas ha myntat begreppet och 

använt det till forskning om relationen mellan språk och makt, men sedan dess har det fått en 

mängd användningsområden och definitioner inom olika områden (Eliasson, 2005). VanDijk 

(1989) ser diskurs ―både som en specifik form av språkanvändning och som en specifik form 

av social interaktion, tolkad som en hel kommunikativ händelse i en social situation‖. Att 

fånga tankeprocesser genom uppdelning i diskurser kan således vara ett sätt att tydliggöra 

dem. Med andra ord skulle en diskurs kunna ses som en luddig ram kring uppfattningar om 

vissa ämnen. 

2.4 Mentala modeller 

Ett annat sätt att sortera tankar och åsikter kan vara genom att använda mentala modeller, 

ett relativt vanligt begrepp inom människa-datorinteraktion. En mental modell är en 

tankeprocess som förklarar hur något fungerar i verkligheten, en bild eller en representation 

av omvärlden. ―Konstruktionen mentala modeller härstammar från människa-

datorinteraktionsområdet som en metafor för att beskriva de föreställningar som människan 

har om funktioner och strukturer i IT-system‖ (Jonassen och Henning, 1996). Norman 

(1983) menar att  

 

―mentala modeller skapas genom interaktion med ett målsystem, där 

människor formulerar mentala modeller av systemet. Dessa modeller 

behöver inte vara tekniskt korrekta (och är vanligtvis inte det heller), men 

de måste vara funktionella. En person som interagerar med det systemet 

kommer fortlöpande att ändra den mentala modellen för att få ett 

fungerande resultat‖  

 

Forskningsområdet har behandlat både utvecklarsidan och användarsidan inom IS när det 

gäller vem som är ägare av mentala modeller (Carrol och Olson, 1987). Att reda ut vilka 

mentala modeller av ett visst system eller produkt som råder i en viss kontext skulle således 

också fungera som verktyg för en kategorisering. 
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2.5 Metaforer 

Metaforer är en fundamental komponent inom IS, framför allt för hantering av gränssnitt, 

där skrivbordsmetaforen är en av de mer kända. Metaforens funktion är ―att strukturera en 

abstrakt, obekant, eller ostrukturerad domän (målet) i termer av en som är mer konkret, 

bekant eller strukturerad (källan)‖ (Travers, 1996). Man kan säga att metaforen kan koppla 

samman olika begreppsvärldar, som kan generera ny eller större förståelse och kunskap. 

―Tolkning av en metafor, är en process att upptäcka vilka egenskaper hos källan som kan vara 

giltiga och användbara för att förstå målet‖ (Stubblefield, 1998).  

Metaforer behöver inte uppfattas helt lika för två personer. Detta för att förståelsen och 

uppfattningen av en bild kan skilja sig från en person till en annan, vilket gör att 

avbildningen inte säkert är identiskt lika för dessa. Oavsett denna avbildningsproblematik så 

spelar metaforen en betydande roll för att etablera nya tidigare ostrukturerade domäner, 

speciellt om de ger målande beskrivningar där jämförelsen är så välkänd att den nästan är 

osynlig (Gentner et al, 2001).  

Carroll och Mack (1985) menar att det finns goda och dåliga metaforer, där goda 

metaforer är relevanta att använda och är effektiva vid inlärning. De menar vidare att den 

kognitiva process som det innebär att tolka en metafor resulterar i en mental modell där den 

slutliga förståelsen av måldomänen inte är av karaktären metafor utan blir en representation 

av själva domänen (Carroll och Mack, 1985). På detta sätt kan en väl känd bild (läs metafor) 

vara till hjälp för en grupp människor att samlas kring för att förstå ett mer otydligt, icke 

konkret eller komplicerat sammanhang. 

2.6 Ramverk inom IS 

Forskning kring människan och informationsteknik i samverkan tillhör ett brett och 

tvärvetenskapligt område där begrepp som socio-kognition, perceptuell kongruens, diskurs, 

mentala modeller och metaforer är vanliga inslag. 

Davidson (2002) har i en studie använt begreppet teknologiska ramar. Studien bygger på 

Orlikowskis och Gashs (1994) forskning och syftar till att i denna studie utveckla en 

processmodell för ramverk, där skiftande ramar påverkar meningsskapande under själva 

arbetsprocessen. Hon har i sin studie följt i en utvecklingsprocess och studerat hur ramar 

skiftar och förändras över tid. Davidsons modell ger ett teoretiskt perspektiv som fördjupar 

förståelsen för kravställande inom organisationer där ett socio-kognitivt perspektiv ofta 

grundas på makt samt den mån av inflytande som finns i organisationen kring IS-utveckling. 

Vanligtvis innebär ramverk ett sätt att förstå världen, där förväntningar och 

föreställningar samlas inom en ram och på detta sätt struktureras upplevelser och osäkerhet 

kring komplexa situationer minskar (Lin och Silva, 2005). För forskare blir teknologiska 

ramar dessutom ett verktyg med vilket det är möjligt att analysera tolkningar och åsikter om 

teknologi.  

2.7 Teknologiska ramar 

Orlikowski och Gash (1994) införde begreppet teknologiska ramar för att mer ingående 

kunna forska inom IS-området med utgångspunkt i ovan nämnda discipliner. I den studien 

kunde de påvisa att medlemmar i en organisation har olika antaganden, förväntningar och 
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kunskap för att förstå och ta till sig teknik. Deras studie innefattade chefer, systemutvecklare 

och användare som nyckelaktörer vars aktivitet väsentligt påverkade både utvecklingsprocess 

och resultat av IT-utveckling. De menade att intressegrupper har olika teknologiska ramar på 

grund av deras olika roller samt deras inbördes olika relationer. I sin studie tog de fram ett 

konceptuellt ramverk för att undersöka de olika tolkningar och förväntningar som människor 

utformar runt teknik. De hävdade att dessa teknologiska ramar har stor effekt och starkt 

påverkar deras beslut både under utvecklingsfaser och senare vid användningen av teknik. 

Genom att analysera ett fenomen utifrån ramverk kan en tydligare bild av hur människor 

tolkar teknik fås och på så sätt är det lättare att förstå och se deras agerande med den. Även 

implementationen påverkas naturligtvis av intressenternas syn på tekniken och det blir 

därför extra viktigt att ha kunskap om vilka ramar som finns när denna fas genomgår (jfr. Lin 

och Silva, 2005).  

Orlikowski och Gash hävdar att trots att alla individers ramar är unika finns det ofta 

liknande innehåll hos de människor som innehar samma arbetsuppgifter inom och 

erfarenhet av tekniken i fråga. Detta är vad författarna kallar gruppramar och som utgör en 

viktig del i analysarbete med hjälp av teknologiska ramar. Det är viktigt i sammanhanget att 

betona att teknologiska ramar i högsta grad är situationsbundet, de förändras ständigt i 

förhållande till de människor, tekniker och miljöer som är inblandade. Liksom i många andra 

fall tenderar människor att ta till sig nya saker med utgångspunkt i något de känner till och 

människor som är vana vid teknik använder till exempel ofta en okänd teknik på samma sätt 

som en liknande känd teknik och förväntar sig dessutom ett liknande resultat. 

2.7.1 Kongruens och inkongruens 

Olikheter mellan och inom gruppramar i en organisation kan bero på alltifrån att olika 

arbetsroller kräver olika perspektiv till att kommunikationen fungerar dåligt i 

organisationen. Dessa olikheter benämner Orlikowski och Gash som inkongruens i ramarna 

och menar att detta, skillnader i förväntningar och antaganden kring en teknik, bäddar för 

problem och konflikter i såväl utveckling och genomförande som användning av tekniken 

inom organisationen. Motsatsen, kongruens, det vill säga ramar vars innehåll liknar 

varandra, menar de sällan finns i sin helhet. Detta eftersom varje ram är uppbyggd av 

individuella tolkningar men att utifrån de normer och den syn som råder i en organisation så 

bör det finnas ramar som är snarlika. Kongruens kan också finnas där människor har 

likartade förväntningar på teknikens roll i verksamheten, vilket som ovan nämnt kan uppstå 

för individer och grupper som har samma arbetsuppgifter och därför har en mycket likartad 

bild av resultatet. Inom en grupp är det däremot både vanligt och viktigt att det finns olika 

syner på samma teknik för att kunna diskutera denna och föra utvecklingen framåt (jfr. 

Orlikowski och Gash, 1994). 

Att människor har teknologiska ramar menar Orlikowski och Gash egentligen inte är en ny 

tanke, utan de menar att dessa till vissa delar liknar både begreppen diskurs och mentala 

modeller som använts frekvent inom flera discipliner. Trots att mycket forskning gjorts på 

kollektiva modeller inom organisationer har mindre forskning gjorts gällande kollektiva 

tankar av teknik, där Orlikowski och Gash introducerade forskningen på detta område 

specifikt.  
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Orlikowski och Gash delade upp sin analys under tre huvudområden där de samlade de 

upptäckta ramarna. De tre områdena presenteras nedan i sin helhet och på sitt 

ursprungsspråk. Valet att inte översätta dessa gjordes för att bibehålla dess betydelse: 

 

―(i) Nature of  technology - refers to people‘s images of the technology and 

their understanding of its capabilities and functionality. 

 

(ii) Technology Strategy - refers to people‘s views of why their organization 

acquired and implemented the technology. It includes their understanding 

of the motivation or vision behind the adoption decision and its likely value 

to the organization. 

 

(iii) Technology in use - refers to people‘s understanding of how the 

technology will be used on a day-to-day basis and the likely or actual 

conditions and consequences associated with such use.‖ 

 

Dessa områden kan användas i andra studier än den Orlikowski och Gash genomfört. 

Davidson (2002) valde till exempel att för sin studie utgå från dessa men formulera dem lite 

annorlunda. Dessa områden var IT delivery strategies, IT capabilities and design, business 

value of IT och IT-enabled work practices. Davidsons val liknar som synes Orlikowskis och 

Gashs områdesramar men anpassades för att passade studien bättre. Vi valde liksom 

Davidson att modifiera de ursprungliga områdena för att de bättre skulle stämma överens 

med vår studie. Se mer under 3.3, analysverktyg.  

3 Metod 

För att ta reda på vilka teknologiska ramar som finns kring AlphaTec i den valda gruppen 

inom Weilgo har vårt huvudverktyg, föga förvånande, varit teknologiska ramar där vi liksom 

begreppsgrundarna använt oss av termen teknologisk ram för att ‖identifiera de delar av 

medlemmars organisatoriska ramar som handlar om de antaganden, förväntningar och 

kunskap som de använder för att förstå teknologin‖ (Orlikowski och Gash, 1994). För att 

samla informationen till analysen har vi genomfört en fallstudie på Umeåkontoret där vi 

intervjuat fem personer, med målet att ta reda på deras tankar kring AlphaTec. Dessa har vi 

därefter analyserat med hjälp av teknologiska ramar för att få en helhetsbild över det 

upplevda problemet med skilda uppfattningar om tekniken. Vi har även använt verktyget för 

att upptäcka de underliggande åsikter och tolkningar som informanterna upplever som 

självklarheter.  

Vi har, med ett fåtal undantag, valt att översätta citat till svenska för att få ett bättre flyt i 

texten. I de fall där vi anser det viktigt att förmedla precis det författarna önskar säga återges 

citaten på ursprungsspråket. 
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3.1 Fallstudie 

Att använda sig av fallstudier är en vanlig metod inom IS-forskning (Yin, 2003) och i detta 

fall har en sådan ägt rum på Weilgos lokalkontor i Umeå. Vi studerade en grupp som alla 

arbetar med AlphaTec men som har olika arbetsroller och således olika utgångspunkter för 

vad deras arbete går ut på och framför allt olika syn på AlphaTec. 

3.2 Intervjuer 

Vi har genomfört intervjuer med fem personer på kontoret. Vi hade gärna utfört en längre 

studie, och på plats observerat de berörda under faktiskt arbete med AlphaTec, men valde 

bort detta mycket tidigt i arbetet. Detta för att varken vi eller de vi studerat skulle haft tid för 

ett sådant arrangemang samt att vi bedömde att vi skulle få tillräckligt mycket information 

genom intervjuer. Risken för att den mängd information vi skulle samlat in via observationer 

skulle bli för stor var också överhängande. Hade vi observerat informanterna under arbete 

hade vi behövt alltför lång tid innan vi förstod vad de gjorde, och därigenom gått miste om 

flera av deras åsikter om organisationen kring AlphaTec. En möjlig vinst med att observera 

informanterna då de arbetade med AlphaTec hade handlat om att undermedvetna känslor 

kring AlphaTec och verksamheten visat sig. Vi hade naturligtvis också fått en helhetsbild av 

hur det faktiska arbetet med AlphaTec ser ut. För att svara på studiens huvudfråga finns 

heller inget uppenbart behov av det utifrånperspektiv som observationer ger så vi valde bort 

den metoden. Vi funderade också på att blanda de båda metoderna och genomföra 

kontextuella intervjuer, där informanterna skulle få använda AlphaTec och samtidigt 

diskutera det med oss, men valde till sist öppna och informella intervjuer. Detta främst för att 

vår tid med informanterna var begränsad men också för att vår förkunskap om AlphaTec med 

dess kontext var begränsad och vi inte ville ägna tid åt att förstå deras arbetsmiljö. 

Vi tog tidigt kontakt med informanterna, som också skulle förse oss med den 

grundläggande information vi behövde för det fortsatta arbetet. Genom att träffa dessa innan 

vi trodde oss veta vad de skulle svara blev det lättare att vara reflexiv gällande våra egna 

föreställningar och vi vågade ställa frågor som i efterhand verkade ―dumma‖ men som gav 

oss viktig information för vidare analys. Mason poängterar just vikten av att hålla sig objektiv 

och inte anpassa intervjun efter sina egna förväntningar (Mason, 2002, s.77), något vi ville 

försöka följa. 

Intervjuerna genomfördes i en relativt informell miljö, och med hjälp av på förhand 

bestämda teman och huvudfrågor lät vi informanterna tala så fritt som möjligt tills vi täckt in 

det vi ansåg oss behöva. Intervjuerna ägde rum på lokalkontoret, ett flertal i en öppen 

samtalsmiljö med soffor vilket tillsammans med förbipasserande kollegor förmodligen gjorde 

informanterna trygga i sina roller. Ett tema vi valt inför intervjuerna handlade om deras 

bakgrund, något de flesta inte hade svårt att tala om och som gav oss inblick i deras tidigare 

erfarenheter. Ett annat tema handlade om AlphaTec, alltifrån vilka arbetsuppgifter de har 

kring den till hur samarbetet i gruppen fungerar och hur de ser den i framtiden. Vi pratade 

också om implementationen av AlphaTec och fick informanternas syn på förbättringar som 

skulle kunna göras.  

Widerberg uppmärksammar att en makthierarki ibland uppstår vid intervjusituationer. 

Därför är det viktigt att ―läsa sin informant‖ och kanske skapa professionalitet genom att 
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skala av den informella samtalsstilen en stund för att få den respekt hos informanten som 

behövs i vissa möten (Widerberg, 2002, s.112f). I vårt fall var hierarkin gällande kunskap 

redan klar då informanterna visste mer än vi om tekniken i fråga. I några fall var de dock lite 

osäkra på situationen och vi märkte att informanten kände sig tryggare om intervjun började 

mer strukturerat med fasta, till synes lättbesvarade frågor.  

Samtliga intervjuer spelades med informanternas godkännande in, vilket lät oss vara mer 

aktiva under samtalen och gav oss möjlighet att i efterhand lyssna igen om vi var osäkra på 

något. Vi har inte transkriberat intervjuerna i sin helhet utan valde att skriva en omfattande 

sammanfattning efter varje intervjutillfälle. Liksom Mason anser vi att det är svårt att tolka 

skrivna ord på det sätt de var menade att tolkas då de uttalades (jfr. Mason 2002, s.77) och 

då vi inte var intresserade av till exempel informanternas dialektala uttryck fann vi det 

tillräckligt att sammanfatta informanternas uttalanden. Vi behöll givetvis inspelningarna för 

att kunna lyssna igen om behov uppkom samt för att hitta citat vi inte tagit med i 

sammanfattningarna. 

3.3 Analysverktyg 

För att analysera intervjumaterial i syfte att hitta undermedvetna åsikter kan man använda 

olika metoder och verktyg beroende på vilket studiens syfte är. En diskursanalys kan vara en 

variant, speciellt om man vill utreda hur informanterna vill vara, det vill säga ta reda på 

vilken normdiskurs som lyser igenom (Widerberg, 2002, s.174). Van Dijk (1989) poängterar 

att diskursanalytiker inte bara fokuserar på de ord som faktiskt uttalas utan ―speciellt på de 

fenomen bakom meningen‖ och tar hänsyn till situationen i helhet. Diskursanalyser kan 

alltså sägas vara ett bevismaterial för att verkligheten ser olika ut för alla (jfr. Nygaard, 

Winther och Phillips, 2000, s.42). Då vårt syfte inbegriper en utredning om huruvida olika 

bilder av verkligheten finns samt vilka dessa är valde vi att inte använda diskursanalys för 

detta arbete.   

Att ta reda på människors tolkningar och syner kan i många fall vara väldigt svårt, inte 

minst för att de oftast ter sig som självklara för individerna själva (jfr. Orlikowski och Gash, 

1994) och de troligtvis har svårt att klä dem i ord. Vi lockades av att Lin och Silva använder 

teknologiska ramverk ‖som en teoretisk lins för att locka fram mening från data. Det används 

både för att identifiera /.../ och spåra förändringar i deras antaganden och uppfattningar av 

teknologin‖ (Lin och Silva, 2005) och valde att också ta hjälp av detta analysverktyg. Vi valde 

att använda samma huvudområden som Orlikowski och Gash gjort (se teoriavsnittet ovan) 

men har specificerat dessa för att passa vår studie och kallar dessa för domäner: 

 
Teknologins natur - refererar till synen på och förståelsen av AlphaTec och 
dess funktioner. 
 
Teknologins strategiska roll - refererar till synen på varför Weilgo skapat 
AlphaTec vilket inkluderar förståelse för hur den ska användas strategiskt. 
 
Teknologins användning - refererar till synen på hur AlphaTec ska 
användas och arbetas med. 
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3.4 Generering av kategorier 

Att analysera, men framför allt komma åt, tankar som informanterna omedvetet bär på har 

varit en utmaning och något som även Orlikowski och Gash (1994) reflekterat över. Ett sätt 

att ta oss an detta var att använda öppna frågor i intervjuerna och inte fullständigt bestämma 

vilka domäner vi ville använda för analysen förrän materialet var insamlat, men inte 

bearbetat. Hade vi på förhand bestämt detaljer i domänerna skulle risken varit större att 

frågorna indirekt riktats mot dessa och vi hade då fått informanternas medvetna åsikter om 

domänerna. Hade de specificerats efter vi sammanfattat intervjuerna hade risken att 

domänerna byggts på informanternas medvetna åsikter om de diskuterade ämnena ökat. 

Genom att prata allmänt, men med väl genomtänkta frågor, om och kring de teman som 

istället låg till grund för intervjuerna (se ovan) kunde vi under analysarbetet lättare upptäcka 

till synes omedvetna åsikter om domänerna.  

En annan utmaning var att sortera materialet utifrån de tre domänerna. Vi valde att dela 

upp dessa i mindre områden och genomförde sedan sorteringen tillsammans men parallellt, 

detta gjorde att vi fick två perspektiv på informanternas uttalanden. Vid detta arbete blev det 

tydligt att såväl domänerna som materialet är högst tolkningsbart och vi fick ofta diskutera 

vilken domän ett visst uttalande passade bäst under.  

Givetvis har våra val av såväl teman som domäner påverkat den bild som presenteras i 

resultatet nedan. Hade vi valt att kategorisera på annat sätt hade bilden blivit annorlunda. 

4 Fallstudie 

För att presentera vilka teknologiska ramar som finns kring AlphaTec i den ITSM-grupp på 

Weilgos Umeåkontor som jobbar med denna är följande del uppdelad i de domäner som 

materialet analyserats utifrån. För att lättare relatera till den kontext informanterna arbetar i, 

tekniken i fråga och gruppen i sig inleds avsnittet med en djupare presentation av dessa 

delar. 

4.1 Informanternas kontext 

Weilgo är indelat i ett flertal större verksamhetsområden där Application Development (AD) 

och Infrastructure Development (ID) ingår i en global serviceenhet. AD och ID är var sitt 

bolag och sitter tillsammans på kontoret i Umeå. Förutom den geografiska platsen är det 

plattformen AlphaTec som knyter dessa bolag samman. 

AD har under ett tiotal år utvecklat AlphaTec, som i tidigare utformningar levererats till 

kunder som en produktliknande lösning. Sedan årsskiftet 2009-10 är vår informant på ID ny 

ägare av AlphaTec, men AD har fortfarande kontrollen över utvecklingen av kodbasen. AD är 

helt tjänsteorienterade, vilket innebär att de lever på att leverera konsulttimmar. I arbetet 

runt AlphaTec handlar detta bland annat om att de från sina projekt levererar resurser eller 

teknik samt förvaltning och utvecklade versioner av AlphaTec till ID. ID i sin tur fungerar 

som beställare av allt som har med tjänster och AlphaTec att göra. AlphaTec finns på detta 

sätt på lite olika positioner, till exempel hos förvaltning, kund, tjänsteägare och sälj. 

AlphaTec används även i andra områden som inte omfattas av denna studie. 
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Figur 1. AlphaTecs positioner i kontexten 

 

Det starka beroende som finns mellan AD och ID är att den tjänsteansvarige har till uppdrag 

att bygga och förvalta AlphaTec, detta baserat på tjänstegruppens krav. Det är tjänstegruppen 

som bestämmer vilka tjänster som ska exponeras i AlphaTec och beställer sedan dessa 

tjänster av AD. Detta gör att AD inte själva kan bestämma över vilka tjänster som ska 

exponeras vilket kan försvåra arbetet med koden till AlphaTec som AD äger. Kundkrav som 

filtreras via så kallade kundteam kommer in till tjänstegruppen, som i sin tur kravställer 

AlphaTec. 

 

Figur 2. Beroendet mellan AD och ID 

 

Leveranser av tjänster inom Weilgo är organiserade i projekt. Om projekt är tillräckligt stora 

kan det nå programstatus, vilket gör att tjänster i dessa projekt som tillhandahålls av Weilgo 

då blir standarder. Det finns ingen central ledningsnivå som fattar beslut om vilka projekt 

som ska prioriteras, samordnas eller som tar beslut om vilken teknik som ska användas. De 
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beslut som tas i projekten angående vilken teknik som ska användas kan därför ha 

förgreningar i andra projekt, vilket gör att komplexiteten i det organisatoriska 

sammanhanget ökar. Detta gör att AD lever i en vardag där de själva inte har kontroll över 

situationer eller aktörer som påverkar deras arbete trots att de har en bas av applikationer 

och kod som enkelt anpassas till olika kontexter. Förutom slutkund och tjänstegrupp är dessa 

aktörer säljare, kundteam, företagsledning och inte minst större projekt utifrån. I stora 

projekt ingår AD alltså som en liten del, där projekten kan kräva större eller mindre 

förändringar som direkt eller indirekt påverkar AlphaTec.  

 

Figur 3. ADs hierarkiska kontext. Teamet är den lilla del av AD som studien behandlar och 

har chefer på olika nivåer och positioner.  

4.2 AlphaTec 

AlphaTec uppkom för ca 10 år sedan, då teamet (AD i Umeå) för en kunds räkning utvecklade 

en applikation med rötter från Microsofts .Net miljö Active Directory. Resultatet var ett 

verktyg, Tool, som gjorde det möjligt för administratörer att hantera innehållet i Active 

Directory. Weilgo köptes upp av ett multinationellt företag och kraven ändrades till att fler 

användare kunde interagera med Active Directory. Tillsammans med Exchange server och 

Outlook blev detta en standardlösning för hantering av accesskontroll i många 

organisationer. 

En frikoppling från Active Directory gjordes 2004 då teamet valde att använda en MIIS 

(Microsoft Identity Integration Server) server som ett lager mellan Tool och underliggande 

system. På så sätt breddades kopplingen mellan Tool och system. Denna version av Tool 

valdes nu som gränssnitt och fungerade som en process av arbetsflöden mellan en ny intern 

tjänst hos kunden och en central tjänst hos Weilgo. Den interna tjänsten fungerade som 
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back-end-tjänst och låg ute hos kund. Tools tillsammans med användningen av MIIS gav en 

ökad flexibilitet och kunde därför anpassas för att fungera i en bredare miljö. 

Nya generationer av Active Directory samt utvecklad teknik knuten till den öppnade upp 

för nya möjligheter, vilket gjorde att teamet bestämde sig för att designa om Tool. De ändrade 

strategi och fokuserade sig på möjligheten att stödja organisatoriska processer, med fokus på 

kopplingsbarhet och konfiguration. Teamet marknadsförde Tool som Primus, en 

integrationsplattform där det nya gränssnittet var designat för att kunna tillfredsställa de 

behov som fanns hos slutanvändarna. 

Under 2008 förändrades kundbasen för teamet. Fokus övergick till att vara en del av 

större leveranser centralt i Weilgo. Det blev därför viktigt att Primus blev en 

standardplattform i de större centrala leveranserna, varpå teamet fokuserade på att övertyga 

sin omgivning om att  Primus var det bästa teknikvalet. En förändring de nu genomgick var 

att de i större projekt och program inte längre hade direktkontakt med kunden. Under en stor 

implementation 2009 ställdes ett krav från kunden på en slutanvändarportal. Inom Weilgo 

blev teamet utvalt att utveckla en sådan. De valde att arbeta med detta vid sidan om sitt eget 

Primus, trots att innehållet i projekten i princip var likadana. Resultatet blev AlphaTec, en 

portal som bestod av ett nytt gränssnitt till Primus, men helt utan logik. Genom att koppla 

bort gränssnittet från Primus programlogik blev den mycket anpassningsbar till 

slutanvändarnas önskemål och behov, detta utan att begränsas av underliggande system. 

 

Figur 4. Weilgos bild av AlphaTec.  

 

AlphaTec består idag av två delar, en gränssnittsplattform för slutanvändare och ett 

underliggande system där all logik utförs. Användaren kommer enbart i kontakt med 

gränssnittet, som exponerar funktioner i form av beställningsformulär. En användare kan via 
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formulären beställa en eller flera tjänster. Beställningsformulären är dynamiskt utformade 

vilket gör att användaren kan lägga till och ändra på sina tillgängliga beställningar. 

Det underliggande systemet utgör kärnan som ansvarar för all kommunikation mot andra 

system. Varje beställning som utförs i AlphaTec skickas vidare till underliggande systemen 

för behandling. Detta kan till exempel vara ett godkännandeflöde och ett eventuellt 

leveransflöde som kund och leverantör på förhand enats om.   

Gränssnittets huvudmeny består av ett antal delar där varje del har en koppling till en 

undersida. Menyn är individbaserad, vilket betyder att vissa användare har mer åtkomst än 

andra. Åtkomsten kontrolleras via lösenord och indirekt via den konfigurering som Weilgo 

gjort vid leveransen. AlphaTec är till cirka 80 procent konfigurerbar så att gränssnittet kan 

skräddarsys och sättas i drift direkt ute i kundens miljö. Det kan till exempel vara kundens 

logotyp eller företagsfärg, specifika menyval med mera.  

AlphaTec går inte att köpa utan levereras tillsammans med tjänster. Weilgo har i dagsläget 

ett antal standardtjänster som kunden kan välja att köpa. Dessa tjänster omfattar bland 

annat back-up, service och användaradministration. Exempel på vad en tjänstebeställning 

kan vara är applikationer, datorer, hantering av mailkonto, larm, antivirus och kapacitet 

(CPU). Dessa standardtjänster paketeras och levereras med tjänstebeskrivning. Vill kunden 

köpa mer än vad standardtjänsterna utlovar kan en utökning göras. AlphaTec förvaltas av AD 

som bland annat tar hand om testning hos kund, ser till att alla funktioner och system 

fungerar samt tillhandahåller uppdaterade versioner av AlphaTec. 

4.3 Informanterna 

Beskrivningen av de roller och arbetsuppgifter som informanterna har kommer här att riktas 

mot de kopplingar som finns gentemot AlphaTec. Övriga arbetsuppgifter och roller 

utelämnas. 

Informanterna på AD är platschef (PC), tjänsteutvecklare (TU), chefsarkitekt (CA) och 

förvaltningsansvarig (FA) och på avdelningen ID återfinns tjänsteansvarig (TA). En av 

informanterna på AD har medverkat i att skapa AlphaTec, de övriga har varit med i arbetet 

ett flertal år. Platschefen har ett övergripande strategiskt ansvar samt personalansvar för de 

som arbetar på AD. Tjänsteutvecklarens arbetsuppgifter kring AlphaTec är affärs- och 

avtalsfunktioner till ID samt att finnas med som ett stöd för förvaltning och projektledning. 

Chefsarkitektens roll har att göra med tekniska aspekter som godkännande, design och 

planering av nya funktioner av AlphaTec. Han har även viss delaktighet i affärsprocessen mot 

kund. Den förvaltningsansvarige leder och håller ihop den grupp som arbetar med 

förvaltning av AlphaTec och dess tjänster. Den tjänsteansvarige har ett övergripande ansvar 

för kopplingen mellan tjänstegruppen, och AD och är därför ett viktigt nav för alla processer 

rör AlphaTec. 

4.4 Teknologins natur 

Den första domänen handlar om informanternas syn på AlphaTec 

 



 

15 
 

―AlphaTec är framför allt en portal, en självbetjäningsportal, lite 

internetbankstuk, riktad framför allt till slutanvändare för att exponera 

funktioner och ta del av tjänster som Weilgo erbjuder till sina kunder‖ (TA). 

 

Samtliga informanter tycks ha ovanstående uppfattning om AlphaTecs natur, men 

uppfattningen skiljer sig snabbt då man skrapar på ytan, och vår analys grundar sig i fyra 

områden där likheter och skillnader belyses. 

4.4.1 Ordval 

Informanterna använder olika ord för att beskriva AlphaTec, något som även 

uppmärksammats och problematiserats av några informanter. En informant talar 

genomgående om AlphaTec som en lösning, men använder då och då orden tjänst och 

produkt. Han är dock tveksam till att kalla AlphaTec för produkt eftersom att Weilgo ‖är ett 

konsultbolag och vi har kanske inte riktigt rätt kultur och organisation för produkt‖ (PC). Två 

informanter använder dock ordet produkt och tycker sig vara väldigt säkra på att det är så 

AlphaTec ska uppfattas. En tredje informant konstaterar att de tre begreppen skiljer sig åt 

och använder oftast ordet tjänst som beskrivning av AlphaTec, fast då och då under intervjun 

används ordet lösning. Den sista informanten har en mer teknisk utgångspunkt och kallar 

oftast AlphaTec för plattform, och tycks inte sakna ett annat ord. Då han behöver benämna 

konceptet kring AlphaTec använder han ordet lösning, men refererar då till helheten och inte 

nödvändigtvis till tekniken i sig. Samtliga informanter använder ibland ordet portal för att 

beskriva helheten, inte sällan ur en kunds perspektiv. 

De flesta informanter använder även olika metaforer för att beskriva AlphaTec. Flera 

informanter gör, som ovan nämnts, jämförelsen med en internetbank. En annan säger att ―en 

del saker är bra att beställa på nätet‖ och exemplifierar med att köpa biobiljetter då ―du får en 

bra överblick om var man ska sitta‖ (TA). Han kopplar det till AlphaTec via en jämförelse 

med en beställning av en dator där kunden via AlphaTec kan se möjligheterna till modell och 

tillval vid beställningen. 

4.4.2 Syfte 

Informanterna har även liknande uppfattningar om varför AlphaTec finns. På det stora hela 

handlar det om att automatisera tidigare manuella uppgifter, men perspektiven på denna 

åsikt skiljer sig en aning. 

Den förvaltningsansvarige menar att syftet med arbetet med AlphaTec är ―att få den 

generisk, att få en produkt som går att återanvända till andra kunder‖ (FA) och platschefen 

håller med eftersom att en generisk/standardiserad produkt innebär färre resurser och lägre 

kostnader, inte minst för kunderna. Den tjänsteansvarige och chefsarkitekten uttrycker 

liknande åsikter om att kunderna ska kunna beställa tjänster direkt från tjänstegruppen och 

att mellanhänder då undviks. För tjänsteutvecklaren är det primära syftet med AlphaTec att 

funktioner ska bli mer lättillgängliga för kunden. 

4.4.3 Standard? 

Alla informanter talade om vikten av att AlphaTec är standardiserad så mycket som möjligt. 

På det sättet går den att använda i flera projekt utan att utvecklas på nytt för att passa varje 
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kund. Också i detta sammanhang har förvaltningen och platschefen samma åsikt, nämligen 

att AlphaTec ännu inte är generisk, men att de är på god väg. De övriga informanterna ser 

redan AlphaTec som standardiserad och att mängden konfigurationsmöjligheter är det som 

kan förändras. 

4.4.4 Tjänster 

―Jag vet inte vilka tjänster Weilgo erbjuder, utan jag vet vad AlphaTec 

erbjuder och jag vet inte varför man valt dem, jag vet inte om de finns där 

för att de används mest eller om det är för att de följt med sedan tidigare‖ 

(FA). 

AlphaTec medför som ovan nämnt en möjlighet för slutkunden att beställa vissa tjänster som 

tillhandahålls av Weilgo. Vilka tjänster som erbjuds, hur de arbetas med och vad de 

innehåller tycks dock vara oklart för de flesta av våra informanter som arbetar med AlphaTec. 

Vid en intervju nämndes att ―tjänstegruppen som vi främst inriktar oss mot har något som de 

kallar standardiserade tjänster‖ samt att ―kunden vet vad de får när de betalar. Det är inte så 

att kunden går till Weilgo och säger ‗nu skulle vi vilja ha en mailboxtjänst som fungerar på 

det här sättet‘ /.../ utan man köper något som är färdigt‖ (CA). Den tjänsteansvarige anser å 

andra sidan att ―problemet med att standardisera en tjänst är att den blir så grovhuggen att 

ingen är intresserad av den‖ och menar att ingen tjänst är helt standardiserad. Ytterligare en 

annan har en syn som ligger någonstans mitt emellan och hävdar att ―man kan få vad man 

vill men det kostar pengar för att det går utanför vår standard‖ (TU). 

4.5 Teknologins strategi 

Gällande strategin kring AlphaTec är samtliga informanter ense kring att AlphaTec innebär 

en resursbesparing i och med att tidigare manuella processer kan automatiseras. Kunderna 

sparar sina resurser då de själva kan genomföra beställningar både när och det sätt de vill.  

Weilgo sparar sina resurser då de slipper hantera beställningar manuellt. AlphaTec innebär 

också en viss resursbesparing för tjänstegruppen, vars tjänster kan beställas automatiskt med 

hjälp av ett till kunden kopplat gränssnitt. Några av informanterna påpekar just att en sådan 

också behövs i dagens samhälle. 

 

‖nuförtiden så köper ju folk saker via internet, /.../ du ringer ju inte. Det är 

samma sak här, för att Weilgo ska följa med i utvecklingen så måste vi 

erbjuda ett automatiserat gränssnitt helt enkelt för att kunderna förväntar 

sig det. De förväntar sig inte att det ska finnas en hord människor som man 

ska ringa till eller som på något sätt döljs bakom AlphaTec. /.../ Det är ju 

inte riktigt 2000-talet‖ (TA). 

 

Synen på hur processerna kring AlphaTec fungerar idag tycks vara spretigare och det verkar 

heller inte finnas några tydliga riktlinjer för dessa. En informant har ett till synes mycket 

kortsiktigt perspektiv och menar att så länge Weilgo är ensamma på marknaden om en sådan 

lösning behöver den inte utvecklas som en strategisk spelpjäs utan man kan fokusera på att 

förbättra den som produkt. Också ytterligare en informant ser visserligen de långsiktiga 

fördelarna med en självbetjäningsportal men tycker att man i dagsläget endast ―får släcka 
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bränderna där de dyker upp‖ (FA) och se till att arbetet fungerar för dagen istället för att 

fokusera på det långsiktiga arbetet. 

Lyfter man den strategiska blicken presenterade ett par informanter dock en tanke om att 

arbetet med AlphaTec skulle kunna se annorlunda ut om de själva istället för tjänstegruppen, 

ägde affären. ‖Vi äger inte affären till leveransen utan vi är en del i andras affärer så vi 

kommer ganska långt ifrån en slutanvändare‖ (PC). De andra lösningarna Weilgo levererar 

äger de nämligen själva (exempelvis Tool och Primus) och har då bättre möjligheter att 

samarbeta direkt med kunden. Just nu är det istället tjänsteägaren ‖som via tjänsterna styr 

vart AlphaTec ska hamna någonstans‖ (TU). 

Tjänsteägaren å sin sida ser en problematik i att kunder såväl som tjänstegruppen vill 

ställa krav på AlphaTec, krav som inte alltid stämmer överens, men visserligen är 

genomförbart. ‖Allting måste hänga ihop med tjänsterna. Säljer man, som apoteket, medicin, 

så kan man inte sälja en bil, för det finns ingen struktur för att sälja den bilen‖ (TA). Vill 

kunden till exempel beställa bord och stolar är det givetvis många aspekter av både AlphaTec 

och leverantörskontakter som måste ordnas. Två andra informanter är inne på samma spår 

när det gäller att man rent tekniskt kan utforma lösningar, något den ena uttrycker med att 

‖det går ju att lösa allt, det är ju bara att bygga‖ (TU).  

Att det finns många vägar för AlphaTec att ta är med andra ord tydligt, men blir också ett 

orosmoment bland informanterna eftersom mycket tycks vara otydligt kring 

arbetsprocesserna. ‖Jag vill ha planer för en trivsammare arbetsmiljö‖ (FA). 

Ordning och reda i processerna tycks också ingå i framtidsplanerna för de flesta 

informanter. De som inte redan ser AlphaTec som generisk vill tydligt se att samma kodbas, 

samma version av AlphaTec, finns hos alla befintliga kunder så att de kan leva ‖på att 

AlphaTec finns hos många kunder som gör många beställningar‖ (TA). En generisk lösning 

skulle också innebära enklare förvaltning och att implementationsfasen ser likadan ut för alla 

kunder och framför allt förkortas.  

Chefsarkitektens förhoppning är att även de cirka fjorton veckor som nu ägnas åt testning 

kan förkortas till två. Platschefen vill naturligtvis också ha en generisk lösning, men ser vissa 

fördelar i att lämna öppet för kundunika lösningar vid de tillfällen ekonomiska fördelar ligger 

i ett sådant avtal. Tjänsteutvecklaren ser gärna att det personberoende som lätt bildas kring 

kundunika lösningar minskar, men ser även att de ju själva ‖lever på att sälja förändringar till 

kunden‖ (TU). 

De flesta informanter önskar tydligare riktlinjer från tjänstegruppen, inte minst den 

förvaltningsansvarige vill ‖få tjänstegruppen att formalisera sina tjänster och säga att det här 

finns i AlphaTec, det här finns inte i AlphaTec‖ för att den ska kunna förvaltas på smidigast 

möjliga sätt. Han tror dock att förvirringen inte bara finns hos tjänstegruppen utan ―tycker 

att de har varit luddiga men de kanske tycker att vi har varit luddiga‖. Informanterna vill 

också att tjänstegruppen ska anstränga sig mer för att påverka standardtjänsterna i rätt 

riktning, det vill säga bli mer strukturerade. Också platschefen önskar tydligare riktlinjer och 

även samarbete med tjänstegruppen, men vill också se tydligare uppdelningar av 

arbetsuppgifter inom den egna arbetsgruppen ‖så att alla vet exakt /.../ vilket ansvar man har 

i den här processen‖. 
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4.6 Teknologins användning 

De frågor som ställdes till informanterna fokuserade inte på AlphaTecs användning, men det 

visade sig i samtliga fall vara en viktig del för informanterna. Alla nämnde utan uppmaning 

något om hur AlphaTec är tänkt att användas av slutanvändare och hur de använder den 

inom Weilgo. En del informanter poängterade även svårigheter med en användaranalys på 

grund av att de arbetar långt från kunderna. Materialet är nedan uppdelat under fyra 

rubriker som belyser olika perspektiv på användningen. 

4.6.1 Slutanvändarnas användning 

Den övergripande bild som den studerade gruppen har på hur AlphaTec ska användas av 

slutanvändare kan i tydas till att de alla är överens om att slutanvändaren via AlphaTec kan 

ta del av de tjänster som Weilgo erbjuder. Att AlphaTec ska fungera via automatiska 

processer, alltså som en automatisk beställningsfunktion, är även det något man har lika syn 

på. Kunderna ska bland annat kunna köpa datorer, beställa mailkonton och desktoptjänster 

samt ändra storlek på mailboxkonton genom att fylla i färdiga formulär via AlphaTec. 

Informanterna är också eniga om att ansvaret för val och beställningar läggs på kunden och 

att ‖de som behöver få saker gjorda kan göra det själva utan att lägga en request till en IT-

avdelning‖ (FA). 

4.6.2 Slutanvändarnas syn 

Den tjänsteansvarige påstår att ‖när man pratar om portaler /.../ så är det ju alltid ‘var 

hamnade jag nu då?, varför är jag här?‖ och att det ur användarnas synvinkel ‖alltid finns 

möjligheter till förbättringar‖. Han jämför gärna AlphaTec med webbaserade 

beställningstjänster, till exempel resebolags, som kunderna ofta har erfarenhet av. Detta är 

något inte minst platschefen ser som positivt, kunderna köper tjänsterna men fokuserar på 

AlphaTec som säkerligen förenklar kundens beställningsprocess då ‖de får ett enda 

gränssnitt från en enda leverantör‖ (PC). En informant poängterar att kunder förmodligen 

nog så gärna beställer billiga och lättillgängliga tjänster via AlphaTec som via telefonen. 

En skillnad gällande hur användarna kan uppfatta AlphaTec finns då det handlar om 

kopplingen till tjänsterna. Chefsarkitekten menar att kunden förstår skillnaden mellan 

AlphaTec och tjänsterna och att kunden ofta köper något som är färdigpaketerat. Han menar 

dock att ibland leder diskussioner kring tjänsternas innehåll till ett avtal om vad kunden kan 

och inte kan påverka. Andra informanter anser däremot att kunderna inte riktigt har en klar 

bild då det gäller kopplingen mellan tjänsterna och AlphaTec. En säger till exempel att det är 

lurigt ―att försöka sälja för att kunderna har en bild av tjänsterna och vi säljer en annan bild 

av tjänsterna‖ (FA). 

4.6.3 Användning inom företaget 

När det gäller bilden av hur AlphaTec är tänkt att fungera mot kund inom Weilgo finns 

många gemensamma nämnare, bland annat att AlphaTec till stor del ska vara generisk och 

att resten ska konfigureras så att det passar kundens unika miljö. Chefsarkitekten menar att 

AlphaTec täcker in många olika saker men att koden i AlphaTec aldrig anpassas efter en 

kund. Däremot konfigurerar man in miljövariabler som ju är olika för varje kund. Om en 

kund köper en mailboxtjänst så finns enligt honom ett antal mailboxtjänster som ingår och 
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det är inget som kunden kan ändra på. Tjänsteutvecklaren menar även han att tjänsterna är 

paketerade i ett visst format som levereras till kund och vidare att "vi vill att alla har samma 

AlphaTec, men den är konfigurerbar och kan få kundens logga, anpassas med färg och så 

vidare". 

Dessa två informanter menar liksom den tjänsteansvarige att AlphaTec är standardiserad. 

Den senare poängterar att valmöjligheterna på beställningsbara tjänster och produkter är 

mycket begränsade eftersom att Weilgo måste kunna garantera att applikationerna som 

kunden beställer fungerar tillsammans. Just när det gäller standardtjänster och utökning av 

tjänster syns också en lite otydligare bild bland informanterna. Tjänsteutvecklarens grundsyn 

är att ‖vi inte kan sälja något som vi inte har‖ och menar att man har en tjänstebeskrivning på 

vissa standardtjänster. Dessa kan man visserligen göra en utökning av genom att låta kunden 

köpa till utveckling av dessa. Också platschefen är beredd att låta ekonomiska vinster styra 

gällande kundunika lösningar och ser det inte som en omöjlighet med genvägar för vissa 

kunder trots att målet är en generisk AlphaTec.  

Utmaningar under processen och antydningar till att kunder och Weilgo ibland inte är 

överens är också något som ses på lite olika bland informanterna. Som ovan nämnt upplever 

chefsarkitekten att kunden ibland har svårt att förstå vad i tjänsterna och AlphaTec som de 

kan påverka. Ytterligare två informanter menar att kundernas och arbetsgruppens bild av 

tjänsterna skiljer sig och att kunderna dessutom ofta vill ha annan funktionalitet. Men ‖det 

här är specifikt för tjänsterna och ingen ‘kreti- och pleti-AlphaTec‘. Det är ett standardiserat 

utseende på den, ni får den inte likadant som era intranätsidor eller internetsidor‖ (TA). 

5 Analys 

För att uppnå syftet med studien, att identifiera och beskriva inkongruens hos 

informanterna, kommer även analysdelen att vara uppdelad i de tre valda domänerna för att 

sedan knytas ihop i diskussionen. 

5.1 Teknologins natur 

Vid en första anblick tycks det finnas hög kongruens bland informanternas åsikter om varför 

AlphaTec finns och det faktum att den ska vara generisk, standardiserad. Alla är överens, och 

således finns god kongruens om att standardiseringen kommer att bidra till lägre kostnader 

och att färre resurser behövs för både dem själva och kunderna. Det finns dock hög 

inkongruens gällande vad det är som ska standardiseras, vad som redan är standardiserat 

och hur mycket som i slutändan ska vara standardiserat. Följdaktligen hittar man 

inkongruens gällande om målet med standardisering är uppfyllt eller inte. Då det gäller vad 

som ska standardiseras finns också inkongruens. Vissa anser att det endast är AlphaTec för 

sig själv som ska standardiseras, medan andra vill se både AlphaTec och tjänster vara så 

standardiserade som möjligt. Det sistnämnda är något en tredje informant ser som en 

omöjlighet. 

Samtliga informanter utgår medvetet eller omedvetet från att de andra ser AlphaTec på 

liknande sätt som de själva och de använder dessutom egna metaforer i tron att en jämförelse 

ska förtydliga beskrivningen ännu mer. Inkongruensen blir speciellt tydlig i analysen av vilka 
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ord informanterna använder om AlphaTec. De varierar sitt sätt att prata om tekniken mellan 

att använda tjänst, produkt och lösning. De tycks inte bara tro att alla andra ser AlphaTec 

som de själva gör utan dessutom har samma definition av orden som de undermedvetet har. 

5.2 Teknologins strategi 

Då det gäller AlphaTecs strategiska bidrag till Weilgo finns en hög kongruens i gruppen kring 

åsikterna att AlphaTec innebär en resursbesparing även för företaget samt att kunderna i 

dagens internetsamhälle kräver någon slags portal för att själva kunna beställa tjänster. 

Gemensamt för alla informanter är också en avsaknad av dokumentation, ordning och 

reda. Man önskar tydligare riktlinjer både för att få en bättre arbetsmiljö med mindre stress 

samt att med tydlighet i riktlinjer bli mer effektiva i hanteringen av de olika processerna runt 

AlphaTec. 

Liksom gällande standardiseringen av AlphaTec finns, trots en kongruens gällande 

önskemål om tydlighet, en inkongruens kring vad som ska bli tydligare. Någon önskar 

mycket tydliga riktlinjer för arbetsprocesserna, något som kanske också kan bli verklighet 

med en helt generisk AlphaTec, medan en annan menar att det redan finns ett fortlöpande 

och pågående arbete med att konstruera och lägga ut planer och beskrivningar som ska 

tydliggöra flera olika steg av AlphaTec. Detta arbete anses av åtminstone tre informanter att 

det i flera steg saknas eller att de beskrivningar som utformas kommer alltför sent i 

processerna, och att detta skapar oreda i det dagliga arbetet. 

Beträffande ordning och reda kring tjänstegruppen finns också en kongruens bland 

informanterna som alla önskar struktur i arbetet med dem. I dagsläget kan det dyka upp 

kunder som tror sig kunna beställa det ena och det andra via AlphaTec. Detta kan uppfattas 

som att synen hos kunderna är spretig, det vill säga att kunderna tar stora svängar när det 

gäller önskemål på tjänster, något som tycks vara tjänstegruppens uppgift att reda ut. En 

informant upplever denna otydlighet, men till skillnad från de andra anser han att det skulle 

vara svårt att standardisera tjänster så pass mycket att missförstånd inte uppstår och att 

standardiserade tjänster dessutom skulle bli svårare att sälja. En tydligare standardisering av 

tjänsterna skulle dock förenkla arbetet för de flesta informanter om de fortsätter arbeta som 

idag. 

Det upplevs som att det inte heller finns någon strategi för säljarna att inför kunden kunna 

vara tydlig om vad tjänsterna innehåller. Det tycks åtminstone finnas en viss försiktighet, ett 

glapp, när det gäller vilka tjänster som är standardtjänster som kan köpas till vilket pris och 

vad som kommer utanför dessa ramar. Någon menar att säljarna försöker sälja mer än vad 

Weilgo i slutänden kan hantera, andra har förstått det som att tjänstegruppen inte ger 

säljarna tydliga besked om vad en tjänst innehåller, något som inte sällan går ut över 

skaparna av AlphaTec, som ju är det gränssnitt kunden ser och kopplar till tjänstebaserade 

problem. 

5.3 Teknologins användning 

Gällande AlphaTecs användning har samtliga informanter svårt att identifiera sig med 

användaren då de arbetar långt från slutkunden, men de skapar trots det mer eller mindre 

tydliga bilder av slutanvändaren. Som ovan nämnt finns en tydlig kongruens om hur 
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AlphaTec ska användas av kunden, denne ska beställa tjänster från Weilgo via den. Däremot 

finns en markant inkongruens när det handlar om hur informanterna tror att slutanvändarna 

uppfattar sambandet mellan AlphaTec och tjänsterna. Det finns en uppfattning om att 

kunden ser AlphaTec som vilken annan beställningsmekanism som helst, och tjänsterna som 

färdiga paket redo att köpas. En annan uppfattning är att kunderna tror sig ha köpt AlphaTec 

och sedan väljer vilka av de tillhörande tjänsterna de vill beställa. En följd av detta kan bli en 

kund som vill ställa krav på tjänsterna såväl som på AlphaTec.  

Användning och utveckling av AlphaTec sker givetvis också inom företaget. Även det är ett 

område där kongruens syns på ytan men inkongruensen lyser igenom på ett flertal punkter. 

De vill alla ha en generisk AlphaTec med konfigurerbarhet, något som redan diskuterats 

ovan, men synen på användningen av tjänsterna skiljer sig. Vissa anser att tjänsterna måste 

standardiseras för att kunna säljas tillsammans med en standardiserad AlphaTec medan 

andra vill ha tjänsterna mer flexibla för att vid behov kunna anpassa ett helt projekt efter en 

speciell kund. 

6 Diskussion 

Efter att ha analyserat de teknologiska ramar som upptäckts i den studerade ITSM-gruppen, 

samt identifierat och beskrivit inkongruens i dessa följer nu mer konkreta förslag på 

strategier som kan öka samsynen och framför allt minska inkongruensen i en sådan grupp. 

6.1 Ordval 

En tydlig problematik som upptäckts i denna studie är att gruppmedlemmarna inte bara 

använder olika ord för samma sak utan också upplever en frustration över att det finns olika 

ord för samma sak. Informanterna pratar var för sig ofta om lösning. Ibland står lösning 

enbart för gränssnittet AlphaTec, ibland handlar lösning om tjänster, och i de flesta fall så 

handlar lösning om konceptet AlphaTec som inkluderar både tjänster och ett 

gränssnitt/beställningsportal. När de uttalar sig om AlphaTec specifikt så finns det även 

andra benämningar. Här finns en otydlighet i vad som är vad, där det uppstår inkongruens 

genom att de benämner samma sak med olika namn. Vi anser att detta skapar inkongruens 

oavsett om de har gemensamma grundramar kring tekniken. De har var för sig olika 

benämningar för samma saker som gör att det är svårt att veta exakt vilken del av hela 

lösningen de talar om. 

Metaforer kan med fördel användas för att få en större kongruens i teknologiska ramar. 

Detta för att metaforer, som tidigare beskrivits, kan samla en grupp och ge en tydlig bild av 

ett mer komplicerat sammanhang. Därmed kan en metafor öka kongruensen. Att använda 

ordet lösning är kanske inte optimalt i detta sammanhang eftersom lösning dels är ett 

generellt begrepp som kan innebära ett svar på vilket problem som helst och dels har olika 

betydelser för gruppmedlemmarna. 

AlphaTec har funnits i många år och de flesta informanter på Weilgo har jobbat med den 

under lång tid. De tycks ha en relativt kongruent bild av vad den är, men tjänsterna, som är 

nyare och dessutom ständigt under förändring, gör att inkongruensen kring dessa ökar. 

Teorierna kring teknologiska ramar behandlar som nämnts om att en grupp vars 
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medlemmars arbetsuppgifter går in i varandra och där kunskapen om tekniken i fråga är god 

har bättre förutsättningar för kongruens. Därför finns det skäl att tro att problemen hos den 

studerade gruppen främst handlar om tjänstegruppen, tjänsterna samt kopplingen till 

AlphaTec och deras egna arbetsuppgifter. Att tydliggöra detta med hjälp av metaforer kan 

således vara till stor hjälp för denna arbetsgrupp och kanske i ett vidare perspektiv till andra 

delar, till exempel tjänstegruppen och kundkontakter. 

I det studerade fallet borde det nämligen finnas en poäng med att särskilja de olika 

delarna, detta för att processerna kring AlphaTec är komplexa. Vi föreslår att man har ett 

gemensamt namn för konceptet tjänster och beställningsportal, det vill säga tjänster + 

beställningsportal = webbshop (eller ett liknande namn som även inger en metaforisk 

symbol för de inblandade). På samma sätt föreslås att namnge tjänster utifrån dess status i 

det pågående arbete som finns med att utveckla tjänsterna med beskrivningar och 

standardisering. Exempelvis kan de tjänster som är paketerade benämnas på ett sätt, till 

exempel typ1-tjänster och de tjänster som inte är paketerade på ett annat, till exempel typ2-

tjänster. Tjänster som är på väg in i organisationen kan kallas typ3-tjänster och så vidare. På 

detta sätt skulle en tydligare kommunikation i det dagliga arbetet kring AlphaTec och 

tjänsterna möjliggöras. 

I många fall kanske inte val och betydelse av orden är tillräckligt för att förmedla den syn 

man har, varför kommunikationen blir en central punkt i en arbetsgrupp. I den studerade 

gruppen tycks alla mer eller mindre ta för givet att de andra förstår betydelsen av, och tycker 

samma sak som de själva om, vad till exempel AlphaTec, en lösning, produkt, tjänst eller 

portal är. Detta kan bero på att gruppen består av rutinerade konsulter som alla under lång 

tid skapat sina egna föreställningar och har egen kunskap kring teknik, innan de började 

arbeta med AlphaTec. Något som inte ska glömmas bort i detta sammanhang är att 

teknologiska ramar alltid är situationsbundna och således unika i en viss kontext. Att då utgå 

från att det finns en kongruens kring något så centralt som tekniken de utvecklar ökar risken 

att det omedvetet bidrar till en inkongruens i gruppens ramar. 

6.2 Återkopplande forum 

Att använda tydligt definierade ord och kanske till och med metaforer för att alla inblandade 

ska få en mer likformig bild och därigenom ökad kongruens i sina tekniska ramar, anser vi 

dock inte vara tillräckligt för att på lång sikt nå en högre kongruens. Som ytterligare steg 

behövs ett forum där återkoppling kring den teknik man utvecklar kan ske. Vår studie visar 

som nämnts många luckor i tekniksynen, luckor som bildas när gruppmedlemmarna pratar 

förbi varandra och använder samma ord men menar olika saker. Den inkongruens som 

skapas av detta skulle kunna minska om aktörerna själva är medvetna om den. Med tanke på 

den mängd kunskap i ämnet som de i detta fall har borde de bättre kunna enas om en 

gemensam syn på tekniken i fråga och då komma närmare en kongruent miljö. En informant 

i studien efterlyser regelbundna träffar då han tröttnat på, som han säger, ‖släcka bränder‖ 

och vill istället reda upp problemen innan de blossar upp. 

När tekniksynen skiljer sig åt, kan detta komma att påverka allt från utveckling av 

tekniken till implementation och leverans av denna. Då kongruens, som nämnts tidigare, ofta 

ändras under den tid som tekniken ändras, så behöver bilden, metaforen, ibland bytas ut. Det 
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finns nämligen en risk för att en metafor i detta sammanhang blir inaktuell och inte längre är 

en tydlig bild av vad nyutvecklad teknik står för. Annars kan en föråldrad metafor leda till 

inkongruens. Med tanke på det föreslås ett forum som förespråkar iterativ uppföljning och 

återkoppling för att hålla bilden av tekniken aktuell. Återkoppling blir på detta sätt en 

kontrollfunktion som stödjer arbetsprocesserna med kommunikation, samförstånd och 

tydliggörande inte bara i gruppens samarbete utan även i de individuella arbetsuppgifterna. 

Att ha regelbundna möten kan vara en typ av forum där tankar, målformuleringar och 

bilder kring tekniken kan få plats. I vår studie har vi uppmärksammat att det visserligen finns 

ett brett gemensamt mål med AlphaTec, men att de flesta informanter har skilda delmål och 

olika uppfattningar om hur de ska nå slutmålet. Att genom ett forum kunna bilda en diskurs 

kring AlphaTec där mentala modeller skapas och tas i bruk via metaforer kan vara ett sätt att 

få tydligare gruppramar och mindre inkongruens. Trots att det finns en gemensam syn på 

syftet och målet med AlphaTec finns olika bilder av hur framtiden kommer att se ut. Detta är 

inte så konstigt med tanke på de olika arbetsrollernas ingångsperspektiv. Dessutom är 

fullständig kongruens knappast möjligt att uppnå när man diskuterar teknologiska ramverk. 

Att tillsammans sätta upp rimliga (och tydliga) delmål att sträva mot skulle öka kongruensen 

kring tekniken i gruppen. 

Det är dock inte endast kring synen på AlphaTec som högre kongruens förbättrar 

arbetsprocesserna, utan även kring synen på dess användare. I vår studie visade denna 

teknologiska ram tre olika syner; antingen att AlphaTec inte är tillräckligt användarvänlig 

eller att kunden inte är tillräckligt kunnig eller så finns det inte tillräckligt med information 

kring leveransen av AlphaTec och tjänsterna. En konsekvens av inkongruens kan vara att 

kunskap om teknik blir otydligare ju längre bort ifrån teknikens utveckling man kommer. En 

informant i studien tycks i sitt arbete ha uppmärksammat att ju otydligare kunskapen och 

kommunikationen är i kärnverksamheten, desto större förvirring finns i leden längre ut, både 

tjänstegrupp och kundkontakt men även chefer på högre nivåer. Om den studerade gruppen 

hade en bättre kongruens i sina teknologiska ramar skulle med andra ord också kundens 

tolkningar kunna bli mer rättvisande i och med att tjänstegruppen, sälj och kundkontakten 

har tydligare bilder att förmedla. 

En bättre kommunikation behövs inte bara inom den berörda arbetsgruppen utan de 

gemensamma bilderna måste också förmedlas till andra intressenter. I vår studie upplevs till 

exempel en stor förvirring kring tjänstegruppen där det saknas tydligare riktlinjer för 

ansvarsområden. Då vi inte studerat tjänstegruppen är det svårt att konkretisera detta, men 

skulle tjänstegruppen och arbetsgruppen använda samma ord och metaforer (med samma 

definierade betydelse) samt ha liknande bilder av respektive grupps arbete skulle de kunna 

komma varandra närmare och få en högre kongruens. 

Man får dock inte glömma att alla processer har en startsträcka, en som i Weilgos fall 

kanske redan borde ha övervunnits då AlphaTec har flera år på nacken, men som fortfarande 

för med sig vissa problem. Trots att manualer, dokumentation och riktlinjer eftertraktas av 

många i gruppen och även är något som de arbetar med kan de kanske inte räkna med att 

sådana blir tillräckligt klara innan de mål som eftersträvas har uppnåtts varför fokus bör 

ligga på att skapa gemensamma delmål. 
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7 Avslutning 

Syftet med denna studie var att med hjälp av teknologiska ramar utforma strategier som kan 

öka kongruensen och ge effektivare arbetsprocesser i ITSM-grupper.  

I den ITSM-grupp vår studie fokuserat på upptäcktes inkongruens inom ett flertal 

områden, vilket ledde till att förutsättningarna för att uppfylla studiens syfte ökade. De 

strategier vi anser ge ökad kongruens handlar i grund och botten om ett gemensamt språk 

där samtliga aktörer måste enas om definitioner på de ord som används. Vi föreslår att man 

samlas kring och skapar definierade arbetsnamn för varje del av tekniken i fråga, detta med 

hjälp av metaforer. Metaforerna bör hållas aktuella, genom iterativa 

återkopplingsprocesser, vilket kan göras genom meningsskapande forum. Genom att 

använda dessa strategier ökar kongruensen i gruppen vilket bidrar till en effektivare 

arbetsprocess kring AlphaTec, vilket även kan bidra till att utomstående intressenter får en 

tydligare bild. Vi menar att då tillräcklig kongruens har uppnåtts i gruppen kan strategierna 

även användas för att försöka öka kongruensen mellan AD och tjänstegruppen, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till en tydligare bild av AlphaTec för kund och kundkontakt. Denna studie 

skulle även kunna vara ett bidrag till andra IT-tjänstföretag med liknande problematik.  

I den här typen av studie tycks teknologiska ramar vara ett fungerande verktyg för att 

upptäcka undermedvetna uppfattningar om teknik. Verktyget har dock sina begränsningar, 

vilket blir tydligt i denna studie. Genom att använda verktyget kan visserligen kongruensen i 

gruppen öka, men även med hög kongruens i gruppen så räcker inte verktyget till för att lösa 

problem utanför gruppen som de inte kan kontrollera. Däremot skulle kongruens i den nya 

kontexten som beskrivits ovan kunna innebära att chefer på högre nivåer får en tydligare bild 

av AlphaTec som kanske bidrar till större förståelse för arbetsprocessen hos AD. Skulle så 

vara fallet kunde en del av problematiken kring AlphaTec som framkommit i denna studie 

flyttas till nivåer ovanför AD och på så sätt effektivisera deras arbetsprocesser ännu mer.  
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