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Abstract 
We have investigated the possibilities and limitations of metaphors in software development. 

Metaphors in our work are aimed at the physical concept that turned into something digital. We 

have used five different digitizations to investigate and analyse their metaphors. Our aim was to 

broaden the perspectives for the development of smart innovations. We have done this by 

mapping metaphors, analysing these and discussed with external researchers. Information was 

obtained from various research articles related to metaphors, HCI and digitizing in order to 

connect the role of metaphors in both HCI and digitization. We have also participated in the 

conference ABB Automation Scandinavia and received support from Susanne Timsjö, Vice 

president, strategic innovation program Piia (Process Industrial IT & Automation), SICS Swedish 

ICT Västerås. Our work has concluded that metaphors contain many possibilities and should be 

included in the development process. It has also shown that metaphors enable smarter solutions.  

 

Sammanfattning 
Vi har utrett möjligheter och begränsningar att använda metaforer i mjukvaruutveckling. 

Metaforer i vårt arbete syftar till det fysiska koncept som omvandlats till något digitalt. Vi har 

använt oss av fem olika digitaliseringar för att utreda och analysera deras metaforer. Vårt syfte 

var att vidga perspektiven för utveckling av innovationer. Det har vi gjort genom att kartlägga 

metaforer, analyserat dessa och diskuterat med utomstående forskare. Information har vi hämtat 

från olika forskningsartiklar som berör metaforer, HCI och digitalisering för att kunna koppla 

samman metaforernas roll inom dessa områden. Vi har även deltagit i konferensen ABB 

Automation Scandinavia och fått stöd av Susanne Timsjö, Vice president, strategic innovation 

program PiiA (Process Industrial IT & Automation), SICS Swedish ICT Västerås. Vårt arbete har 

lett fram till att metaforer innehåller många möjligheter som kan tas tillvara och bör finnas med i 

utvecklingsprocessen. Det har också visat sig att metaforer möjliggör smartare lösningar. 
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1. Inledning 
Studiens syfte är att belysa metaforers roll inom digitalisering. Vi har analyserat hur metaforer 

används och undersökt deras betydelse. Med metaforer menar vi de fysiska moment som 

transformerats till det digitala. Vår idé är att utvidga tankestrukturen hos människor genom sättet 

att använda metaforer. Det sker digitaliseringar i samhället där vi anser att användarvänligheten 

måste få ett lyft. Vi har utrett ett problem som Albert Einstein beskrev. We cannot solve our 

problems with the same thinking we used when we created them - Albert Einstein.1  

 

Problemet som Einstein beskrev genom sitt kända citat har vi analyserat djupare i denna studie. 

Citatet är som skrivet i vår samtid där gamla koncept och tankestrukturer stoppar oss från att vara 

kreativa genom att finna nya lösningar på problem som vi skapat. Alla moment som vi utför i 

vardagen ska hanteras så tidseffektivt som möjligt, samtidigt vill vi ha tillgång till affärer, gym 

och information dygnet runt. Det sker en digitalisering i samhället där system tillsammans med 

hårdvara ska lösa våra problem. Vardagliga moment transformeras till den digitala världen för att 

de ska bli mer effektiva och tillgängliga. Därför är forskningen viktig inom Human Computer 

Interaction (HCI), alltså hur system anpassas på bästa sätt efter människan. 

 

I och med utvecklingen så tvingas användare att interagera med datorer för att följa med i 

utvecklingen. Utvecklingen kommer från alla möjligheter som tidigare innovationer har skapat 

och är en slags kapprustning från alla världens hörn. Sverige vill vara ett land i framkant i den 

utvecklingen och därför krävs det att vi skapar smarta och användbara produkter. Inom HCI kan 

metaforer vara ett hjälpmedel för att förstå digitaliseringar, de kan också hjälpa utvecklare att 

förklara abstrakta objekt mellan varandra för att skapa bra system. De kan även hjälpa användare 

att förstå koncept genom att använda erfarenheter och sätta dessa i ett nytt sammanhang. 

Metaforer har olika betydelse beroende på erfarenheter och Fetterman menar därför att är denna 

forskning viktig [1]. Metaforer används ofta som symboler och som koncept. Varukorgen och det 

digitala skrivbordet är två metaforer som används flitigt för att underlätta användandet i den 

digitala världen. 

 

För att skapa innovativa lösningar och koncept som användare har erfarenheter av har vi valt att 

undersöka metaforernas roll inom digitaliseringen. Vi har i detta arbete undersökt fem olika typer 

av digitaliseringar som präglar, eller som kommer att prägla vår vardag. Sedan har vi undersökt 

hur metaforer kan användas på olika sätt. För att undersöka de olika metaforer som 

digitaliseringarna har utgått ifrån så har vi valt att göra en kartläggning. Målet var att få 

information om olika metaforer, därefter analysera dessa för att hitta samband om hur metaforer 

används. 

 

 

 

                                                             
1 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121993.html (18 Maj 2016) 
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1.1  Problemformulering 

Inom HCI ligger forskningens fokus på att ta fram nya modeller, verktyg och användarvänliga 

gränssnitt för att på bästa sätt anpassa en digital miljö efter människans förståelse [2]. Samtidigt 

som digitaliseringens framfart sätter ett högt tempo så följer ett krav om användarvänlighet. Vi 

misstänker därför att många fysiska koncept får en digital direktöversättning där flera egenskaper 

går förlorade. Det medföljer också att vi går miste om teknikens potential eftersom tekniken 

begränsas till den fysiska handlingens möjligheter och människans egenskaper. Vi har valt att 

undersöka metaforernas egenskaper och innovativa potential i samband med fem digitaliseringar. 

Följande frågor har formulerats för att undersöka detta: 

 

1.1.1 Frågeställning 
Vilka metaforer används? 

Hur har metaforer påverkat resultatet av digitaliseringar? 

Kan andra metaforer göra digitaliseringen mer effektiv? 

Hur skiljer sig metaforer i olika digitaliseringssammanhang? 

 

1.1.2 Begränsningar 
Arbetet begränsas med att analysera en digitalisering åt gången i turordning (listan nedan) under 

en bestämd tidsram enligt planeringen. Den totala arbetstiden är begränsad till tio veckor varav 

två veckor ägnats åt studie och analys. 

 

1. E-biljetter. 

2. Swish. 

3. Självkörande bilar. 

4. E-matbutik. 

5. Gamification. 

1.2 Terminologi 

“Metaforer” och “datavetenskapliga metaforer” används frekvent i hela texten. De 

datavetenskapliga metaforerna ses på två olika sätt. Antingen berörs symboler såsom gemet för 

“infoga” som metafor inom datavetenskap. Eller, såsom den mest använda i vårt arbete, metaforen 

som beskriver det bakomliggande konceptet. Det innebär jämförelsen av den digitala och fysiska 

proceduren för att utföra en handling. En metafor i vår studie innebär att vi flyttar ett koncept, 

från en plats för att på ett abstrakt sätt skapa förståelse någon annanstans. Med andra ord skapar 

metaforer förståelse för handlingen och därmed förståelse för hur den kan transformeras och 

fungera digitalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. Bakgrund 
Eftersom digitaliseringen är människocentrerad så är HCI ett berört område. Vi redogör därför 

nedan om metaforer, digitalisering, HCI och slutligen om metaforer inom digitalisering.  

 

2.1 Metaforer hjälper oss att förstå koncept 

Konsten att lära sig nya saker kan alla människor relatera till. Författaren Molander beskrev John 

Lockes (1632-1704) teori, att människor föds som ett tomt blad papper och får kunskap genom 

erfarenheter [3]. Kunskapen kommer från den objektiva världen där människor samspelar. 

Människans alla sinnen är till för att registrera information, vilket Locke beskrev under 1600-

talet. Det är en förklaring för empirismen som Locke förespråkade och är en kunskapsteori som 

lever kvar än idag. Locke menade att människor registrerar information genom sinnen och drar 

slutsatser beroende på tidigare erfarenheter. Denna metod kan liknas vid metaforer. Ordet metafor 

beskrivs av Lakoff som ett poetisk språkligt uttryck där ett ord eller mening används utanför 

uttryckets vanliga sammanhang för att bilda ett liknande koncept [4]. Lakoff beskriver även hur 

metaforiska uttryck finns inom våra tankar men som saknar mening när människor tolkar orden 

enbart genom språket. Fri som en fågel är en klassisk svensk metafor som symboliserar frihet. 

Det går att fundera över vilken typ av frihet som metaforen försöker belysa, betydelsen är svår att 

förstå utan kunskap om de karaktäristiska dragen hos fåglarna. Metaforens koncept är att förmedla 

fåglars frihet eftersom de kan flyga var de vill.  

 

Eftersom alla människor har olika erfarenheter så tänker alla människor olika och därför är det 

svårt att visa hur individer förstår betydelsen av metaforer på olika sätt, Fetterman berättar att 

området kan utredas mer noggrant. Vidare förklarar Fetterman att forskare bör utreda 

metaforernas funktionalitet eftersom det är en viktig byggsten inom konceptlärande. Det är en 

viktig forskningsfråga på grund av att människor kan utveckla en bättre förståelse för metaforer 

och koncept [1].  

 

Inom datavetenskapen används metaforer för att dölja komplexiteten och förstå abstrakta koncept 

hos olika objekt [1]. Programmerare använder sig av pekare, arrayer och listor vilket är metaforer 

för ting som egentligen inte finns i fysisk form [5]. Vidare förklarar Colburn att när en produkt är 

färdig så använder utvecklare metaforer för att förklara de olika abstrakta föremålen som 

användaren i fråga ska använda. Programmerare som utvecklar hemsidor skapar föremål såsom 

“varukorgen” och “kassan”. Objektorienterade programmeringsspråk (OOP) är byggt av 

metaforer på grund av dess komplexitet [6]. Människans mentala process är också 

objektorienterad, vi ser saker som objekt som kan kännetecknas av attribut som kopplas ihop i ett 

sammanhang. Den relativt nya programmeringsmetoden är skapad för att förenkla 

programmeringen genom bygga ett koncept som vi människor använder när vi tänker. Kallin 

förklarar hur olika metaforer används inom OOP, nyckelord inom OOP är arv, förälder, barn, 

klasser och inkapsling. Metaforerna gör det möjligt att strukturera, lösa problem och skapa 

mjukvara på ett annat sätt än det traditionella [6]. Andra typer av metaforer ligger även i 

operativsystemen för att förenkla användningen både för programmerare som använder delar av 

operativsystemet när de utvecklar mjukvara, men även för de dagliga användarna.  
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Den första datavetenskapliga metaforen för att förstå ett koncept är skrivbordsmiljön. Konceptet 

kom från att människor ansåg att datoranvändandet var för komplext och inte anpassat för 

allmänheten. Vid den tidpunkten tilldelade människan instruktioner i text till datorn som utförde 

uppgiften. Många användare menade att “datorn förstår mig inte” och det blev ett problem som 

behövde en lösning. Istället för att utveckla kommunikationen för att systemet skulle förstå 

människan bättre så utvecklades skrivbordsmetaforen. Tanken var att användarna skulle kunna 

relatera till kontorsarbetet, såsom att slänga ett gammalt dokument i papperskorgen förklarar 

Sease i sin studie [7].  

 

Sease förklarar även hur metaforer kan bli föråldrade och därmed förvirra nya användare och ge 

ett oförståeligt koncept. När metaforer används för att förklara något som i princip alltid kommer 

att finnas kvar så kommer även metaforen finnas kvar [7]. Ett exempel på det är när en person ska 

förklara Stolens rygg eller Bordets ben. Dessa två uttryck kommer finnas kvar så länge vi 

använder bord och stolar. När vi däremot använder teknologiska metaforer som att Googla där 

tekniken ständigt utvecklas och nya upptäckter förkastar gammal teknologi så tappar metaforen 

sin betydelse. Inom 20 år så kommer det eventuellt finnas en bättre lösning på att söka information 

skapat av ett annat företag än Google. Det skulle innebära att människor som inte interagerat med 

Google inte skulle förstå metaforen [7].  

 

Eftersom teknik ständigt utvecklas och vi lever i en digital tid så krävs det smarta system där 

användarvänlighet ligger i fokus [8]. Larsson menar att vi i vår tid behöver ha metaförståelse, 

alltså förståelse om det digitala som den snabba utvecklingen har medfört.  

 

2.2 Det digitaliserade samhället 

När vi diskuterar digitalisering är det viktigt att förstå både begreppets innebörd och utsträckning. 

Enkelt förklarat är digitalisering någonting digitalt, det kan vara en produkt eller tjänst som 

utnyttjar digitalt stöd för att fungera. Idag används sådana produkter och tjänster överallt och är 

grunden för dagens kommunikation [8] [9]. Digitaliseringen påverkar oss överallt, i vad vi gör 

och hur vi tänker men det sker heller inte helt lätt [8] [10]. Ett exempel på hur vår vardag förändras 

är utvecklingen av telefonen, eller mobilen som egentligen är en liten dator som nästan alla har i 

fickan [8]. Persondatorn som står på skrivbordet, kalendern som hänger på väggen, kameran som 

kräver en egen väska, väggtelefonen, filmkameran, modemet och många fler produkter har 

samlats och finns nu i våra fickor.  

 

Varför är teknikens utveckling ett problem? Sveriges digitaliseringskommission menar att 

politiken inte har samma hastighet som utvecklingen och därför tas inte digitaliseringens kraft 

tillvara. Det handlar inte om att verksamheters IT-avdelningar måste främjas, snarare måste hela 

Sverige med politiken lägga fokus på digitalisering för att inte hamna längre ner i den globala 

tävlingen och bli en medelmåtta inom EU [10]. Det är inte bara mobiler som utrustas med ny 

funktionalitet, forskningsgruppen som skrivit boken “Det Digitala Samhället” menar också att 

vårt språk förändras. De visar exempel om att vi använder digitaliserade metaforer i ett 

sammanhang som inte från början är ett digitalt begrepp såsom uppräkning genom “2.3” eller att 

vi hänvisar våra närmsta vänner som vänner på Facebook. Det krävs alltså flera perspektiv och 

infallsvinklar för att se hur vi påverkas och samtidigt se kraften och möjligheterna av 

digitaliseringen [8].  
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Digitaliseringskommissionen tar upp sex områden som de anser omfattar Sverige och påverkas 

av digitaliseringen, vilka är tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati [10]. 

Arbetsmarknaden förändras på individnivå, Eva Lindell tar upp i sin delrapport att arbeten 

förflyttas. Arbeten ersätts av maskiner och datorer, sprids och globaliseras men också att 

digitaliseringen kontinuerligt och snabbt skapar nya jobb [11], som omfattas av IT-branschen. Ett 

gemensamt mål för att hantera förändringen anses vara genom utbildning och kontinuerligt 

lärande genom hela livet [9] [10] [11]. Den stora utmaningen är att väva samman olika 

yrkesbefattningar till att samverka med digitalt stöd [8]. 

 

Styrelsen för Swedsoft har lagt fram ett förslag där programmering och datateknik bör förflyttas 

från att vara ett eget ämne inom skolan till ett ämne som integreras med övriga ämnen för att dels 

låta mjukvara stödja andra ämnen men också för att det datalogiska tänkandet ska genomsyra 

utbildningen. Det skulle leda till gemensam förståelse för digitaliseringen som ger människor rätt 

förutsättningar för att delta i utvecklingen. Men det finns även brister i digitaliseringen där tron 

om att mjukvara och hårdvara automatiskt löser våra problem. Att enbart införa datorer i skolan 

gör ingen skillnad så länge lärarna inte är kompetenta inom området och har kunskap om 

pedagogiska verktyg som datorn är kapabel till att ha [9]. Det sker en stor förändring i samhället 

som digitaliseras och för att transformationen ska göra samhällsnytta så behöver vi möta den på 

rätt sätt.  

 

2.3 Human Computer Interaction 

Eftersom metaforer har betydelse för HCI [12] så redogör vi för betydelsen av HCI här. Historiskt 

sett så har HCI design etablerats väl först under mitten av 80-talet och är fortfarande ett aktuellt 

forskningsområde. Metoder och modeller har tagits fram för att interaktionen ska göras intressant 

och förståelig och det grafiska gränssnittet är det som kom att dominera HCI. Till följd av det har 

det skapats verktyg för att enklare skapa grafiska gränssnitt och idag fokuserar vi på att hitta 

gränssnitt som är generella, användarvänliga och effektiva [2]. Det är ingen enkel uppgift 

eftersom vi människor är väldigt olika. För att skapa ett gränssnitt så behöver vi information om 

människans beteende och kompetenser samt produktens användningsområde och syfte. Därför är 

det en lättare uppgift att forma mjukvara som ska användas inom ett och samma land eftersom 

landets kultur kan speglas i utformningen [13]. Exempelvis kan ett system i ett land som präglas 

av social kommunikation formas till att fungera mer som en dialog för att mer naturligt möta 

människornas sociala beteende. Det gör att mer specifika ändamål är enklare att forma och därmed 

kommer stora svårigheter att konstruera generella system [13]. Vanligt förekommande för att 

undersöka användarvänlighet och effektivitet är genom flödesdiagram och olika typer av 

representationer. De större generella representationerna definieras som uppgiftsbaserad, 

datacentrerad och objektorienterad. Alla dessa följer olika koncept för att ur olika perspektiv visa 

hur ett system fungerar eller hur det bör konstrueras [2]. 

 

Ytterligare svårigheter tillkommer när företag ska anpassa ett system efter flera olika aktörer. De 

som konstruerar system måste förhålla sig till vem systemet ska vara effektivt för. Det kan röra 

sig om att verksamheten eller ägaren vill ha stor vinning, eller att systemet ska förenkla arbetet 

för de anställda eller att potentiella kunder ska kunna utnyttja systemet. I en senare forskning så 

visas fyra olika men avgörande aktörer inblandade i utvecklingen av ett system, ägare, användare, 
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tjänsteleverantör och designer, de har makt att tillföra förbättring men också försämra 

slutresultatet [14].  

 

Eftersom vi enligt Smith i nuläget står i en brytningstid där olika generationer har olika 

kompetenser så kompliceras HCI ytterligare. Vi har generationer som är infödda i den 

digitaliserade världen som samverkar med de äldre generationerna som anses vara mer 

motsträvande till ny teknologi i allmänhet. De yngre generationerna präglas av att snabbare ta till 

sig ny information och har ett större intresse för datorer. Det blir en utmaning inom HCI att kunna 

särskilja och anpassa system för att tillgodose de olika generationerna. De yngre generationerna 

behöver system som kör snabbare och mer parallellt än tidigare. Smith lyfter också att det idag är 

fokus på att snabbt hitta den rätta informationen eftersom den finns tillgänglig överallt och när 

som helst [15].  

 

Forskare inom HCI har arbetat fram metoder för att utveckla mjukvara. Koncept tillsammans med 

representationer stödjer utvecklingen genom att visa funktionalitet och effektivitet. Koncept är i 

fokus idag för att skapa en förståelse och pågående forskning försöker ta fram nya tankesätt och 

modeller för att på ett bättre sätt konstruera mjukvara. 

 

2.4 Metaforer inom digitalisering 

När vi kombinerar HCI med digitalisering ser vi en strävan efter att skapa effektiva, 

användarvänliga lösningar som är anpassade efter människan. Metaforer spelar en stor roll i den 

processen [7]. Metaforer stödjer processen genom att skapa en gemensam förståelse på koncept- 

och detaljnivå [5] [16]. De gör det även möjligt att kreativt undersöka nya möjligheter för system 

[12] [17]. Det anses också vara avgörande att i processen använda metaforer för att skapa 

förståelse men metaforer riskerar också att begränsa system och tankegång. Om felaktiga eller 

föråldrade metaforer används så kan det istället leda till förvirring [7].  

 

Ett exempel på hur en aktuell metafor används till att digitalisera är Friedlands förslag på en 

förbättrad lärandemiljö där griffeltavlan förflyttas till datorn [18]. Metaforen grundar sig på 

klassrumsmiljön där aktörer är lärare och studenter med en griffeltavla som pedagogiskt material. 

Med hjälp av metaforen bevaras konceptet i övergången till den digitala miljön. Metaforen har 

bidragit till en digital miljö där skärmen på datorn representerar tavlan i realtid [18]. Läraren 

använder en dator som har en ritplatta som direkt speglas till uppkopplade studenter. Studenterna 

har då möjlighet att använda hela skärmen med bra upplösning istället för att följa en 

videoinspelad lektion. Studenter kan även se läraren genom programmet [18]. Det blir en närmare 

upplevelse i form av en privatlektion men som läraren kan ge till många studenter samtidigt. 

Metoden fungerar även under salslektioner där lektionsmaterialet direkt digitaliseras så att 

eleverna kan använda materialet senare.  

 

Den klassiska skrivbordsmetaforen i boken Beyond the desktop metaphor [19] visar dels på ett 

lyckat men även misslyckat syfte. Enligt författarna så har de flesta användare misslyckats med 

att förstå filsystemets hierarki eftersom skrivbordet ses som en grund till hela datorn istället för 

vad det egentligen är, en mapp i filhierarkin. Däremot har den genom sina specialegenskaper gjort 

det möjligt för användare att strukturera sitt arbete efter egna behov. Användare kan placera filer 

och föremål efter en visuell ordning som underlättar sökandet. Skrivbordet har också fått 
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egenskaper efter ett fysiskt skrivbord eftersom tillfälliga föremål ofta placeras där vilket snabbt 

kan göra det stökigt. Författarna menar att metaforen har lett fram till att datorn är anpassad efter 

kontorsarbete och att vi behöver lämna metaforen för att kunna utnyttja datorn bättre [19]. Condon 

menar att en metafor är en tankeprocess som uttrycks i ord, men ställer frågan huruvida det är 

hållbart att använda bildliga metaforer till programmering som i grunden består av ett bokstavligt 

matematiskt språk [17]. Hållbart eller inte så hävdar Sease att vi kan lämna metaforen så fort en 

gemensam förståelse är uppnådd [7]. Det är alltså nödvändigt och användbart att utnyttja 

metaforernas kraft till en viss gräns, men tveksamt om det är hållbart att hålla fast vid metaforen 

hela vägen. 

3. Metod 
Vi har i denna studie samlat information genom att kritiskt undersöka hemsidor och applikationer, 

vi har undersökt gränssnitt, funktionalitet och språkbehandling. Vi har även samlat information 

om företag och ny teknik med hjälp av hemsidor. Informationen som vi utgått från kommer även 

från intervjuer, observation på Västerås centralstation och ett besök på Automation Scandinavia 

(ABBs digitaliseringskonferens)2. Vi betraktar data som vi utgått från som öppen förutom 

intervjuer och informationen vi fick genom Automation Scandinavia.  För att strukturera all data 

så utförde vi en kartläggning av digitaliseringar och dess metaforer. Därefter analyserade vi 

kartläggningen och betydelsen av metaforer, för att i slutändan kunna dra slutsatser baserade på 

utvalda digitaliseringar. Vi utforskade metaforer genom att gå igenom varje delmoment som krävs 

för att utföra den fysiska handlingen som digitaliserats. Därefter ställde vi den fysiska handlingen 

mot den digitala för att hitta fördelar och nackdelar. Slutligen tog vi utforskandet ett steg längre 

genom att kritiskt granska metaforerna och digitaliseringarna. Det skedde med hjälp av ett 

metaforiskt tankesätt och fantasifullt önsketänkande.  

 

Metoden är induktiv [3], där målet var att visa hur metaforer kan öppna människors 

tankestrukturer för att skapa innovativa digitaliseringar. Vi har modellerat olika resultat med 

Unified Modelling Language (UML) för att beskriva sammanhang, funktionalitet och koncept. 

UML är ett diagrambaserat språk med syfte att visualisera konstruktionen av system, för att ge en 

samlad förståelse över systemet som skall utvecklas3.  

 

Både kundperspektiv och arbetarperspektiv är gemensamt ett användarperspektiv men vi skiljer 

på dem med utgångspunkten att arbetare har kunskap inom det valda området till skillnad från 

kunden. Vi började med att utreda utifrån ett kundperspektiv på metaforerna eftersom vi i 

allmänhet har det perspektivet. För att också få in ett arbetarperspektiv så valde vi bland annat e-

biljetter och e-matbutik eftersom vi själva har arbetslivserfarenhet av VL (Västmanlands 

lokaltrafik) respektive ICA. Vi kunde senare utgå från dessa perspektiv för vidare analyser. 

 

Justin Zobel berör värdet av att vara objektiv [20]. I vår studie har vi utgått från våra egna 

perspektiv för att utreda metaforer. Vi har alltså inte varit objektiva, men vi anser att det är 

nödvändigt eftersom metaforer i sig är subjektiva. Det påverkar inte syftet eftersom det är den 

subjektiva utgångspunkten som ska vidga perspektiv. Resultatet å andra sidan har påverkats och 

kommer variera för alla som utreder metaforer vilket stärker vår slutsats om att metaforer bidrar 

                                                             
2 http://new.abb.com/se/automation-scandinavia-2016 (18 Maj 2016)  
3 https://docs.kde.org/stable4/sv/kdesdk/umbrello/uml-basics.html (18 Maj 2016) 
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till nytänkande och möjliggör smartare lösningar. HCI kan liknas vid mode, människor har olika 

föreställningar om vad som är ”bra”. Därför menar Bartzell att HCI bör granskas kritiskt ur ett 

subjektivt perspektiv. Syftet är inte att klargöra sanningar, utan snarare öppna våra sinnen med 

hjälp av kritiken [21]. Vårt arbete har utgått från Bartzells ståndpunkt om subjektivitet.  

 

4. Etik 
Vi har informerat alla berörda om deras rätt till anonymitet och personer som framstår med namn 

i vårt arbete har godkänt detta. Vi har valt att nämna de som har godkänt för att stärka studien 

med hjälp av deras kompetens- och trovärdighetsnivå. För att hantera etiska ställningstaganden 

på bästa sätt har vi tagit stöd från den etiska checklistan skriven av Justin Zobel [20] på sidan 264.  

 

På centralstationen tog vi anteckningar om hur lång tid det tog för kunder att hantera ärenden i 

kundtjänst och automater. Vi har endast skriftligt antecknat tid och antal personer. Inga 

anteckningar har tagits som kan identifiera någon av personerna. 

 

 

4.1 Samhällsaspekt 

Marknaden för nya innovationer begränsas av politiska beslut och lagar [10]. Exempelvis styr 

politiska beslut kommunal och statlig trafik vilket i sin tur påverkar e-biljetthandeln och dess 

utformning. Lagar om självkörande bilar måste också formas för att hantera problemet angående 

vem som ansvarar för bilkörningen. Upphandlingar måste formas för att kunna forma samarbete 

och därmed kunna utveckla enklare system. Enligt Digitaliseringskommissionen påverkar 

Sveriges digitalisering tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati [10]. Vår 

analys om metaforer har ett fokus på att främja smarta innovationer vilket medför att fokus även 

ligger på att främja välfärd, tillväxt och hållbarhet.  

 

Studien synliggör två typer av digitala brister, sådana som är möjliga att lösa och sådana som 

hindras av lagar eller politiska beslut. Det förändrar däremot inte studiens syfte, att vidga 

perspektiv och med hjälp av metaforer synliggöra möjligheter till smartare innovationer. 

 

5. Teknisk översikt 
Det här kapitlet sammanfattar kort de olika digitaliseringsområdena som vi analyserat i studien. 

Alla dessa beskrivs mer noggrant i empirin som behandlar digitaliseringarna subjektivt. 

 

Swish är en mobilapplikation vars syfte är att överföra pengar. Applikationen kräver stöd från 

BankID, en annan applikation som används för att bekräfta personens identitet genom en kod. 

Inloggning till Swish sker via BankID. Varje enskild transaktion bekräftas även av BankID. För 

att skicka pengar mellan privatpersoner används mottagarens telefonnummer. Ett medföljande 

krav är att mottagaren har ett mobilabonnemang. Företag kan genom avtal med Swish ta emot 

betalningar via ett företagsnummer, dessa nummer har en standard och börjar alltid med siffrorna 

123. Ett flertal banker samarbetar vilket möjliggör transaktioner mellan alla dessa banker. Pengar 

som skickas mottas direkt av mottagaren. 
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E-biljetter förekommer i flera former. Hemsidor tillåter köp där mottagaren kan få biljetten på 

mejl, sms eller i vissa fall uthämtning ur automat. Mobilapplikationer tillåter köp av biljetter. Vi 

har även valt att klassa automater som e-biljetter eftersom kunder själva interagerar med mjukvara 

för att köpa en biljett. 

 

E-matbutik förekommer i olika former men vanligast i form av en hemsida. Det kan vara en 

matbutik som även tillåter e-handel, eller ett företag som enbart erbjuder e-handel som istället 

bara har ett lager. Företag erbjuder olika metoder att handla och har olika leveransmöjligheter. 

 

Gamification, eller ”spelifiering” är ett relativt nytt koncept som hoppas kunna ta spelelement in 

till industrin för att öka engagemanget hos arbetare. Argumentet bygger på att människor kan bli 

totalt uppslukade av spel och det kan vara en positiv effekt inom industrin. 

 

Självkörande bilar är bilar som kör utan en människa. Idag finns bilar som i större utsträckning 

hjälper föraren med körningen. Exempel på senare koncept är "Cruise Control" vilket innebär att 

bilen tar över körningen på större vägar och förhåller sig till vägen och närliggande trafik. Den 

varnar när personen behöver ta kontroll igen. Slutmålet är att bilar själva ska kunna hantera 

körningen från början till slut. 

6. Empiri 
Studien började med en kartläggning över olika digitaliseringar som människor påverkas av i 

vardagen, biljetthandel, mathandel och kontanthantering. Därefter undersökte vi hur industrin 

digitaliseras genom gamification med stöd från Susanne Timsjö. Den sista delen av 

kartläggningen undersökte självkörande bilar, en digitalisering som inom några år kan komma att 

bli vardag för människan.  

 

6.1 E-biljetter 

Att köpa biljetter inom det fysiska konceptet har få krav. Kunden måste befinna sig i en specifik 

butik vid en viss tidpunkt. Kunden behöver däremot inte ha kunskap om reseregler och villkor. 

Situationen har transformerats in i det digitala och kunden måste ha mer kunskap eller 

erfarenheter för att köpa biljett. Problemet som lösts är att kunden inte behöver närvara i butik 

längre. Nu finns flera olika sätt att köpa biljetter på. Första studien inleddes med en undersökning 

av hur hemsidor och mobilapplikationer var utformade. Ett besök på Västerås centralstation 

utfördes också för att observera hur människor interagerar med automater som finns på plats.  

 

SJs hemsida var utformad utifrån ett helhetsperspektiv, det fanns information att hämta om vad 

företaget erbjuder, allt från kontaktinformation till möjlighet att köpa biljetter till resor. En nyhet 

på hemsidan informerade om att SJ utvecklar en ny hemsida. Därför blev det aktuellt att 

undersöka den nya versionen. Den nya hemsidan var utformad med större fokus på processen 

"köpa biljett" där övriga menyer var mer undangömda. SJs nya hemsida liknade Västmanlands 

Lokaltrafiks (VL) hemsida som också genomgått en förändring. Efter att ha undersökt den gamla 

och nya hemsidan för VL så framkom tydliga likheter mellan SJs och VLs hemsidor. De äldre 

versionerna var utformade med många menyer, knappval och information som tog likvärdig plats 

på hemsidan, se figur 1 och 2. De båda nya hemsidorna fokuserade mer på att köpa biljett eller 
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söka resa, se figur 3 och 4. Däremot var processen att köpa eller söka resa varken mer eller mindre 

komplicerad i de nya versionerna, snarare hade samma process förstorats upp för att leda besökare 

in på den förmodligen mest använda funktionaliteten.  

 
Figur 1: SJs starthemsida, skärmdump.4 

 
Figur 2: VLs hemsida, skärmdump.5 

                                                             
4 http://gamla.sj.se/ (19 Maj 2016) 
5 http://www.lanstrafiken.se/Orebro/ (19 Maj 2016, tidigare aktuell för Västmanland) 



13 

 
Figur 3: SJs nya hemsida, skärmdump.6 

 
Figur 4: VLs nya hemsida, skärmdump.7 

Gränssnittet för SJs mobila applikation var utformat som den nya SJ-hemsidan (se figur 5) och 

funktionaliteten var fokuserad på resandet. Applikationen innehöll en flik för kundservice där 

användare kan ställa frågor och ta kontakt. Skillnaden mot hemsidan var att applikationen var mer 

lik en plånbok eftersom den kunde samla användarens digitala biljetter medan hemsidan skickar 

biljetten via en tredje part, mejl, SMS eller uthämtning ur automat. Slutligen fanns även en flik 

för trafikinformation som tillsammans med övrig funktionalitet underlättar resande för resenärer.  

 
Figur 5: SJs mobilapplikation, skärmdump.8 

                                                             
6 https://www.sj.se/#/ (19 Maj 2016) 
7 http://vl.se/ (19 Maj 2016) 
8 (19 Maj 2016) 
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Resultatet från undersökningen av SJs automater blev mer intressant då automaterna ersattes med 

nya en vecka innan studien utfördes, se figur 6. Det fanns två typer av automater där den ena 

erbjöd opersonliga biljetter med en timmes giltighetstid och där den andra erbjöd personliga 

tidsbestämda biljetter. Strategin för att köpa en biljett var likt både hemsidan och applikationen. 

Gränssnittet var anpassat för vuxna i åldern 26-64 som inte har behov av bekvämligheter (1/2-

klass, tyst kupé m.fl.) eller flexibilitet (ombokningsbar eller möjlighet till återköp). Det var en 

förvald standard anpassad efter en “vanlig” resenär. Efter att ha undersökt den nya automaten 

kunde vi inte förstå hur vi skulle lägga på ett återköpsskydd, eller varför vi var begränsade att 

köpa max fyra biljetter. Vidare kunde vi inte gå tillbaka i köpprocessen utan att automaten gav ett 

felmeddelande som krävde en omstart. Automaten upplevdes svår att hantera och eftersom vi på 

centralstationen kunde observera både kundtjänst och automater så tog vi tid och undersökte 

användandet. Vi kunde dock inte veta vilket ärende människorna hade men genomsnittstiden var 

ca 3 minuter högre hos personer som använde automater. Det var efter att ha observerat 20 

slumpvalda användare vid automat respektive kundtjänst utan att räkna kötid. Undantagsfallen 

var då 6 personer lämnade automaten efter en minut med en missnöjd min och utan biljett.  

 
Figur 6: SJs nya automat.9 

De olika metoderna att köpa biljetter gav olika möjligheter för flexibilitet, bekvämlighet, 

färdmedel och restid. Förutsatt att vi som användare förstod alla regler angående resande med SJ 

så var handlandet en enkel uppgift. Problemet för hemsida, applikation och automat låg i att 

resenären förväntades ha många förkunskaper eller erfarenhet av resande, ett problem som inte 

uppstår i butik eftersom anställd personal bistår med nödvändig kunskap. Gränssnitten ger inte 

resenärer utan erfarenhet möjlighet att optimera sin resa varken tids- eller prismässigt men ger 

många alternativa sätt att köpa en resa.  

 

Vidare problematik som upptäcktes var att företagets termer blandas med datavetenskapliga 

termer som resenärer kan ha svårt att förstå. Denna problematik kategoriserade vi som 

språkbehandling men som fortfarande bidrar till ett oförståeligt gränssnitt. Företagets termer som 

“regionaltåg”, “snabbtåg” och “pendeltåg” kombinerades med webbutvecklarnas term "filtrera" i 

syfte att sortera ut färdmedel och avgångar. Det gick med knappar att markera och avmarkera de 

                                                             
9 Foto: Författarna (11 April 2016) 
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olika alternativen, men det framgick inte huruvida vi valde, eller valde bort dessa alternativ från 

sökningen. Det var inte heller någon självklarhet vilka skillnader som fanns mellan regionaltåg 

och snabbtåg. Ett annat exempel på språkbehandling var på hemsidan vid beställning av mat 

ombord. Flikens text var "Visa mat ombord" vilket omformulerades efter ett klick till "dölj mat 

ombord". Funktionaliteten bakom knappen var att visa vilka maträtter som erbjöds ombord på 

tåget och möjlighet att beställa mat till resan. Det blev otydligt vad SJ menade med den texten. 

Som SJ prio-medlem kunde vi också logga in för att köpa biljetter och samtidigt få poäng som en 

bonus, däremot kunde vi inte köpa biljetter till andra resenärer när vi väl var inloggade.  

 

Slutligen till metaforen, hemsidan erbjöd sätt att handla biljett med liknande process som 

biljettluckan. Hemsidan kan liknas vid SJs kundtjänst fast utan service. Konceptet har 

transformerats till att erbjuda samma möjligheter till biljettköp och har tillfört ett ”gör det själv-

koncept”. Samma ”gör det själv-koncept” finns även hos både automater och applikationer med 

vissa begränsningar. Här har metaforen använts som redskap för att transformera biljetthandeln 

in i det digitala. 

6.2 E-mathandel 

E-handel är ett välkänt begrepp som utgör en del av dagens digitaliseringar. Fördelen är att kunder 

inte behöver anpassa sig efter butikernas öppettider och kan därför konsumera när som helst. 

Kunder har möjlighet att i lugn och ro välja vilka varor som skall köpas, med fördelen att slippa 

ta sig till en butik, trängas och stå i kö.  

 

I utvecklingen har företag utgått från ett problem, där människor inte har tid eller utrymme för att 

ta sig till butiken, köa och välja vilka råvaror som tillsammans kan utgöra olika måltider. Många 

människor saknar även inspiration till att äta nya maträtter, ett behov som en del företag löst 

genom att sälja olika matkassar. Matkassarna är fyllda med råvaror och recept som ska ge kunden 

ny inspiration. Det fanns olika kassar att välja på såsom klassisk husmanskost eller vegetarisk. 

Det framgick inte vilka recept som ingick i kassen och därför finns det en risk att mat går till 

spillo. Kassarna kunde antingen köpas i butik eller som hemleverans.  

 

Den traditionella matbutiken är ofta uppbyggd där företagen har liknande varor på samma ställe 

med skyltar i taken för att underlätta för kunderna att hitta de sökta varorna. Många människor 

har med sig inköpslistor med råvaror för att underlätta arbetet i butiken där kunden plockar råvaror 

till sin korg/kundvagn.  

 

Konceptet är transformerat till det digitala av många företag där konsumenter navigerar bland 

råvaror som kan läggas i den digitala kundvagnen. Konsumenter har ofta möjlighet att sortera på 

olika typer av råvaror och erbjudanden, vilket även de fysiska butikerna ibland gör. ICA har 

implementerat konceptet där kunden tar sig genom butiken och ser vilka råvaror som de kan 

plocka till sin kundvagn, se figur 7 och 8. 
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Figur 7: ICAs hemsida, skärmdump.10 

 
Figur 8: ICAs nuvarande koncept. 

Mat.se har två olika alternativ att handla ingredienser till måltider på. Dels så har de ett liknande 

koncept som ICA, de har även implementerat ett koncept där receptboken är i fokus istället för 

råvaror. Istället för att navigera bland råvaror så navigerar konsumenten bland olika maträtter. 

Tanken är att kunden plockar maträtter till sin kundvagn, vilket betyder att de ingredienser som 

utgör receptet automatiskt hamnar i kundvagnen, se figur 9. Till sist finns möjligheten att stryka 

ingredienser som redan finns hemma och även lägga till extra ingredienser om kunden vill skruva 

till receptet.  

                                                             
10 http://www.ica.se/handla/kategori/frukt---gront-id_627/#s=ica-supermarket-ettan-id_00977/ (19 Maj 2016) 
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Figur 9: Mat.se, skärmdump.11 

Både ICA och Mat.se har använt sig av metaforen “att handla mat i en fysisk butik” där de 

transformerat metoden till det digitala. Mat.se har även det andra alternativet där konsumenter 

handlar baserat på olika recept, se figur 10. Metaforen är tagen från receptboken där receptet är 

grunden till maträtter. De har tagit hjälp av en ny metafor för att skapa inspiration och struktur 

som skall leda till en mer effektiv vardag. 

 

 

Figur 10: Modell över Mat.se’s koncept baserat på recept. 

Att förflytta matvaror in i det digitala gör att kunderna förlorar en del egenskaper som att klämma 

och känna på råvaror för att undersöka kvalitéten. Men det finns många varor som inte behöver 

klämmas på och det kan ändå locka människor att allt mer handla över internet. En fördel med att 

förflytta handeln till det digitala kan göra det lättare att inte glömma råvaror, speciellt när kunden 

utgår från ett recept-koncept där ingredienserna direkt hamnar i kundvagnen.  

 

                                                             
11 https://www.mat.se/recipe.html (19 Maj 2016) 
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6.3 Swish 

Inom privat ekonomi sker det även digitaliseringar, banker har insett en efterfrågan på en digital 

tjänst där privatpersoner har möjligheten att överföra kontanter i realtid, såsom i verkligheten. 

Idén med grundandet av Swish var att privatpersoner ska kunna överföra pengar på ett enkelt och 

säkert sätt. Tekniken bakom konceptet är att användare kopplar sitt telefonabonnemang till sitt 

bankkonto och överför pengar genom att skriva in mottagarens telefonnummer, vilket många 

redan har inlagt i kontaktlistan. Säkerheten sköts av en annan mobilapplikation som heter BankID. 

Applikationen startar när en person ska använda Swish, användaren anger en 6-8 siffrig personlig 

kod som verifierar överföringen. Konceptet kan liknas vid hur människor betalar med kontokort 

i en kortterminal eftersom vi anger en personlig kod för att pengar ska flyttas mellan två konton. 

Betalningar sker i realtid i den digitala världen vilket kan liknas vid att betala med kontanter, se 

figur 11.  

 
Figur 11: Modellen visar Swishs koncept. 

De flesta banker i Sverige har gått med i ett samarbete och tar ingen avgift av användare för att 

överföra pengar mellan privatpersoner. Idén utvecklades och konceptet förändrades under år 

2014. Bankernas samarbete har fortsatt och vid denna tidpunkt utvecklades konceptet där företag 

kan använda Swish för att ta emot betalningar från kunder. Vidare har de har även utvecklat idén 

till att betala inom E-handeln, se figur 12. Det nya betalningssättet är inte kostnadsfritt för företag 

men Daniel Wahlström på Danske bank förklarar att Swish inte har försörjt sig ännu med tanke 

på utvecklingskostnader och kommer inte att göra det på ett tag. Wahlström bekräftar däremot att 

Swish är till för att förenkla för kunderna och att göra samhället bättre.12 

 

                                                             
12 http://www.mobil.se/nyheter/swish-en-snabb-betaltj-nst#.VyHUlzHyBWg (18 Maj 2016) 
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Figur 12: Modellen visar hur Swishs funktionalitet utökas. 

Konceptet kommer från metaforen att överföra pengar i vardagliga situationer. Metaforen 

används när två personer träffas och utväxlar kontanter. Swish kan även jämföras vid att överföra 

pengar genom Internetbanken. Till exempel: två personer har bokat en resa via Internet, där den 

ena betalar allt för enkelhetens skull. Den andra personen loggar in via Internetbanken för att 

överföra hälften av totalbeloppet till vännen. Betalningen sker inte i realtid vilket gör att vännens 

pengar kan dröja några arbetsdagar, om personen istället använder Swish så överförs pengarna 

direkt. 

 

Vad som har gjort att Swish har över 3 miljoner användare är enkelheten och säkerheten. 

Enkelheten där det finns få valmöjligheter i applikationen med banker som utvecklat konceptet 

skapar tillförlitlighet och säkerhet. Samarbetet har skapat en skalbar tjänst där andra banker kan 

gå med i samarbetet för att erbjuda tjänsten till sina kunder. Skalbarheten har även gett upphov 

till att sändare inte behöver känna till mottagarens konto- och clearingnummer. De har genom 

denna strategi dolt de komplicerade aspekterna vid överföring genom Internetbank. En annan 

intressant funktionalitet som ingår i Swish är att se händelser, där användare kan hålla koll på sina 

överföringar, alltså datum, till vem och vilket belopp. Denna funktionalitet har varit svår när vi 

människor överfört fysiska pengar, men datorer har gjort det möjligt. 

 

Förr gick aldrig människor utan sina plånböcker, nuförtiden har telefonen ett liknande värde. 

Swish kan ses som en del av en digital plånbok, delen som förknippas med facket där kontanterna 

ligger. Många har även en bankapplikation vilket drar den digitala plånboksmetaforen ett steg 

extra. Till denna metafor följer risker, såsom att tappa bort sin smartphone eller att den hamnar i 

fel händer, precis som en plånbok. Däremot försvinner inte digitala kontanter så länge den 

personliga koden inte hamnar i fel händer.  

6.4 Självkörande bilar 

Självkörande bilar är en vision om att bilen ska kunna sköta allt som människan idag styr över i 

bilen. Målet är att en självkörande bil ska kunna köra säkert, miljövänligt och ta sig snabbt via de 

bästa vägarna mellan destinationer. Idag finns små stödsystem som ABS, antisladd, farthållare 

m.fl. som hjälper människan i bilkörningen på flera olika sätt. ABS-bromsarna gör att människan 

inte behöver "pump-bromsa" och antisladd-systemet gör att vi inte behöver parera med ratten lika 

mycket när bilen får sladd. Det är två exempel på vad bilen kan göra för oss. Det vi fortfarande 
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måste förhålla oss till är att styra efter vägar, hålla hastighet, bromsa, se upp för föremål och vara 

beredda på oförutsägbara händelser. Med utgångspunkten att lärande algoritmer och stora 

mängder data kan lära en bil att ta rätt beslut så kommer även de moment vi människor gör idag 

kunna ersättas av bilens funktionalitet, se figur 13. 

 
Figur 13: Modellen visar en spekulativ utveckling. 

Volvo planerar att lansera en bil med autopilot till år 2017. Bilen ska kunna förhålla sig till 

närliggande fordon, vägar, vägmarkeringar och hastighet för att chauffören ska kunna släppa 

ratten och fokusera på annat. Det finns fortfarande krav på att en person sitter vid ratten eftersom 

systemet ska kunna signalera att det krävs en människa för att manuellt styra vid situationer som 

bilen inte kan hantera. Bilens utveckling är en iterativ process som stegvis tillför fler stödsystem 

till bilen och som slutmål ska bilen kunna köra helt själv. De faktorer som Volvo baserar 

utvecklingen på är främst säkerhet, att reducera antalet krockar i trafiken, men också att 

datorsystemen kan köra mer miljövänligt.13 

 

I dagsläget hittade vi ingen bil som helt kör själv utan en person vid ratten ute i trafiken, men 

tanken är att använda ny teknik och smarta algoritmer. Det bygger på att bilen ska kunna läsa av 

verkligheten och göra egna bedömningar i trafiken. Flera tillverkare hade redan testversioner på 

totalt självkörande bilar. Dessa bilar såg fortfarande likadana ut som andra bilar som körs manuellt 

med ratt och pedaler fast ofta med en större pekskärm för autonoma köralternativ. Trafas rapport 

nämnde att över 90 % av bilolyckorna idag sker på grund av mänskliga misstag, något som de 

menar att självkörande bilar kan lösa.14 

 

Konceptet kretsar runt att bilen ska kunna ta över handlingar som människan tidigare ansvarat 

för. Det är möjligheter som framtidens bil är kapabel till att göra. Metaforen bygger på hur bilen 

körs med stödsystem och en chaufför som utför handlingar. Inom metaforen finns möjligheter att 

förbättra och utöka bilens funktionalitet och ju mer bilen blir självkörande desto mindre krav finns 

på att människan ska kunna förstå bilen. För halvt självkörande, eller bilar med stödsystem finns 

fortfarande ett behov av att förstå bilens egenskaper för att vara beredd att kontrollera bilen efter 

behov. 

                                                             
13 http://www.volvocars.com/se/om-volvo/innovationer/intellisafe/autopilot/c26 (18 Maj 2016) 
14 http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport_2015_6_sjaelvkoerande_bilar_-

_utveckling_och_moejliga_effekter.pdf (18 Maj 2016) 
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6.5 Gamification 

Metaforer används i olika sammanhang, de tidigare nämnda digitaliseringarnas mål är att uppnå 

en samhällsnytta och mer precist, en effektivitet. Metaforer inom digitalisering kan bidra till andra 

egenskaper än effektivitet. Inom industrin utvecklas ett koncept som ska råda bukt på 

problematiken om att många människor undviker att arbeta inom industrin. Gamification är ett 

digitaliseringskoncept där målet är att flytta egenskaper från spelbranschen till en annan bransch 

för att skapa nytta där. Gamification är också ett koncept för att använda ungdomars kompetens 

och dra nytta av den i industrin, se figur 14. Istället för att leta efter rätt kompetens för arbetet så 

förändras arbetet efter befintlig kompetens i samhället. Forskare har hittat element inom 

spelvärlden som kan flyttas till industrin, framförallt så har de insett att engagemanget hos 

spelande ungdomar är enormt och om den egenskapen kan flyttas till industrins värld skulle det 

bidra till en bättre industri, se figur 15. De element som kan tas ur spelvärlden är samarbete, 

tävling och målsättningar. Ett annat element som vi ofta får genom spel är bekräftelse när vi gör 

något bra som kan saknas i de flesta branscher. Gamification är en strategi som inte nödvändigtvis 

bara kan appliceras inom industrin, utan metoden kan användas i många olika sammanhang. 

 

 
Figur 14: Ett sätt att se på Gamification. 

 
Figur 15: Gamification, jämförelse mellan spel och industri. Formad med stöd av Susanne Timsjö. 

E-learning är ett exempel på ett sammanhang där gamification har tagit plats. E-learning har 

gamifierats på vissa håll, tanken är att användaren sätter upp sin kunskap, sina mål och sedan 

påbörja utbildningen. När utbildningen är klar så får studenten beröm genom systemet och tanken 

är att få människor intresserade av att lära sig nya saker. Delmål uppnås under utbildningen i form 

av olika nivåer och priser, det är en yttre motivation som ska uppmuntra att fullfölja utbildningen. 

Den inre motivationen uppnår studenten genom att lära sig nya saker och det är framförallt den 

drivkraften som är viktig inom industrin.  
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7. Analys av empiri 
I detta avsnitt har vi analyserat kartläggningen av digitaliseringar och metaforer. Vi har belyst 

metaforernas roll och hur de kan användas i olika sammanhang. Under rubriken “Grundproblem” 

har vi förklarat hur grundproblemets förutsättningar förändras i takt med utvecklingen av ny 

teknik. Därefter har vi förklarat hur vi kan använda metaforer för att skapa nya tankesätt för att 

förbättra och effektivisera våra befintliga digitaliseringar.  

 

7.1 Grundproblem 

Alla digitaliseringar som vi har observerat har utgått från ett fysiskt grundproblem. Att köpa biljett 

ur en lucka, gå till affären för att handla, utbyta kontanter, köra bil och ha lite roligare på jobbet. 

Alla moment har tidigare fungerat utan mjukvara men digitaliseringen har gjort det möjligt att 

flytta alla moment in i den digitala världen. Flera moment har dessutom transformerats utan att 

ändra på grundproblemets förutsättningar där människans egenskaper är i fokus. Det är 

människans begränsningar som avgör hur vi hanterar olika moment, såsom hjärnans kapacitet. 

När vi exempelvis handlar mat på ICA så har många inköpslistan som stöd för både det 

traditionella och det digitala momentet. Det innebär att vi utgår från recept för att välja ut de 

råvaror som ska finnas med på inköpslistan. Det krävs planering och tid för att förbereda 

inköpslistan, vilket alla inte har möjlighet till. Därför kan handling istället ske spontant och 

erfarenhetsbaserat. Dagens teknik har många möjligheter att förändra grundproblemets 

förutsättningar eftersom teknikens egenskaper kan ersätta människans. Mat.se erbjuder 

möjligheten att direkt handla efter recept utan att behöva ta hänsyn till råvaror, vilket är ett 

exempel på hur de dragit nytta av teknikens möjligheter. Det digitala konceptet har medfört en 

ökad effektivitet som är tillgänglig dygnet runt. 

 

SJs biljettluckor och butiker har också transformerats för en ökad effektivitet och tillgänglighet. 

Det tidigare momentet att köpa biljett i en butik med begränsade öppettider har transformerats 

och nu kan kunder köpa via hemsida, automat eller applikation när som helst. Transformationen 

har medfört självbetjäning, att den personliga hjälpredan är ute ur bilden. Kunden måste därför 

ha förkunskaper som ett butiksbiträde tidigare bidragit med. Tjänster måste därför vara 

användarvänliga och bistå med nödvändig information för att kunden ska klara av köpet. SJs 

tjänster har en guide som leder kunden genom köpets moment. Det innebär att kunden måste ta 

ställning till varje valmöjlighet såsom sittplats, rabatterade priser med mera. Samtidigt som SJ 

erbjuder sina tjänster så erbjuder andra transportaktörer liknande tjänster på andra villkor. 

Situationen ger en uppsjö av valmöjligheter där grundproblemet är att ta sig mellan A och B och 

där kunden själv måste ta ställning. Vi är tveksamma till om transformationen har bidragit till 

ökad effektivitet men den har definitivt bidragit till ökad tillgänglighet. Skillnaden på att handla 

i butik mot att använda digitala tjänster är stor eftersom de digitala tjänsterna ställer mycket högre 

krav på kundens egen kompetens.  

 

Transformationen till Swish är intressant eftersom kravet på kompetens är lägre jämfört med 

internetbanken. Det är en slags kombination av den fysiska kontanthanteringen och 

internetbankens egenskaper. Swish överför pengar lika snabbt som fysisk kontantbetalning och 

har dessutom möjlighet att överföra på distans när som helst. Sammanfattningsvis kan Swish 

liknas vid ett mobilt kontokort. Vi tycker att Swish är ett bra exempel på ett lyckat koncept som 
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dragit nytta av existerande teknik, ett gammalt koncept och lyckats forma det till något nytt. Med 

existerande teknik menar vi att Swish drar nytta av att många människor bär med sig sina 

smartphones överallt och majoriteten är kopplade mot abonnemang. Det medför att betalningar 

kan ske överallt och när som helst, men framförallt att människor kan identifieras med ett 

abonnemang. Telefonnumret i det här fallet binder automatiskt både konto- och clearingnummer 

vilket döljer den tidigare komplexiteten.  

 

Swish har skapat ett enkelt sätt att överföra pengar mellan konton, vilket kan liknas vid bilens 

utveckling där det hela tiden blir enklare att köra bil. För att få köra bil så behövs ett körkort som 

visar att personen har tillräckligt bra syn och förståelse för trafiken. Bilens mål är att ta sig från 

A till B på ett säkert, snabbt och miljövänligt sätt. Förr i tiden åkte vi med häst och vagn med hög 

säkerhet och ingen miljöpåverkan. Därefter har bilen utvecklats med stödsystem som ska hjälpa 

chauffören, till idag när bilindustrin hittar på nya sätt att få bilen att köra automatiskt. Vi har inte 

hittills fått se den fullständiga utvecklingen av självkörande bilar men vi kan ändå se likheter med 

Swish. Att flytta pengar har ursprungligen inneburit datorsystem som måste förstås av människor. 

På samma vis kommer människor tvingas lära sig förstå de autonoma system som bilar kommer 

få. Swish har senare sänkt kompetenskravet genom en abstraktion och på samma vis kan 

bilkörningen abstraheras när vi endast behöver tala om för bilen vart vi vill åka. Det är inte heller 

självklart att körkort kommer finnas när vi inte själva kör bilen vilket är exempel på hur 

grundförutsättningar förändras med ny teknik. Frågan är hur vi lär de framtida bilarna att köra bil 

när ingen människa längre har den kunskapen.  

 

Det finns ett samband mellan smarta innovationer och låga krav på kompetens. Sambandet bygger 

på att vi vill ha lösningar som inte medför ytterligare komplexitet. De hittills berörda 

digitaliseringarna har medfört ett teknologiskt kompetenskrav. Gamification å andra sidan går 

mot en annan riktning. En vision med gamification är att kunna dra nytta av ungdomars 

spelkompetens och anpassa industrin för dem. Istället för att leta personer med den rätta 

kompetensen så förändrar vi arbetsplatsen efter den kompetens som finns. Men det går inte att 

tolka gamification ensidigt. En annan vision är nämligen att ta engagerande element från spel för 

att engagera de som arbetar. Att applicera ett koncept (spel) på industrin för en förbättring innebär 

att arbeta med metaforer. Därför kan vi ta hjälp av metaforer för att hitta förbättringar. 

 

7.2 Metaforens betydelse 

Vi har sett att grundproblemet formar digitaliseringar och det medför begränsningar. Vi kan ta 

hjälp av metaforer för att kritiskt granska förutsättningarna, “vilka moment innebär inköp av mat 

och biljetter? “vilka moment krävs för att skicka pengar?”, “vilka moment krävs för att köra bil 

och vad får oss egentligen engagerade?”. Dessa frågor skapar metaforiska bilder i huvudet om 

hur de verkliga handlingarna går till och vilka förutsättningar som behövs. Kritik som kan uppstå 

är exempelvis, “varför måste jag ens ha en biljett i den digitala världen? Resan kan väl registreras 

ombord automatiskt?”, “Varför måste jag själv söka varor på webben? Kylen kan väl ha ordning 

på mina varor och lägga beställning i tid?”. Vi människor kan genom metaforer ifrågasätta varje 

delmoment, det är endast fantasin som sätter gränser. Denna kritik är en förlängning av den 

metaforiska undersökningen. Ett redan uppnått exempel är “Varför måste jag bry mig om vilka 

varor jag ska ha? Jag vet ju vilken maträtt jag vill äta!” som Mat.se har ordnat. Eller för den delen, 

“Varför ska transaktionen dröja 2-3 bankdagar? När jag ger kontanter så sker det direkt!” som 
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Swish nu har uppnått. Figurerna 16, 17 och 18 är exempel på detta. Detta tankesätt liknar 

Bartzells utgångspunkt om subjektiv kritik [21] med hjälp av metaforer. 

 
Figur 16: En variant att lösa en del av vardagspusslet. 
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Figur 17: Framhävande av internetbankens sidoeffekt. 

 
Figur 18: Jämförelse av kundtjänst och hemsidans ”gör det själv”-koncept. 
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Självklart måste vi skilja på realistiska och icke realistiska önskningar. Kritiken “varför måste jag 

bry mig om ifall det är SJ eller Tågkompaniets biljett?” har ett hinder, det är olika bolag som inte 

samarbetar för att underlätta för kunden utan båda strävar efter egen vinning. Däremot kritiken, 

“varför måste jag själv leta i evigheter på hemsidan? I butik hjälper de mig direkt!” är mer 

realistisk att kritisera. Det är ändå möjligt att forma en hemsida efter butikens dialog, men här 

finns erfarenhetsbaserade beslut om hur en hemsida “bör” se ut. De här exemplen visar på hur 

fantasin och utforskande metaforer hjälper oss att tänka utanför boxen.  

 

Vi behöver också hjälpas åt för att utforska metaforer eftersom de är erfarenhetsbaserade. När ett 

företag vill ha en hemsida och tar hjälp av webbutvecklare så är risken stor att utvecklarna har 

liknande erfarenheter och förutfattade meningar om hur hemsidor “bör” se ut. Dessutom är risken 

överhängande att företaget litar på utvecklarnas expertis och kommer därför inte kritisera deras 

beslut. För att återgå till kritiken “varför måste jag själv leta i evigheter på hemsidan?” med den 

möjliga lösningen att forma hemsidan efter SJ-butikens dialog, så kan vi fråga oss “vem har den 

bästa förståelsen för metaforen?”. Både kunden och butiksarbetaren är delaktiga aktörer i 

lösningen, de har erfarenheten av hur dialogen är formad och vilka nyckelord som förekommer. 

Kan vi då samla deras metaforer tillsammans med utvecklarnas för att utforma hemsidan efter 

butikens scenario? En blandning av kunden, arbetaren, utvecklaren och kanske ägarens metafor 

kan bidra till smartare utformning.  

 

När vi blandar kompetens och kritiskt granskar moment kan vi alltså forma nya metaforer. 

Tillsammans med ny teknik och metaforiskt tänkande kan vi dessutom hitta nya lösningar till 

gamla problem. Exempel på det är Mat.se som tillåter inköp via recept. Det är något som inte är 

lätt att genomföra i butik, eftersom det skulle kräva små kyldiskar utspridda vid varje recept som 

kräver kylvaror. Dessutom har fysiska matbutiker inte möjlighet att erbjuda både konceptet 

“kategoriserade råvaror” och “recept” samtidigt, något som den nya tekniken faktiskt möjliggör 

via hemsidor. Därför är det lönt att genom metaforen söka det “omöjliga”, för den nya tekniken 

gör det tidigare “omöjliga” möjligt i flera fall. Praktexemplet för detta är den mer och mer 

självkörande bilen. Utan ny teknik skulle en självkörande bil fortfarande bara existera i den 

metaforiska fantasin.  

 

Vad händer sedan, när den egna metaforen är fullt utforskad av alla människors olika perspektiv? 

Vi kan använda betydelsen av metaforen som redskap. En metafor innebär att vi flyttar ett 

koncept, från en plats för att på ett abstrakt sätt skapa förståelse någon annanstans. Vi kan därför 

låna andra metaforer för att applicera önskvärda egenskaper i ett annat sammanhang. Likt 

gamification som lånar spelelement så kan vi låna egenskaper från Swish för att applicera på e-

biljettmetaforen. Tankebanor som förs över kan tänkas vara “när jag swishar behöver jag inte 

känna till bank, clearingnummer eller kontonummer” vilket kan översättas till “när jag handlar 

biljett, behöver jag inte känna till företaget eller själv söka upp rätt information för den optimala 

resan”. Vi ser också en uppenbar negativ effekt med att låna metaforer, eftersom majoriteten av 

alla hemsidor lånar koncept av varandra och ser därför likadana ut med knappar, menyer och 

konceptet “sök upp din information själv”.  

 

Sammanfattningsvis erbjuder metaforer möjligheter till smarta innovationer, nytänkande och ett 

tankesätt utanför den trångsynta boxen. Metaforer som används på rätt sätt hjälper oss kombinera 

kompetens, erfarenhet och ny teknik till realistiska smarta lösningar.  
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8. Diskussion 
Studien som utförts är subjektiv vilket innebär att vi som gjort studien har påverkat resultatet med 

egna perspektiv utifrån våra erfarenheter. Flera faktorer har spelat roll för resultatet, bland annat 

att vi båda har läst tre år inom datavetenskap på högskola och är båda födda tidigt 90-tal. Vi har 

fått lära oss om datorernas funktionalitet och arkitektur samtidigt som vi har fått uppleva 

persondatorns utveckling. Vi har fått uppleva både traditionella och digitaliserade metoder för att 

ta sig tillväga, framförallt gällande de vardagliga situationer som vår studie berört. Det gäller 

förflyttning av kontanter för hand, handling i matbutik och biljettköp från en biljettlucka. Vi har 

erfarit utvecklingen av hemsidor och applikationer som tagit plats över de traditionella metoderna. 

Detta har gjort att vi lämpar oss bra för en undersökning av denna typ eftersom vi båda kan utifrån 

erfarenheter jämföra de gamla och de nya metoderna. På grund av att vi också har intresset för 

digital utveckling så har vi även en vilja att förbättra digitala produkter och metoder. 

 

Vi ser stora likheter på de fysiska metaforerna och de digitala produkterna. Den fysiska 

handlingen har i stor utsträckning transformerats direkt. Idag ligger det ett stort fokus på 

vardagspusslet, att få ihop vardagen så effektiv som möjligt. Vi arbetar mer än förut trots att nya 

innovationer borde avlasta arbetet [11]. Det bidrar till en efterfrågan på att förenkla vardagen som 

exempelvis att handla varor mer effektivt. Vi behöver nya smarta lösningar som har fokus på 

användarvänlighet [8] och det har visat sig vara en svår utmaning eftersom det är många faktorer 

som påverkar. Dels följer inte lagar och politik samma hastighet i utvecklingen [10] och dels finns 

det stora svårigheter att utveckla både smarta och användarvänliga tjänster och produkter. På 

grund av att metoder och arbetssätt flyttas till den digitala världen så anser vi att det krävs 

forskning om metaforernas roll. Det krävs en förståelse kring den fysiska processen för att kunna 

efterlikna den digitalt, exempelvis att fysisk kontanthantering inte tar 2-3 bankdagar. Vi använder 

automatiskt en metafor för verkligheten för att kunna beskriva den digitala lösningens 

funktionalitet. Molander menar att vi fattar beslut baserat på erfarenhet [3] vilket både formar 

metaforen vi använder men också resultatet av lösningen, vilket idag formar många hemsidor. Vi 

anser så som Kallin [6] att metaforer kan utforskas för att skapa mjukvara utöver det traditionella 

sättet och vi tar ytterligare ett steg som innebär att även undersöka andra metaforer som egentligen 

inte tillhör området. Exempelvis har metaforen om Swish format idéer till koncept som kan 

användas inom e-biljetternas värld av lösningar.  

 

Fetterman lägger vikt på att undersöka metaforernas funktionalitet [1] vilket vi gjort i vår studie 

och vi kan därför hålla med om att det är en bra metod för att sträva mot innovationer. När vi 

undersökte de fysiska metaforneras funktionalitet kunde vi se att metaforerna ofta är direkt 

transformerade, vilket har skapat nya förutsättningar men som samtidigt tappat andra goda 

egenskaper. Enligt Sease kan vi undersöka metaforen genom att dela in den i tre underkategorier, 

funktionalitet, gränssnitt och interaktion [7]. Han menar dessutom att gränssnittet ska styras av 

funktionalitet men absolut inte begränsas av den vilket Mat.se har lyckats åstadkomma genom att 

lägga recept i en varukorg. Det är exempel på hur en annan metafor kan göra en digitalisering mer 

effektiv. Den modellen, likt vår studie kan undersöka digitaliseringar och därmed synliggöra dess 

metaforer, möjligheter och begränsningar. Som medlem i SJ-Prio underlättades biljettköpen 

eftersom personlig information direkt kunde hämtas, men som samtidigt begränsades eftersom 

det enbart gick att köpa biljetter till sig själv. Därmed tvingades användare gå den mer 

komplicerade vägen för att köpa biljetter till andra. Gränssnittet separerades med olika 

funktionalitet istället för att utöka funktionaliteten med medlemskapet. I butik kan personalen 
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använda medlemskapet för att direkt få personuppgifter som förenklar köpprocessen, samtidigt 

som kunden kan köpa biljetter till fler personer utan medlemskap. Det är en direkt förenkling som 

inte utnyttjats i den digitala metoden. Grundproblemets förutsättningar har förändrats med hjälp 

av den nya tekniken men som inte har tagits tillvara. 

 

I ovanstående fall så anser vi att det är butiksarbetaren som har den mest fördelaktiga metaforen, 

att direkt förenkla köpet med medlemskapet. Därför är det av värde att undersöka metaforers 

betydelse utifrån olika roller. Med det tankesättet kan hemsidan förbättras. Yu och Petter visar i 

sin forskning att en delad mental bild, alltså en gemensam metafor förebygger missförstånd och 

gynnar agila utvecklingsmetoder [22] men innan företag skapar en gemensam metafor så anser vi 

i vår studie att olika metaforer bör utforskas. Det hela bygger på ett kompetensutbyte där de ser 

på metaforen ur människors subjektiva, kritiska perspektiv [21]. Vi håller med Larsson och 

Runesson i att den stora utmaningen är att väva samman olika yrkeskompetenser [8] och vi anser 

att det är viktigt att lyckas med det för att utforska metaforerna och därmed uppnå smarta 

lösningar. På samma sätt fungerar metoden gamification där tanken är att dra nytta av andra 

kompetensområden. Gamification har dessutom en till avsikt, att hämta spelelement för att höja 

engagemanget hos personalen inom olika branscher [23]. På samma sätt används metaforer för 

att hämta bra delar av olika branscher eller digitaliseringar för att förbättra en annan. De två 

avsikterna av gamification är två olika sätt att se på samma metafor och det visar att metaforer 

har flera möjligheter som är värda att se.  

 

Alla människor har egna föreställningar om metaforer och som tidigare nämnt så kan arbetaren 

ha en bättre föreställning av en metafor än exempelvis ägaren eller kunden. Metaforen som senare 

används kommer påverka slutresultatet. Li menar att den som konstruerar eller utvecklar måste 

fråga sig vem innovationen ska vara effektiv för [14] och därför anser vi att metaforer måste 

utforskas av flera människor. Men det handlar inte heller bara om att se grundmetaforen ur flera 

olika perspektiv. Det som händer när vi undersöker metaforen är att vi upptäcker nya lösningar 

till grundproblemet genom att blicka bakåt. Det sker däremot inte automatiskt, George och Wiley 

menar att vi måste släppa de bokstavliga betydelserna för att undersöka betydelsen genom den 

bild vi föreställer oss [24]. Vi kan också se på grundproblemet samtidigt som vi blickar framåt 

för att se nya möjligheter ur ny teknik vilket ger lösningar som tidigare inte har varit möjliga. 

Framförallt självkörande bilar som drar nytta av ny teknologi är exempel på detta. Exempel på 

nya möjligheter är att bilen kan läsa av verkligheten och tolka informationen för att sedan ta egna 

beslut. En artificiell intelligens kan användas för att träna upp bilens beteende inför detta. 

Molntjänster, Wi-Fi och Bluetooth-kommunikation gör det också möjligt för bilar att 

kommunicera med varandra vilket sträcker sig långt förbi människans möjligheter att 

kommunicera med människor i andra bilar. Höök menar att vi formar teknik men formas även av 

teknik [25] och den självkörande bilen är exempel på hur vi kan utnyttja det. Bilens utveckling 

kan se olika ut, antingen kan den likna ett flygplans cockpit i antal inställningar som krävs, eller 

så kommer vi enbart behöva informera bilen om vart vi vill åka. Vi hoppas på det senare 

alternativet där utvecklare döljer komplexiteten.  
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9. Slutsatser 
I digitaliseringens framfart uppkommer hela tiden nya innovationer av olika typer. Många är 

användbara medan andra är mindre användarvänliga. En av flera anledningar till det grundas i att 

det finns en övertro om att datasystem automatiskt löser problem. I studien visar resultatet att nya 

lösningar ofta utgår från en befintlig lösning. Det visar hur nya lösningar begränsas av gamla 

lösningars tankesätt. Analysen i sin tur visar hur vi genom undersökning av metaforer backar 

tillbaka till grundproblemet och öppnar upp nya möjligheter för nytänkande. Det har vi visat 

genom att noggrant undersöka metaforens möjligheter. Metaforer används ofta i någon form i 

utvecklingsstadiet av nya innovationer, men generellt så är inte metaforer en egen del av 

utvecklingen utan snarare ett redskap. Vi hävdar att en undersökning av metaforer bör ha en egen 

del i varje utvecklingsprocess av flera skäl. Dels eftersom metaforer ses olika av alla människor 

men också eftersom metaforer erbjuder många möjligheter till olika typer av lösningar. Det har 

visat sig tydligt i studien när vi undersökt metaforernas "för vem"-perspektiv. Den som tittar på 

metaforen, exempelvis ägare, företag, arbetare, användare, kund eller utvecklare ser metaforen på 

olika sätt. Dessutom formas metaforen ytterligare när vi ställer frågan "för vem ska problemet 

lösas?". Det är exempel på variabler som formar metaforen vilket också vidgar perspektiven. 

 

I studien har vi sett att metaforer används i alla berörda digitaliseringar. De används för att på 

något sätt nyttja användares erfarenheter och skapa bättre förståelse. När man kan jämföra de 

traditionella handlingarna med de digitala så har en metafor använts för att flytta konceptet. De 

traditionella handlingarna motsvarar metaforerna som använts, vilket ger svar på vår första 

forskningsfråga. Vi har också insett att några lösningar har utnyttjat metaforen mer än andra. 

Exempelvis, när fysisk kontantdelning transformerades till internetbank, så gick realtiden förlorad 

trots att den existerar inom metaforen. Inte förrän senare utnyttjades metaforen bättre genom 

Swish. På liknande sätt har metaforer i alla digitaliseringar utnyttjats olika och vi ser även 

förbättringsområden och detta svarar på vår andra forskningsfråga. Vi har vidare sett att andra 

metaforer skulle kunna tillföra effektivitet. Exempel på detta är när kokboken är metafor istället 

för mataffären, vilket gör att man istället kan handla efter recept. Självklart är det inte mer 

effektivt för alla, det är ett nytt koncept som för vissa måste vänjas in. Många kommer fortsätta 

handla efter råvaror eftersom vi har erfarenhet av det. Därför är det svårt att säga om det verkligen 

tillför effektivitet. Slutligen har vi sett att metaforer inte skiljer sig särskilt mycket i olika 

digitaliseringssammanhang. Det är erfarenhetsbaserade traditionella handlingar som 

transformerats med hjälp av metaforen. Metaforerna utnyttjas olika mycket men grundas i deras 

traditionella handlingar. 

 

Vi tycker att studien har bidragit till ett tankesätt som endast begränsas av fantasin, en mental 

inställning som tillåter lek med tankarna kring idéer och lösningar. Vi har uppnått den 

inställningen genom att i undersökningen blicka bakåt, framåt och åt sidan. Det har visat sig vara 

kärnan i den metaforiska undersökningen. Vi har tittat bakåt på grundproblemet, tittat framåt för 

att se möjligheter med ny teknik och slutligen åt sidan för att hitta inspiration från andra 

innovationer. Vi föreslår en trestegsprocess som visas i figur 19. Att gå från digitalisering tillbaka 

till mjukvara ger mindre lösningar på tillfälliga problem. Det begränsas av den nuvarande 

lösningens form. Men att istället utforska metaforen, undersöka grundproblemet, använda ny 

teknik och hitta inspiration från andra lösningar bidrar till innovationer som gör en samhällsnytta.  
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Figur 19: Trestegsprocess för smartare lösningar. 

9.1 Framtida arbeten 

Rapportens syfte är att utvidga människors perspektiv när det gäller att transformera någonting 

till det digitala. Studien visar att vi ska dra nytta av metaforer för att undersöka möjligheter och 

istället för att begränsa det fysiska momentet med människan, så ska utvecklare och forskare 

undersöka hur ny teknik kan ersätta människans egenskaper på ett bättre sätt. Vi belyser hur 

viktigt det är att blanda kompetenser och undersöka metaforer ur olika perspektiv. Därför tror vi 

att det behövs en metod för att samla människors metaforer och dra nytta av metaforens alla 

byggstenar. Vi anser att digitaliseringens framfart kräver bra digitala koncept hämtat från 

verkligheten och därför tycker vi att metaforer ska ta större plats i utvecklingen.  

 

Metaforer är komplexa och kan hjälpa till i utvecklingen på många plan. Därför anser vi att 

forskning om ”hur önskade element kan flyttas från ett sammanhang till ett annat” är viktigt. Till 

exempel, hur kan vi flytta engagemanget inom datorspel till verkligheten. Inom vilka områden 

bör vi förändra arbetsplatsen, och på vilket sätt kan metaforer användas för att åstadkomma detta. 

På samma sätt anser vi även att framtida arbeten bör utreda i vilka olika sammanhang vi kan finna 

önskade egenskaper som vi kan applicera i nya sammanhang.  
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