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Abstract
User participation is argued to be the solution for all issues regarding system
development. However, researchers within this field have different views of the impact
of involving users in this process. Even though the literature utilized in this thesis can
be perceived as old, the author identified it to be the most frequently referred to by
others. Thereby, the quality of the literature remains high. The digital development has
contributed to a better technical understanding in general, but the question is if this
has affected the user participation? The problem investigated was therefore: What is
the view of user participation today, and what problems and opportunities are
associated with it?
The purpose of this study was to investigate today’s practice of user participation. More
specifically, what problems and opportunities that are faced by companies and
suppliers. This study was based on a previous thesis conducted by Agnes Hedberg &
Sanna Järlstig (2016) from Linköping University, who perceived their own findings as
biased and vague, due to their low number of interviewees. Therefore, the author of
this thesis determined to triple the number of interviews to examine if the outcome
changed. Moreover, the findings from the empirical data were also compared with the
literature, in order to analyze if the current perception of user participation differs from
the previous one.
The result of this study demonstrates that the involvement of users in the development,
was perceived as essential. The companies argued that the development process was
costly and time consuming in general, but not to the same extent as the literature did.
On the contrary, the interviewees emphasized the importance of not excluding the
users, since their involvement rather added value to the process. This study’s results
confirmed many of Hedberg & Järlstig (2016) findings, by highlighting the similarities
between the two theses

Sammanfattning
Användarmedverkan har genomtiderna ansetts vara lösningen på alla problem inom
systemutveckling. Dock har författare inom området delade meningar om den faktiska
betydelsen av att involvera användarna i processen. Kärnlitteraturen som behandlar
ämnet är av en äldre karaktär, fast än idag refereras det till dessa författare som
behandlar ämnet. Den tekniska utvecklingen kan gett människor i största allmänhet
en större teknisk förståelse, frågan är om detta ha påverkat användarmedverkan?
Frågeställningen som kommer ge svar på denna fråga är: Hur ser användarmedverkan
ut i dagens praktik, vilka möjligheter och problem kan det innebära?
Syftet för denna undersökning är att granska hur dagens praktiker ser på
användarmedverkan, vilka problem och möjligheter de står inför idag jämfört med vad
den äldre litteraturen påvisar. Denna undersökning bygger på en tidigare
undersökning av Agnes Hedberg och Sanna Järlstig (2016) från Linköpings
universitet, dem själva ansåg att deras resultat var vagt utifrån antalet respondenter.
Därför har antalet respondenter i denna undersökning tre-dubblats för att se om
slutresultatet skiljer sig ifrån varandra. Ytterligare ställs resultatet av denna
undersökning emot litteraturen för att se om skiljaktigheter kan tydas ifrån dagens
praktikers syn på användarmedverkan.
Resultatet från denna undersökning visar upp en syn på användarmedverkan i dagens
praktik där det är mer ett måste att involvera användarna. Synen som litteraturen
påvisade om att användarmedverkan skulle vara kostsamt och tidskrävande betonas
inte lika starkt i dagens praktik. Praktikerna uttrycker att utvecklingsprocessen som
helhet är kostsam och tidkrävande men att exkludera användarna är inte ett alternativ
utifrån det mervärde som ges genom involvering. Resultatet i jämförelse med den
tidigare undersökningen styrker deras resultat och betonar stora likheter med vad
Hedberg & Järlstig (2016) fastställde.

Förord
Efter tre år av studier vid Högskolan i Skövde avslutas denna epok med denna uppsats
som berikat det sista halvåret.
Ett stort tack ska riktas till handledaren Eva Söderström som genom hennes enorma
erfarenhet av examensarbeten samt kompetens inom området har väglett detta arbete
från början till slut. Hennes positiva anda och ständiga återkoppling gav en motivation
till att jobba iterativt vilket skapade en förhållandevis smärtfri arbetsprocess. Eva har
under hela resan funnits där och skapat ett självförtroende hos mig som kan medföras
in i arbetslivet.
Ytterligare ett tack ska riktas till respondenterna som medverkade i denna
undersökning. Dessa respondenter ställde upp och tog utav deras egna arbetstid vilket
bidrog till att forma resultatet för denna undersökning. Samt till Ellinor Moquist
Sundh och Simon Lidberg som läst igenom undersökningen och givit konstruktiva
återkopplingar.

Skövde, maj 2017

______________________
Sebastian Lidberg
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1. Inledning
Användarmedverkan är ett välbekant begrepp inom systemutveckling vilket
litteraturen beskriver både som en möjlighet och problem. Konceptet
användarmedverkan handlar om samarbetet mellan två parter, för att skapa en
produkt eller system som ska hjälpa ena parten i sin verksamhet. Söderström (2010)
beskriver en undersökning som Amerikanska Standish Group gjorde på 8000 projekt
där enbart 15 procent av dessa projekt ansågs ”lyckade”. Anledningen till de
misslyckade projekten visade sig vara frånvaron av specifika krav och
framgångsfaktorn i de 15 procenten visade sig vara användarmedverkan.
Kravspecificering är en process mellan utvecklare och användare där önskemål på den
nya produkten eller systemet framställs. Forskare har sett att ett kunskapsgap mellan
dessa två parter leder till dessa ofullständiga krav och en svårhanterlig process. Detta
fenomen har ett genomgående drag i litteratur från 1980-talet framtill 2000-talet,
dock kan frågan ställas hur detta kunskapsgap ser ut idag med den tekniska utveckling
som skett under de senaste åren. Uppsatsen kommer därför kretsa kring hur företag
idag ser på användarmedverkans möjligheter och problem.
Grunden till denna uppsats är ett examensarbete från Linköpings universitet där Agnes
Hedberg och Sanna Järlstig (2016) utförde en undersökning inom
användarmedverkan men baserade sitt resultat enbart utifrån tre respondenter från
olika företag och branscher. Studenterna var själva kritiska till sitt resultat utifrån
antalet av respondenter, vilket dem ansåg själva var för lågt. Därför kommer denna
undersökning fokusera på ett större antal respondenter inom en och samma bransch
för se om deras resultat överensstämmer vid ett större antal respondenter.
Målgruppen för denna uppsats är människor som har ett intresse av att lära sig mer
om vilka problem och möjligheter användarmedverkan innebär för utvecklingen.
Dessa människor kan vara studenter inom IT som med stor sannolikhet kommer
intrigera med kunder i sitt framtida arbetsliv. Samt även mot de företag som
medverkar inom undersökningen, vilket resultatet kan ge en bild av hur deras syn på
användarmedverkan överensstämmer med de resultat som framkommit i uppsatsen.
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2. Bakgrund
Kapitlet redovisar forskning kring ämnet och vad som ligger till grund för att denna
undersökning genomförs. Vidare beskrivs de centrala delarna för att ge kunskap om
vad denna rapport kommer kretsa kring.

2.1

Systemutveckling

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till systemutveckling för att ge en holistisk
bild och förståelse för begreppet samt dess betydelse för användarmedverkan.

2.1.1 Definitioner
I Nationalencyklopedin (2017)
systemutveckling med följande ord:

beskriver

Nilsson

(2007)

inledningsvis

”Systemutveckling, aktivitet i vilken man systematiskt utreder förutsättningarna för
att genom ett datorstött informationssystem (IS) förbättra verksamheten i ett företag
eller en organisation samt i överensstämmelse med resultatet utformar, konstruerar
och inför IS i praktisk tillämpning.”
Det centrala i definitionen Nilsson (2007) beskriver om systemutveckling är förbättra
verksamheten med hjälp av ett datorstött informationssystem. Även Andersen (1994)
anser det är de centrala inom systemutveckling att via ett informationssystem stödja
verksamheten både maskinellt och manuellt till att uppnå deras mål. Definitionen av
ett informationssystem enligt Andersen (1994, s.15) är ”Ett informationssystem är ett
system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av
information.”. Andersen (1994) ger även ett exempel på hur ett system är utformat
inom högskolans värld där författaren beskriver antagningsprocessen från att student
anmäler sitt intresse till skolan till att ett antagningsbesked skickas till studenten.
Informationssystemet i denna kontext är behandlingen av information det vill säga, ta
emot, kontrollera och sammanställa information. David Avison & Guy Fitzgerald
(2003) beskriver att informationssystem inom organisationer ska stötta verksamheten
genom att generera användbar information vilket ska gynna arbetsflödet både för kund
och anställd. Wiktorin (2003) menar att informationshanteringen vilket dessa system
avser tillhandahålla är del av ett större system vilket utgör verksamheten. Detta
förklarar Wiktorin (2003) utifrån följande figur hur de tre systemnivåerna verksamhet,
informationshantering och datasystem samverkar med varandra.

Figur 1 Verksamhet, information och datorer, tre systemnivåer. (efter Wiktorin, 2003, s. 13)
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Wiktorin (2003) förklarar innebörden av de tre olika systemnivåerna.
Verksamhetssystem ämnar de komponenter i form av personal, produkter och lokaler
etc. vilket samverkar för att uppnå verksamhetsmålen. Informationssystem avser de
delar inom verksamheten som tillhandahåller, använder och förmedlar information.
Datasystem stödjer inmatning, bearbetning och lagring av data. Det består av program
och maskinvara. I alla tre systemnivåerna är människan den viktigaste komponenten,
då utan människan skulle datasystemet enbart vara en passiv komponent.
Datasystemen kan inte utvecklas oberoende av vilka ska använda det, eftersom en stor
vikt av utvecklingen handlar mer om människan än den tekniska konstruktionen runt
om (Wiktorin, 2003). Andersen (1994) förklarar att systemutvecklarens roll är att
tillgodose verksamheten med sin kunskap om, metoder, tekniker, verktyg och
arbetsformer för att kunna ge företaget det informationssystem de behöver. Wiktorin
(2003) förklarar att systemutveckling handlar om att förstå verksamheten och kraven
som människorna har på den och även kunna översätta dessa krav till datorernas värld.
2.1.2 Livscykelmodellen
Skapandet av system utgår från olika modeller och metoder, Andersen (1994) menar
dock att livscykelmodellen ser till helheten från förändringsanalys till avveckling av
systemet. Figur 2 visar en sammanfattad modell över livscykelmodellen och dess olika
faser. Detta avsnitt är refereras i sin helhet mot Andersen (1994) tolkning av
livscykelmodellen:

Figur 2 Sammanfattning av livscykelmodellen. (efter Andersen, 1994, s. 48)

Förändringsanalys - Innan utvecklingsarbetet påbörjas sker en kartläggning av
företaget problem och möjligheter med ett nytt informationssystem. I denna fas förs
grundläggande diskussioner där nuläget, önskad situation, förändringsbehov,
alternativa åtgärder och vidare utvecklingsarbete kartläggs. Vikten av ett betydelsefullt
engagemang av ledningen samt medarbetare med central befattnings krävs för att
denna fas skall kunna genomföras eller i vissa fall avslås. Andersen (1994) beskriver
att investeringen i ett nytt informationssystem inte är lösningen till företaget problem
och därför är denna fas väsentlig för vidare arbete.
Systemering (analys och utformning) – Inom systemeringsdelen planeras
informationssystemet utifrån fyra problemområden
1. Verksamhetsanalys
Diskussioner kring hur informationssystemet kan hjälpa verksamheten att nå
bättre resultat via att underlätta deras arbete.
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2. Informationssystemanalys
När huvuduppgifterna och avgränsningarna gjorts för informationssystemet
utreds sedan en mer detaljerad beskrivning över vad systemet ska uträtta.
Den detaljerade beskrivningen mynnar sedan ut till en kravspecifikation där
användarnas krav och önskemål på informationssystemet har tagit i beaktning. Detta
centrala dokument länkarsamman analysfasen med utformningsfasen där första steget
är.
3. Principiell utformning av teknisk lösning
Valet av den tekniska lösningen grundas på den mest ändamålsenliga, valet skall
ej baseras på vilken utrustning eller utvecklingsverktyg utvecklarna är mest
bekant med. Här beslutas även vad programmet skall utföra och inte utföra.
4. Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning
Efter lösningen beslutats förfinas den på detaljnivå och val av exempelvis
hårdvara, filstruktur och utvecklingsverktyg fastslås.
Utformningsfasen begränsas av den bestämda kravspecifikationen, detta gör att
valmöjligheterna för de tekniska lösningarna blir drabbade vilket kan försvåra arbete
för utvecklarna.
Realisering – I denna fas realiseras systemet genom programmering av
instruktionerna. Kravspecifikationen vilken skapats i föregående fas ligger till grund
för det material systemet bygger på. Manuella rutiner kan även inkluderas i denna fas.
Användarna lär sig specialuppgifter vilket kan behövas för att utarbeta de manuella
rutinerna.
Implementering – Det nya informationssystemet tas nu i bruk, under denna fas är
det viktigt att involvera och motivera användarna. Deltagandet av användare och
utvecklare är viktigt för att motverka praktiska problem eller missförstånd av systemet,
vilket kan resultera i motivationsbrist till användning av den färdiga produkten.
Förvaltning och drift – Driftsfunktionen i denna fas ser till att den dagliga
användningen av informationssystemet sker problemfritt. Parallellt med detta ska
fortlöpande kontroller av systemets kvalitet utföras och även beslutsfattande om
systemet behöver förbättringar. Under denna fas görs korrigeringar, drifts kontroll,
bedömningar och större underhåll. Detta görs för att säkerställa att
informationssystemet möter användarnas krav.
Avveckling – Ett informationssystem har inte ett evigt liv, nya system införskaffas
och information tas över. En viktig del inom avvecklingen av system är att detta sker
under kontrollerade förutsättningar. Informationen på dessa system kan vara känslig,
därför är det viktigt att se till de inte hamnar i orätta händer.
2.1.3 Definitionen av ett färdigt system
Göransson & Gulliksen (2000) beskriver den svåra definitionen av när ett system är
färdigt. Vad är det som definierar att ett system är färdigt och vem avgör det?
Författarna betonar ordet användbarhet och förklarar det genom ISO 9241-210
Guidance on usability vilket definierar användbarhet enligt följande citat:
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” The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” [ISO
9241-210:2010]
Göransson & Gulliksen (2000) sammanfattning av ISO 9241–210 är att systemet eller
produkten ska vara målrelaterad och:




Gå att använda effektivt,
vara produktivt att använda,
accepterat av användarna
- Dessa tre punkter gäller vid vissa miljöer eller sammanhang.

Dessa definitioner av användbarhet liknas med den traditionella definitionen vilket
Nielsen (1993) presenterar följande:

 Lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet.
 Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det




vara effektivt att arbeta med.
Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en
tids frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar.
Få fel: Användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om ändå fel
uppstår måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.
Tillfredsställande: Det skall kännas »angenämt« att använda systemet.
En tillfredsställelse ska infinna sig att jobba med systemet, helt enkel tycka
om det.

2.1.4 Betydelsen av god systemutveckling
Andersen (1994) betonar vikten av analysfasen där behoven för det planerade
informationssystemet ska identifieras och hur det ska underlätta för användarna i
deras arbete. ”Det är omöjligt att kompensera ett dåligt analysarbete med ett bra jobb
i de följande faserna.” (Andersen 1994, s. 49). Enligt Lyytinen & Robey (1999) vet
företag oftast vilka de kritiska faktorerna är inom analysfasen, ändå är de inte benägna
att förbättra analysarbetet. Lyytinen & Robey (1999) menar att det inte handlar om
avancerade informationsverktyg utan en stor del av ett informationssystem ligger i
förståelsen för dem som ska arbeta med systemet på daglig basis.
Göransson och Gulliksen (2000) beskriver en undersökning från en artikel som
Veckans Affärer publicerat 1998. Denna undersökning visar företags genomsnittliga
förlust av arbetstimmar på grund av datorproblem. Den innefattade 975 respondenter
varav resultatet av artikel visade att medelvärdet av varje enskild användare
tillbringade 2 timmar och 22 minuter varje vecka på dessa komplikationer. Göransson
och Gulliksen (2000) presenterar även en studie från London School of Economics där
500 verkställande direktörer och IT-chefer har intervjuats från de 500 ledande
företagen i världen. Resultatet från denna undersökning visa att enbart 37% av
investeringarna på system som företagen gjort för att skapa konkurrensfördelar har
motsvarat deras förhoppningar.
Söderström (2010, s. 72) beskriver fenomenet ”det är maskinerna som styr –
människorna måste anpassa sig” vilket han vill poängtera att utvecklingen av system
anpassas allt mindre till dem som använder det. Det är oftast anställda utvecklare hos
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leverantörerna vilket har det största ansvaret att utveckla ett välutformat system.
Enligt Söderström (2010) besitter de oftast en allmänt låg förmåga att framställa enkla,
pedagogiska system. Deras kompetens sitter i att dela upp informationen i lämpliga
delar för systemet att hantera, inte människor.
Att skapa ett fungerande system menar Clavadetscher (1998) är att ha en god
kommunikation mellan de dagliga användarna av systemet och den utsända från
utvecklingsföretaget. Detta menar Clavadetscher (1998) är rätta vägen att gå, istället
för att programmerarna skall sitta och chansa utifrån en kravspecifikation.
Kommunikation mellan utvecklare och de dagliga användarna inom företaget handlar
om att bygga större tillit för varandra. Utifrån detta bildas en bättre atmosfär vid
utvecklingen av systemet, detta utifrån att barriärer mellan utvecklare och användare
vilket skapats pga. okunskaps för motparten rivs (Avison & Fitzgerald, 2003).
Samarbete och kommunikation menar Clavadetscher (1998) förknippas med ordet
”användarmedverkan”, vilket används inom systemutvecklingstermer.
2.2

Användarmedverkan

I detta avsnitt beskrivs definitionen av användarmedverkan för att ge en holistisk bild
och förståelse för begreppet.
2.2.1 Definition
Göransson & Gulliksen (2000) berömmer Sverige för landets unika möjligheter.
Landet ligger i framkant jämfört med andra länder inom användares inflytande inom
systemutvecklingsprocessen, framförallt inom tillverkandet av det datorbaserade
stödet. Författarna beskriver sin stolthet med ett utdrag från Sveriges arbetsmiljölag:

Figur 3 Utdrag ur arbetsmiljölagen (efter Göransson & Gulliksen, 2000, s. 5)

Denna lag vilket Sverige har instiftat betyder att arbetstagaren har laglig rätt om inte
skyldighet att medverka under utformningen av datorstödet. Cavaye (1995) skriver att
användarmedverkan tillämpas för att säkerställa att användarnas krav blir bemötta
och att systemet är konstruerat emot rätt ändamål. Lin & Shao (2000) understryker
Cavaye (1995) uttalande om användarmedverkan under en systemutveckling genom
att symbolisera samarbetet mellan utvecklare och användare med en ”relationscirkel”,
där engagemanget av användarna under processen skapar en större tilltro till den
färdiga produkten. Löwgren (1993) uttrycker att användarmedverkan hjälper till att
skapa en förståelse för användaren och vad de behöver det nya systemet till genom att
involvera dem i processen. Definitionen av de personer som involveras inom en
systemutveckling är oftast utvecklare och användare.
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2.2.2 Utvecklarna
Utvecklarna är de personer vilka utvecklar systemet. Dessa personer besitter roller
som: systemanalytiker, programmerare, mjukvaruutvecklare, systemingenjör m.fl. Det
avgörande för vilken person som behövs grundar på vad informationssystemet ska
utföra (Avison & Shah, 1997). En utvecklare enligt Andersen (1994) måste äga kunskap
om metoder, tekniker, verktyg och arbetsformer som är ändamålsenliga i
utvecklingsarbetet. Utvecklaren ska även vara flexibel i sin roll eftersom den måste
anpassa sig till miljön den arbetar inom, sett till allt i från människorna systemet ska
användas av till den maskinella miljön det ska utvecklas inom (Mumford, 1995).
2.2.3 Användarna
Användarna kan exempelvis vara ekonomer, ingenjörer, administratorer, kontorister,
kunder eller chefer. Dessa personer är de som använder systemet under dagligt arbete
eller använder sig av informationen systemet producerar (Avison & Shah, 1997).
Sundgren (1992) delar in användarna i tre olika kategorier. Beställare är den som
köper in systemet och fattar de övergripande besluten om systemet. Brukare är den
som hanterar systemet och förmedlar information till slutanvändaren.
Slutanvändaren är de som direkt använder systemet och tar del av informationen.
2.2.4 Grader av användarmedverkan
Användarmedverkan bör vara mer än att bara gå med på att intervjuas, enligt Avison
& Fitzgerald (2003) är det en större chans att systemet används om användaren har
involverats i processen. Exempel där användaren har givits en ansvarsroll över
designen av systemet visade att deras intresse för systemet ökade. Detta förklarar
författarna med att de får ett ”min bäbis” syndrom, vilket ses vara en anledning till
intresset för systemet ökade. Söderström (2010) förklarar att i en studie av lyckade och
misslyckade IT-projekt visade det sig att 82 % av alla IT-projekt misslyckas. Det är
ovanligt i dessa fall att användarna ställer utvecklarna till svars. Detta beror på att
leverantörerna kan ständigt skylla på otydlighet hos användaren, specifikationerna för
projektet ändrats och utvecklaren inte gett rätt förutsättningar. Gidlund (2012) menar
på att utifrån dagens utvecklingsprocess är det svårt om inte omöjligt att skapa ett
anpassat system för alla användare.
Andersen (1994) anser det finns tre stycken primära typer av användarmedverkan
konsultativ, representativ och samförstånd/konsensus. Utöver dessa primära finns
slutanvändarutveckling, vilket innebär användarna mer eller mindre framställer
lösningen själva och till sist ingen involvering alls. Dessa är bestämda utifrån graden
av medverkan från användaren och vilken påverkan de har på beslutsfattandet.
Konsultativ. Den lägsta involverings formen förhållande till användarmedverkan.
Primärt används denna form för att säkerställa ledningsgruppens visioner stämmer
överens med systemanvändarnas och verksamhetens vision. Den största delen av
besluten om systemutvecklingen lämnas åt den traditionella designgruppen.
Användarna ska få ge sin åsikt inom denna metoden men de har ingen direkt påverkan
i utvecklingsprocessen.
Representativ. Representanterna väljs av förslagsvis ledningsgruppen eller styrelse för
att representera övriga användare av systemet. Fördel med detta arbetssätt är att
utvecklarna jobbar tillsammans med representanterna, dock är det diskutabelt hur
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dessa representanter kan representera majoritetens åsikter. Göransson & Gulliksen
(2000) förklarar denna metod som ett försök för att representera användarna på bästa
sätt.
Samförstånd/Konsensus. Användarna medverkar kontinuerligt under samtliga
förändringar och har möjlighet att påverka. Denna metod minimerar risken för
missrepresentation, dock är det oftast en tidskrävande process.

Figur 4 Olika gradera av användarmedverkan vid systemutveckling (efter Avison & Fitzgerald, 2003, s. 307)

2.2.5 Riktlinjer för användarmedverkan
Hög grad av medverkan i utvecklingsarbetet förespråkar Andersen (1994), Göransson
& Gulliksen (2000) i föregående avsnitt. Större integration av användarna leder till
högre acceptans av dem inom utvecklingsarbetet. Trots detta genomsyras
utvecklingsprojekt av en låg prioritering av användarna, vilket på sikt kan skapa
ineffektivitet och dyra kostnader. Många fall har visat att utvecklarna anser att dem
involverar användarna, dock saknas både strategi och djupare kunskap hur detta ska
genomföras (Andersen, 1994; Göransson & Gulliksen, 2000).
Gulliksen & Göransson (2000) har utformat ett antal riktlinjer till vilket utvecklarna
kan förhålla sig till under utvecklingsarbetet:
Fasidentifiering. Identifiera faser där involvering av användare är lämplig under
systemutvecklingsprocessen. Ett exempel på en lämplig fas är analysfasen, vilket även
Andersen (1994) förespråkar användarna inom.
Specificering. Val av plats, tid och vilket sätt användarna ska delta inom utvecklingen.
Förståelse för användaren. Vikten av förståelsen för användaren arbetsmiljö och
förutsättningar. En avdelning av verksamheten behöver inte var representativ för hela
organisationen.
Greppbara terminologier. Användningen av termer vilket användaren kan förstå och
identifiera sig med.
2.2.6 Olika metoder av användarmedverkan
Följande avsnitt kommer enbart definieras utifrån Holgersson (2014)
doktorsavhandling hur användarmedverkan innefattas av olika metoder av utförande.
Övergripande bild av användarmedverkan delas in i direkt och passiv medverkan vilket
liknas med den förklaringen i rubrik 2.2.4. Designen av dessa metoder delas i sin tur
in i tre olika kategorier: User Center Design (UCD), Participatory Design (PD) och User
Innovation (UI). Metoderna skiljer sig från varandra där UCD anses vara den minst
krävande metoden, UI den mest krävande utifrån tid och resursperspektiv.
8

User Centered Design
Det centrala fokuset inom UCD metoden är att underlätta för användaren som brukar
systemet, dvs metoden lägger ingen större vikt på tekniken eller eleganta
programmeringsdetaljer. Utvecklarnas roll i systemutveckling genom UCD är att skapa
en förståelse för användarna och deras arbetsmiljö. Den förståelsen insamlas genom
att inte använda sig av de traditionella analysmomenten, utan istället skapa sig en
större insikt utifrån en social och organisationsförståelse vilket påverkar användarens
arbetsmiljö.
I ett tidigt stadie av UCD har användaren ingen aktiv roll inom systemutvecklingen,
istället var användarnas roll mer likt en rådgivare till utvecklarna. Utvecklarnas roll
liknas mer en designer än en programmerare i denna metod, då de skapar gränssnitt
utifrån användarnas önskemål och arbetsmiljö. Holgersson (2014) menar att mer
modern forskning har påvisat en mer tvivelaktig syn till UCD på grund av avsaknad av
fastställda definitioner över vad som skall inkluderas. Vilket i slutändan resulterar i att
forskarens subjektiva bedömning påverkar vad som inkluderas i UCD. Genom detta
skapades principer som används i dagens UCD, vilket den största förändringen ses
vara användarens rollbefattning, vilket har gått från passiv rådgivare till en mer
representativ och involverad användare genom hela systemutvecklingsprocessen.
Dock utifrån den påverkan användaren har inom systemutvecklingsprocessen, är det i
slutändan alltid utvecklaren som har det yttersta ansvaret och sista ordet med
utformningen av systemet.
Participatory Design
Participatory Design (PD) är en metod som skapades under 1970-talet i Skandinavien
och norra delarna av Europa. Detta var en av det skandinaviska tillvägagångssättet
vilket var att tilldela arbetare kunskap om ny teknik och hur det kunde påverka deras
arbetsmiljö positivt. Det tidiga stadiet av PD gav flera arbetsplatser en implementation
av datorer utan att utbilda den målgrupp som skulle använda det. Detta skapade en
reaktion hos användare och de såg på datorerna som ett verktyg för att kontrollera
istället för att hjälpa dem. Dock är det huvudsakliga syftet med PD att säkerställa en
bättre passform mellan teknik och hur människor (vill) utföra sitt arbete. För att skapa
denna passform mellan tekniken och människan bygger PD på idén att användaren ska
vara en kreativ och produktiv rådgivare.
För att metoden ska få kalla sig PD måste grundläggande krav innefattas i metoden: 1)
användaren måste ha tillgång till relevant information för möjliggöra specifika
lösningar, 2) användaren måste ha möjlighet att ta oberoende ställning gällande
problem, 3) användaren måste delta i beslutsfattande, dvs. är användaren inte aktivt
involverad inom systemutvecklingsprocessen blir resultatet inte de önskade, 4) val av
metoder vilket lämpar sig mest för genomförande av PD och 5) skapa utrymme för
alternativa ändringar i avseende tekniska och organisatoriska aspekter.
PD kräver att användaren måste aktivt medverka under systemutvecklingsprocessen
och samverka med utvecklaren. De olika graderna av användarmedverkan inom PD
beror på processutvecklingsstadiet, de mest relevanta är representativ och
samförstånd/konsensus. Jämfört med UCD anses användarmedverkan inom PD vara
högre, detta utifrån att inte PD enbart innefattar problem med användarens
datainteraktion utan ser till de övriga aspekter som påverkar. Ytterligare har
9

utvecklarna mindre makt att fatta beslut själv utan detta behöver gå via användare,
vilket skiljer sig från UCD.
User Innovation
User Innovation härstammar från forskning på produktutveckling och
marknadsföring. Inom UI finns två olika användare, ledaranvändare och vanlig
användare. Ledaranvändare anses vara en person som är innovativ och experimenterar
för att lösa uppgifter på egenhand. Personens behov anses snart vara behoven av en
större skara dvs. möts personen av ett problem kommer troligvist detta problem stötas
på av större mängd människor inom en snar framtid. En vanlig användare i sin tur är
en person som inte besitter samma innovations kunskap.
UI skiljer sig från UCD och PD eftersom det är ledaranvändaren själv som designar och
utformar efter sina önskemål. Detta skapar större möjlighet för innovativa
problemlösningar vilket UCD och PD inte kan åstadkomma i samma utsträckning med
deras fokus på de mer vanliga användarna. Dock är det viktigt att belysa
ledaranvändarens önskemål behandlas av en utvecklare vilket i sin tur anpassar
utformandet till den bredare skaran av användare.
Olikheter mellan metoder
Skillnaderna mellan dem olika metoderna visar sig inte alltid vara självklar.
Holgersson (2014) skapade utifrån dessa oklarheter en tabell som tydliggör dessa
skillnader.
Olika metoder
Typ av
användarmedverkan
Grad av
användarmedverkan

UCD
Rådgivare eller
representanter
Rådgivare,
vissa fall
tecken på
ansvarstagande

Huvudsyfte för
användarmedverkan
Omfattning av
användarmedverkan

Främst
tekniskt
Kravinsamling,
testning och
utvärdering

Form av
Semi-formell
användarmedverkan
Inverkan av
Låg till
användarmedverkan medium

PD
Rådgivare eller
representanter
Tecken till stora
delar av
ansvarstagande,
vissa fall
rådgivare
Teknisk och
social
Kravinsamling,
design, testning
och utvärdering

UI
Representanter
eller individuell
Tecken av
ansvarstagande,
i vissa fall fullt
ansvarstagande

Teknisk och
social
Projekt
omfattning,
kravinsamling,
design och
utveckling,
testning.
Semi-formell
Informell,
semi-formell
Medium till hög Hög

Tabell 1 Förtydligande av likheter och olikheter av metoder UCD, PD och UI. (efter Holgersson, 2014, s. 22)

2.2.7 Kravhantering inom användarmedverkan
Flertalet författare (Andersen, 1994; Söderström, 2010; Clavadetscher, 1998) nämner
att nyckeln till en lyckad systemutveckling är nivån av användarmedverkan inom
framtagningen av krav. Katzeff (1998) beskriver i sin rapport att avståndet mellan
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utvecklare och användare skapar problem, eftersom det Clavadetscher (1998) ansåg
vara det viktigaste blir lidande, kommunikationen. Andersen (1994) och Cavaye (1995)
betonar vikten vid ett nära samarbete mellan utvecklare och användare, vilket i sin tur
kan leda till att de önskade kraven uppnås samt förväntningar på systemet uppfylls.
Söderström (2010) visar även upp en studie från Amerikanska Standish Group vilket
styrker användarmedverkan inom krav. Studien baserades på 8000 projekt, varav
endast 15 % ansågs vara lyckade. Den största faktorn som påverkade de misslyckade
projekten var utelämnandet av användarmedverkan inom kravhanteringen, vilket
resulterade i ofullständiga krav. Undersökningen visade att den viktigaste
framgångsfaktorn av ett lyckat projekt var användarmedverkan.
2.2.8 Definition av krav
Ett krav är enligt Robertson & Robertson (2006) vad en produkt eller system ska kunna
utföra, det kan även vara en kvalitet något ska innehålla. Kravens existens grundas i
att en produkt måste innefatta särskilda funktioner och kvaliteter, eller att användaren
vill att kravet ska vara en del av det levererade resultatet. Definitionen av krav enligt
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) som Wiegers (1999) refererar
emot, beskrivs i följande tre punkter.




Ett villkor eller förmåga som en användare behöver lösa ett problem eller för
att uppnå ett mål.
Ett tillstånd som ett system eller systemkomponent måste uppnå för att
tillfredsställa ett kontrakt, standard eller specifikation.
En dokumenterad presentation av ett villkor eller egenskap.

Krav kan även delas in i funktionella och icke-funktionella krav under processen,
Robertson & Robertson (2006) beskriver dessa indelningar.
Funktionella krav. Något som en produkt måste kunna utföra. Konkret handlar det om
de åtgärder systemet måste tillfredställa användaren, detta för att systemet ska kunna
tillgodose funktionaliteten användaren kräver.
Icke-funktionella krav. De egenskaper och kvaliteter som ett system måste ha.
Funktionaliteten av systemet utformas av dessa krav. Exempel på icke-funktionella
krav är utseende eller användbarhet. Ytterligare kan standarder och regleringar vara
exempel på krav som systemet måste leva upp till.
2.2.9 Kravspecifikation
“A complete collection of requirements knowledge for a specific project”, den
definitionen av en kravspecifikation ger Robertson & Robertson (2006). Andersen
(1994) instämmer och beskriver kravspecifikationen som ett dokument som ger en
samlad beskrivning av de krav användarna ställer på det framtida
informationssystemet. Det ska även ses som en kommunikationslänk mellan
användaren och utvecklaren.
2.2.10
Kravställare
Kravställare är utifrån ordet den rätta benämningen på roller, aktörer och intressenter
som ställer krav på systemet. Dessa personer kan både vara potentiella slutanvändare
eller ledningen som betalar för systemet Robertson & Robertson (2006). Definitionen
på kravställare liknas med den definitionen som ges av användarna under rubrik 2.2.3.
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2.2.11 Kritik mot användarmedverkan
Det positiva synsättet till användarmedverkan är ett genomgående drag hos
exempelvis författarna (Avison & Fitzgerald, 2003; Clavadetscher, 1998), dock menar
Cavaye (1995) att involvera användarna i utvecklingsprocessen inte självfallet
resulterar i ett lyckat system. Författaren förklarar att tidigare forskning inom ämnet
visar att systemutveckling med användarmedverkan har misslyckat, sam har även
systemutveckling utan användarmedverkan resulterat i ett fungerande system.
Andersen (1994) menar att användarnas roll i en systemutvecklingsprocess kan vara
förlorad tid och pengar utifrån att användarna inte vet vad deras krav och önskemål är
på systemet. Detta är även något (Göransson & Gulliksen, 2000; Tait & Vessey, 1988)
belyser att irritation mellan utvecklare och användare kan orsakas av tidspress.
Författarna (Göransson & Gulliksen, 2000; Heeks, 1999) talar även om
kommunikationen mellan dem två parterna som kan brista på grund av deras olika
nivåer inom ämnet. De är inte alltid säkert att användarens kunskap om systemet
räcker till för att kunna bidra till det önskade systemet, detta kan uppmärksammas
sent i processen vilket leder till ödslat arbete och förlorad tid. Även kan
kommunikationssvårigheter mellan parterna kan skapa barriärer exempelvis
beroende på olika mognad samt erfarenhetsnivå hos respektive part.
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3 Problembeskrivning
I detta kapitel förtydligas problematiseringen som ligger till grund till uppsatsens
ämne. Vidare beskrivs även frågeställning, avgränsning, målgrupp och utgångspunkt
för undersökningen.

3.1

Beskrivning

Systemutvecklingen och tekniken går snabbt framåt och skillnaden hur systemen
används i dag jämfört med 90-talet har förändrats. Förr var det exempelvis buller från
skrivaremaskiner och faxar som påverkade användaren negativt på arbetet, detta har
ordnat via utvecklingen av dessa maskiner. I dagens kontorsmiljö finns det
väldesignade kontorsstolar som är ergonomiskt utformade, datorskärmarna är
reflexfria och lågstrålande. Inom arbetsmiljöfrågan har människan historiskt sett varit
effektiv med att utforma de mest effektiva och ergonomiska sätten att arbeta, dock har
de glömt en sak – systemen. Dagens motsvarighet till irritationen från
skrivarmaskinerna och faxarna är belastningen på våra hjärnor. Den ständiga
påfrestningen över att bemästra illa anpassade system med allt från inloggning, val av
ikoner eller betydelsen för en specifik knapp i systemet. Detta skapar stress,
frustration, utbrändhet och ohälsa (Söderström, 2010). Utvecklarna har goda tekniska
egenskaper och förståelse för hur ett system ska utvecklas, dock är inte svårigheten
inom den tekniska aspekten utan användbarheten (Andersen, 1994). Utvecklarna kan
tycka att ett system är välutformat, dock utifrån användbarheten från användarnas
perspektiv är det misslyckat (Avison & Fitzgerald, 2003). För att understryka detta
refererar till (Söderström, 2010, s. 14) ”nyttan av systemet uppstår bara om människor
använder det”.
Gulliksen, et al. (2015) påtalar användarnas inflytande i utvecklingsprocessen av
system, vilket påverkar deras arbetsmiljö positivt. Detta skriver författarna i deras
rapport för arbetsmiljöverket, att traditionellt sett inom systemutveckling behandlas
inte icke-tekniska aspekter. Kompetenser som rör exempelvis verksamhet och
arbetsmiljö värderas inte vid en utveckling av arbetsprocesser. Gulliksen, et al. (2015)
betonar det tydliga teknikfokuset som finns inom systemutveckling och Söderström
(2010) ger ett exempel inom polisen när utredningssystemet DUR 2(Datoriserad
Utrednings Rutin) infördes. Användarna gjorde revolt mot systemet pga. dess
klumpighet och tvång till inmatning av information flertalet gånger. Resultatet talade
tydliga siffror, utredningstiden efter införande av systemet förlängdes med hela 20
procent. Rikspolisstyrelsens dataansvarig hos polisen förklarade resultatet med att det
var ett kvitto på svensk polis dåliga datamognad. Ett tidningsomslag i datatidningen
där rubriken löd ”I natt uppdaterade jag 12 000 användare” och en stoltserande ITchef står modell. Frågan är om det verkligen var användarna eller deras datorer ITchefen uppdaterade? Inom teknikensvärld är det maskinerna som räknas och
människorna får anpassa sig automatiskt (Söderström, 2010).
Användarmedverkan inom systemutveckling används inom många projekt men till
vilken nytta? Forskare har ställt frågan om den faktiska betydelsen av att involvera
användarna inom utvecklingen (Cavaye, 1995; Mumford, 1995; Allen, 1996). Samtidigt
påvisar andra forskare om fördelen med användarmedverkan och hur den ger en bättre
arbetsmiljö och användbarhet av systemet (Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald,
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2003; Söderström, 2010). Den hårfina linjen mellan problem och möjligheter
genomsyras av den äldre litteraturen och forskningen idag behandlar inte ämnet i
samma omfång som förr. Subramanyam, et al. (2010) och Göransson & Gulliksen,
(2000) menar att konflikter mellan utvecklarna och användarna vilket oftast resulterar
i ett ineffektivt system beror på kommunikationen mellan de två parterna. Forskning
pekar emot att det är bland annat kunskapsgapet mellan de två parterna som orsakar
kommunikationsbrist, vilket i sin tur resulterar i ofullständiga system (Cavaye, 1995).
Utvecklingen som skett och sker inom den tekniska aspekten samt människors dagliga
arbeten som blir allt mer uppkopplade mot digitala system. Kan dessa två aspekter i
hos dagens praktiker motbevisa det kunskapsgap som litteraturen ansåg fanns mellan
användare och utvecklare?
Jag anser det finns en lucka inom litteraturen där praktiker idag inom
systemutvecklingsbranschen inte beskrivs. Den tekniska förändringen sedan 80/90talet har med stor sannolikhet förändrat hur användarmedverkan används inom
dagens systemutveckling. Det är därför relevant att undersöka hur
användarmedverkans
problem
och
möjligheter
framställs
i
dagens
praktikerperspektiv.

3.2

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka problem och möjligheter
användarmedverkan innebär i praktiken och specifikt inom utvecklingsföretag. Det
är intressant att undersöka hur den litteraturen överensstämmer gentemot dagens
arbetsmarknad med den digitalisering som skett under de senaste åren. Även
undersöka hur det kunskapsgap mellan användare och utvecklare som forskare talat
om påverkats av digitaliseringen.
3.2.1 Utgångspunkter för undersökningen
Användarmedverkan är en term vilket förespråkas inom den utbildning jag studerar.
Systemvetenskap på Högskolan i Skövde talar via deras kurser om
användarmedverkans för- och nackdelar. Valet att arbeta med denna term utgår ifrån
en kandidat uppsats av två studenter från Linköpings universitet, dem arbetade med
samma frågeställning under vårterminen 2016. Detta arbete var på 15 högskolepoäng
varav den största delen utgjordes av litteraturgranskningen. Den empiriska
undersökningen var utformad av semistrukturerade intervjuer med tre olika
respondenter från olika företag och branscher. Storleken på undersökningen av antalet
respondenter medgav studenterna kunde ge ett intryck av otillförlitlighet, eftersom
dem endast drar sin slutsats utifrån tre respondenter.
Detta skapade en nyfikenhet inom mig, att göra en undersökning med tio företag vilka
alla ska vara aktiva i samma bransch. Denna undersökning skulle utifrån detta vara en
värdemätare till Hedberg & Järlstig (2016) undersökning och för att kunna utvärdera
deras resultat. Företagen som intervjuats i denna undersökning kommer även finna ett
värde i resultatet, då de kan använda detta vid framtida systemutvecklingar vilket
inkluderar användarmedverkan.
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3.2.2 Frågeställning
Frågeställningen är uppdelad i en huvudfråga och två underfrågor där målet med
underfrågorna är att hjälpa besvara huvudfrågan för att uppnå syftet.


3.3

Hur ser synen kring användarmedverkan i systemutveckling ut i dagens
praktik?
o Vilka möjligheter kan användarmedverkan innebära?
o Vilka problem kan användarmedverkan innebära?

Avgränsningar

Uppsatsen fokus ligger inte till att behandla processen kring hur användarmedverkan
tillämpas inom systemutvecklingsprojekt, det vill säga detaljer kring
processbeskrivningen i praktiken. Denna avgränsning är utifrån att fokus ligger på
utvecklarens perspektiv av användarmedverkan, användarens syn på
användarmedverkan inkluderas inte inom uppsatsen. Valet att utesluta användaren är
på grund av den allmänt positiva synen de har till användarmedverkan, vilket påverkar
resultatet av den empiriska undersökningen.

3.4

Målgrupp

Den primära målgruppen för uppsatsen är systemutvecklare inom konsultföretag.
Undersökningen ska skapa en medvetenhet om betydelsen av användarmedverkan
under systemutvecklingsprojekt. Resultatet kan sedan hjälpa utvecklarna inom
konsultföretagen att få ett perspektiv på hur betydelsen av användarmedverkan och
hur lämpat eller inte det är med att involvera användarna inom utvecklingen.
Vidare kan resultatet även vara av intresse för studenter inom IT och liknande
utbildningar för att få en inblick i användarmedverkans problem- och möjligheter.
Detta istället för den så ofta ensidiga bilden av användarmedverkan som människor i
allmänhet kan ha till begreppet.
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4 Metod
I detta kapitlet förklaras och motiveras tillvägagångsättet till hur undersökningen har
utformats.

4.1

Forskningsansats

I detta avsnitt kommer valen av forskningsansatser som utgörs i denna undersökning
beskrivas.
4.1.1 Litteraturgenomgång
Användningen av litteraturen i denna undersökning ger möjlighet att jämföra vad
intervjuerna påvisar gentemot forskningen. Den litteratur som utgör
bakgrundskapitlet kommer ställas emot vad empirin framhäver och sedan analyseras
och presenteras i analyskapitlet. Genomgående drag av litteraturen som utgörs i denna
undersökning är av det äldre slaget. Litteratur från nutida författare i undersökningen
kommer ifrån rapporter och avhandlingar som berört ämnet. Sökningarna för att ta
fram den litteratur som skall granskas har gjorts via ett antal nyckelord exempelvis
”user participation”, ”användarmedverkan” och ”user involvement”. Sökningarna har
sedan gjorts från Högskolan i Skövdes databaser, vilket merparten av sökningarna
gjorts via ”Science Direct” och ”ACM Portal” samt via traditionella böcker från
biblioteket, där samma nyckelord användes.
4.1.2 Kvalitativ undersökning
Patton (2015) liknar en undersökning med ett konstverk, det varken finns något rätt
eller fel eftersom konsten ”sanningen” sitter i betraktarens ögon. Dem två olika
metoderna inom samhällsvetenskapen ses oftast till kvalitativa och kvantitativ strategi.
Patton (2015) menar att en kvalitativ undersökning passar när undersökningen ska
vara djupgående och detaljrik, utan förhindras av standardiseringar vid fältarbeten.
Dessa egenskaper ger undersökningen en öppenhet och djup till studien vilket de
kvantitativa studierna inte kan åstadkomma eftersom metoden grundar sig i
standardisering. Kvantitativa undersökningar kan dock utifrån sin standardisering ta
in en större mängd data, eftersom svaren är förbestämda vilket sparar in tid och kan
utöka antalet medverkande. Bryman (2011) förklaring på kvantitativ undersökning är
att den utgår från att verkligheten är objektiv och att kvalitativa undersökning
fokuserar på hur individen uppfattar sin verklighet.
Under uppsatsen kommer respondenter inom branschen att besvara ett antal frågor,
utifrån detta blev valet av undersökningsmetod enkel. Den kvantitativa
undersökningsmetoden besitter inte den frihet som kvalitativa gör, vilket kommer att
behövas med respondenterna under intervjuerna. Detta utifrån att denna uppsats
värderar deras åsikter om användarmedverkan och är beroende av det för att generera
ett tillförlitligt resultat.
4.1.3 Semistrukturerade intervjuer
Semistrukturerade intervjuer är en kombination av två andra intervjutekniker,
strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Liknelsen med dessa två tekniker är att
semistrukturerade intervjuer använder sig av förbestämda frågor tillika öppna frågor.
Detta gör att denna teknik tillämpar sig att hålla ett centralt fokus runt ett visst ämne
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samtidigt som det tillåter fördjupning och sidospår om ny information framkommer
under intervjun.
Styrkor med denna typ av intervjuteknik är att respondenten blir adresserad av precisa
frågor, som kan styrkas med hjälp av förtydligande. Ytterligare ger den en möjlighet
att intervjun får en insamling av data av större djup då okända problem som tidigare
inte upptäckts framhävs på grund av intervjuteknikens flexibilitet (Wilson, 2013).
Bryman (2011) betonar fördelen med semistrukturerade intervjuer med dess
flexibilitet att intervjuaren inte är knuten till följden av intervjufrågorna, utan anpassar
dessa utifrån respondentens svar.
4.1.4 Intervjuguide
Wilson (2013) anser att under en semistrukturerad intervju bör en intervjuguide
skapas för att tydliggöra vilka frågor som ska ställas runt ämnet, för att veta vad som
ska täckas under intervjun. Guiden skapas i form av en lista för att stötta under
intervjun så inget ämne missas att täckas och beröras (Bryman, 2011). Denna
intervjuguide är uppbyggd på tio frågor vilka kretsar kring de ämnen som upptäckts i
litteraturen samt överensstämmer med tidigare forskning. Detta gör att det empiriska
resultatet senare vägs mot dem två källorna för att skapa ett resultat. Samt användes
även denna intervjuguide i den tidigare undersökningen av Hedberg & Järlstig (2016),
vilket gör att förutsättningarna för resultatet bygger på samma intervjufrågor.
4.1.5 Urval av respondenter
Urvalet av respondenter bygger på en målinriktad eller målstyrt urval vilket Bryman
(2011) förespråkar inom kvalitativa intervjuer. Detta menas med att forskaren gör
urvalet av respondenter utifrån forskningsfrågorna (problemformuleringen), i denna
undersökning riktar sig den mot respondenter med anknytning till systemutveckling.
Respondenterna kommer även vara knutna till att ha arbetat inom ett konsultföretag,
vilket är eller har anknytning till systemutveckling.
Snöbollsurvalet är även en urvalsmetod som kommer användas, den anses enligt
Bryman (2011) vara ett bekvämlighetsurval. Utförandet av denna metod är att kontakt
skapas mellan respondent och forskare utifrån en tidigare respondent eller annan
person, vilket skapar en snöbollseffekt. Denna metod skapar möjlighet för
undersökningen att komma i kontakt med respondenter i roller som tidigare inte har
funnits med i diskussionen, vilket ger en bredare inblick inom ämnet.
4.1.6 Transkribering
En avgörande faktor i kvalitativa intervjuer är inspelning och transkribering. Detta
genom att en fullständig redogörelse av vad som sagts under intervjun skapas, vilket
ger analysen av den empiriska data större innehåll. Delar i intervjuer kan vara mer eller
mindre relevanta för undersökningen och behöver därför inte nödvändigtvis
transkriberas (Bryman, 2011).
4.1.7 Forskningsetiska riktlinjer
Vetenskapliga rådet presentera fyra forskningsetiska riktlinjer som berör frivillighet,
integritet, konfidentialitet och anonymitet hos respondenten.
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Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om
den aktuella uppgiftens syfte.






4.2

Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma
över sin medverkan.
Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast
användas för forskningsändamål.

Analysmetod

Vid kvalitativa undersökningar insamlas en stor mängd av data vilket anses vara
problematiskt (Bryman, 2011). För att kunna framställa ett resultat behövs en
analysmetod användas för att identifiera återkommande teman och aspekter, detta
utgjordes av en tematisk analysmetod.
4.2.1 Tematisk analys
Enligt Bryman (2011) är ett av de vanligaste angreppssätten av kvalitativa data
tematisk analys. Detta synsätt på analysen har till skillnad från andra analys strategier
ingen tydlig bakgrund eller teknik. En syn på tematisk analys är den Ryan & Bernard
(2003) förespråkar. Bryman (2011) har gjort en sammanfattning av vad författarna
anser skall vara uppmärksam på vid analyseringen av data för att hitta teman:











Repetitioner - teman som återkommer gång på gång.
Lokala typologier eller kategorier – lokala uttryck vilka antingen är obekanta
eller vilka används på ett ovanligt sätt.
Metaforer och analogier – hur deltagarna återger sina tankar i termer av
metaforer eller analogier.
Övergångar – hur olika teman förändras i utskrifterna och annat material.
Likheter och skillnader – undersökning av hur intervjupersonerna kan
diskutera ett tema på olika sätt och skilja sig från varandra på bestämda sätt,
eller undersökning av hela texter, till exempel utskrifter, för att undersöka hur
de skiljer sig från varandra.
Språkliga kopplingar – genomgång av användningen av ord som ”på grund av”
och ”därför att”, eftersom sådana ord kan lyfta fram kausala kopplingar i
deltagarnas medvetande.
Saknande data – reflektion över vad som inte finns med i datamängden genom
att ställa frågor om vad exempelvis intervjupersoner inte tar med i sina svar.
Teorirelaterat material – användning av samhällsvetenskapliga begrepp som
en utgångspunkt för teman.

Ryan & Bernard (2003) rekommenderar sedan att använda sig av tekniken ”cutting
and sorting”. Tekniken innebär att den empiriska data som samlats in har analyserat
och markerats utifrån vad som finner intressant för frågeställningen. Resultatet av
markeringarna skrivs sedan ut på papper och klipps ut, var på baksidan av pappret
respondentens namn skrivs. Citaten placeras sedan i olika högar som namnges utifrån
de teman som framkommer från den empiriska data. För att kunna jämföra den
empiriska data används även samma procedur för litteraturen och den tidigare
undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016). Detta ger en övergripande bild över
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likheter och skiljaktigheter av de olika källorna, vilket sedan kan presenteras i
analysen.

4.3

Kritik mot utvalda metoder

I detta avsnitt beskrivs den problematik som infinner sig vid de val av metoder vilket
utgör denna undersökning. Litteraturstudier används enligt Bryman (2011) av den
uppenbara anledningen att ta reda på vad och vilka kunskaper som finns inom
området. Detta kan anses vara icke genomfört då delar av den litteratur som innefattas
i litteraturgenomgången är av det äldre slaget. Dock infinner det sig en medveten om
detta eftersom det är ett aktivt val utifrån den mängd av den nya litteraturen refererar
till den äldre.
Kvalitativ forskning kritiseras främst för att forskarens egna tolkningar och
reflektioner kan påverka resultatet. För att skapa en trovärdighet i undersökningen bör
forskaren vara medveten om denna påverkan och sin egen roll (Bryman, 2011). Utifrån
detta infann sig en medvetenhet hos intervjuaren för att inte påverka respondenternas
värderingar och åsikter om ämnet.
Den personliga åsikten i identifieringen av teman har en stor på verkan på grund av
det inte finns något rätt eller fel i det utförandet (Ryan & Bernard, 2003). Den data
som insamlats under intervjuerna och litteraturstudierna kan av en annan person
utvinna andra teman och slutsatser än denna undersökning kommer resultera i. Dock
enligt Ryan & Bernard (2003) kan valditeten i valen av teman styrkas om tydligheten i
metodval har genomförts, vilket har gjorts i metod kapitlet i denna undersökning.
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5 Genomförande
I detta kapitel presenteras detaljerade beskrivningar av praktiska moment inom
undersökningen

5.1

Beskrivning av genomförande

Intervjuerna påbörjades inte först författaren ansåg sig själv ha god uppfattning och
kunskap om vad begreppet användarmedverkan innebar. Efter rådgörande med
handledaren ansågs dessa kriterier vara uppfyllda och intervjuerna kunde påbörjas. I
inledningsfasen av intervjudelen i undersökningen var utgångspunkten att alla
intervjuer skulle ske på plats hos respondenten och i dennes arbetsmiljö. Bryman
(2011) menar på att direkt intervjuer det vill säga ansikte mot ansikte, skapar en
ömsesidig tillit samt minimerar risken att intervjun avslutas i förtid. Dock blev det
ändrade förutsättningar när tre av respondenterna inte kunde infinna sig på plats och
istället fick intervjun utföras via telefon. Detta skall inte enbart ses som en nackdel
Oates (2006) betonar att intervjuprocessen blir mindre omständlig för båda parter då
intervjuaren når respondenten när den själv anser sig ha tid. Respondenterna
tilldelades i förväg intervjufrågorna via mail som skulle beröras, detta gjordes för att
förbereda personerna inför intervjuns inriktning.
Under intervjuerna på plats och via telefon informerades respondenterna innan
intervjun om de forskningsetiska riktlinjerna, vilket betonar syftet med uppsatsen
samt att de kan avbryta när de själva vill. Utöver riktlinjerna tillfrågades personerna
om inspelning var möjlig och att detta enbart var i syfte för att kunna transkribera
deras intervjuer, vilket alla respondenter godkände. Inspelningen gjordes via en
mobiltelefon och intervjufrågorna lästes från en Ipad vilket var dem enda digitala
hjälpmedel som medverkade under intervjuerna. Intervjuerna som skedde på plats
hade respondenterna bokat konferens- eller grupprum vilket skapade en avslappnad
atmosfär bortom kontorets buller. Efter att alla intervjufrågor avverkade fortlöpte
inspelningen och respondenterna fick ordet fritt att tala om vad de ville inom området,
vilket skapade bra diskussioner som sedan ledde till att berika undersökningen.
Omfattningen av studien var från början satt till tio respondenter, detta blev inte
utfallet eftersom den mängd data som infann sig av nio ansågs vara tillräcklig efter
diskussion med handledaren.
Arbetet med att analysen genomfördes via den tematiska analysmetoden. Enligt
Bryman (2011) anses tematisk analys vara en avspegling av analytikerns medvetenhet
om återkommande idéer och teman i den data som representanterna bidrar till
undersökningen. Först steget var att transkribera alla intervjuer, respondenterna fick
aldrig möjlighet till att läsa igenom sina svar efter transkriptionen, detta utifrån den
tidsbrist som infann sig. Utifrån detta togs ett beslutet i samråd med handledare att gå
vidare i processen med analys och resultat. Detta kan anses som en svaghet, dock ska
det förtydligas att alla respondenter blev tillfrågade efter intervjuns slut om det var
något uttalande dem var missnöjda med. Respondenterna kommer efter
undersökningens slutdatum och godkännande från examinator bli tilldelade varsin
upplaga av arbetet, som ett bevis på vad som åstadkommits och vad dem bidragit med.
Metoden som användes efter transkriberingen kallas ”cutting and sorting” vilket Ryan
& Bernard (2003) förespråkar vid användning av tematisk analys. Detta gjorde att en
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stor mängd data kategoriserades in i teman utifrån den empiriska data som insamlats
via intervjuerna. Sedan efter den tematiska analysen och de nyfunna teman arbetades
tabeller fram vilket visade vem och vilka som sagt vad av respondenterna, detta utifrån
att få en tydligare bild både i det egna arbetet och i undersökningen. Slutligen med
hjälp av Word och markeringsfärgsfunktionen valdes citat från varje tema ut vilket
förmedlar respondenternas åsikt på ett trovärdigt vis. De teman som framkommit
utifrån den empiriska data ställdes sedan emot litteraturen och tidigare undersökning
från Hedberg & Järlstig (2016). För att skapa en tydligare bild skapades en tabell (se
tabell 3) vilket visar exempel på författare som förespråkade gentemot motsa sig de
teman
som
fastställts.
Tillvägagångssättet
av
undersökningen
från
litteraturgranskning till färdigt resultat illustreras genom följande figur:

Figur 5 Genomförandet av undersökningen (Författarens egna)

5.2

Presentation av respondenter

I detta avsnitt ges en övergripande presentation av respondenterna och organisationen
som ingått i undersökningen.
5.2.1 Respondent 1
Respondent 1 studerade systemutveckling och jobbar idag som utvecklare inom en stor
IT koncern. R1 har 17 års erfarenhet inom utvecklingsarbete och har suttit ute hos kund
men även arbetat internt. Organisationen är ett globalt konsultbolag med ca 68 000
anställda
5.2.2 Respondent 2
Respondent 2 har en 13 årig bakgrund som mjukvaruutvecklare inom test. R2 besitter
nu roller som konsultchef samt projektledare. Organisationen är ett konsultbolag som
har 20 års erfarenhet och ca 1300 anställda
5.2.3 Respondent 3
Respondent 3 har en bakgrund som civilingenjör med inriktning medieteknik. R3 har
fyra års erfarenhet av rollen som projektledare. Organisationen är ett konsultbolag som
har ca 2000 anställda.
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5.2.4 Respondent 4
Respondent 4 har 25 års erfarenhet av att vara utvecklare men har idag ett större fokus
på projektledning. Organisationen är ett konsultbolag som har ca 14 000 anställda.
5.2.5 Respondent 5
Respondent 5 har 19 års erfarenhet inom IT, där roller som teknisk manager,
managementkonsult samt konsultchef. Organisationen är ett växande konsultbolag
med ca 300 anställda.
5.2.6 Respondent 6
Respondent 6 har 20 årig erfarenhet inom IT, varav de roller som R6 besuttit har varit
projektledare och utredare på ett antal olika It-företag, idag jobbar R6 som
konsultchef. Organisationen är ett konsultbolag som har ca 3000 anställda.
5.2.7 Respondent 7
Respondent 7 är VD och projektledare för organisationen. R7 har varit med och
utvecklat de systemet som organisationen säljer. Organisationen är en webbyrå med
kompetens inom systemutveckling.
5.2.8 Respondent 8
Respondent 8 är en systemutvecklare med mångårig erfarenhet av utveckling.
Organisationen har idag 19 anställda och har lokaler i tre olika länder.
5.2.9 Respondent 9
Respondent 9 har en systemvetenskapligbakgrund och har besuttit roller som testare,
projektledare och konsultchef. Organisationen är ett konsultföretag som har ca 1900
konsulter inom koncernen.
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6 Material
I detta kapitlet ges en presentation av den insamlade data från de nio intervjuerna som
utgör denna undersökning. Kapitlet tar avstamp utifrån den empiriska data som
insamlats från intervjuerna, sedan analyseras resultatet från empirin och ställs emot
litteraturen samt tidigare undersökning från Hedberg & Järlstig (2016).

6.1

Material från intervjuerna

Avsnittet är en sammanställning av respondenternas uppfattning om
användarmedverkan. Inledningsvis presenteras deras generella åsikter om
användarmedverkan, sedan presenteras vilka problem och möjligheter de anser finns.
Grupperingarna av svaren är gjorda för att ge en tydligare struktur och förståelse för
materialet och de centrala tema som framkommit från empirin. Ytterligare har även en
sammanfattning utformats i slutet av varje underavsnitt för att underlätta för läsarens
förståelse för de utvalda temana.
6.1.1 Allmän syn till användarmedverkan
Den positiva synen till användarmedverkan genomstrålar intervjuerna i sin helhet.
Merparten av respondenterna betonar vikten av att ha ett fungerande samspel mellan
företaget och användarna. R8 förklarar genom att ta in användarna i ett tidigt skede
och låta de påverka produkten/tjänsten minimeras risken för att leverera felaktigheter.
R2 menar att användarmedverkan är där flest företag och personer går bort sig idag,
”en bra och framgångsrik produkt börjar nästan aldrig med en idé utan det börjar
med ett problem hos en användare.”. Dessa problem hos användarna menar
respondenterna måste filtreras och utvärderas för att kunna skapa ett system. R7
förklarar om användarna hade fått deras vilja igenom hade alla program funnits i ett
och samma system, det vill säga allt från banktransaktioner till kaffemaskinen. R3
förklarar därför vikten med att förädla det användarna säger:
”Det är där det gäller att vara smart och inte bara blankt lyssna till vad de säger
utan mer läsa mellan raderna och verkligen ta fram vad är det centrala och viktiga i
det personen säger.”.
Inställningen till användarmedverkan överlag ses positiv från alla företag, vissa anser
det vara en självklarhet och bör alltid involveras i utvecklingsarbetet. Dock har inte
denna bild av användarmedverkan alltid varit lika klar hos respondenterna. R9 menar
på att förr fick användarna mer vara nöjda med vad de fick och om justeringar
behövdes fick dessa göras i efterhand. Detta har på senare tid försvunnit menar R9,
eftersom företagen generellt har insett lönsamheten med att involvera användarna i
utvecklingen. R1 förklarar denna lönsamhet utifrån respondentens personliga teori:
”Jag tror att om användarna får vara med och blir lyssnade på tror jag dem
använder det mer, inte det här att dem blir på kastad något utan att man får påverka
mer själv.”.
Alla respondenter var överens om att det är viktigt att involvera användarna i den
tidiga delen av utvecklingsprojektet. Dock skiljer sig deras åsikter från varandra när
det kom till när de inte skulle inkluderas. R7 menar på att de tar in användarna i ett
tidigt stadie och sedan håller de långt bort från utvecklingsprocessen. Detta uttalande
styrker R7 genom att betona vikten i ett bra förarbete vilket resulterar i att användarna
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inte behövs i utvecklingsfasen. Dock menar R2, R4 och R8 att det kan vara en fördel
att ha med de under hela processen utifrån att arbeta i iterationer, vilket skapar en
tydligare bild för båda parterna av slutprodukten. Detta kan exemplifieras genom
följande citat:
”helt klart är ju att det är omöjligt att leverera någonting som användaren blir nöjd
med och stöder användaren i dennes arbete om man inte har med dem från första
början. Så användarmedverkan är egentligen a och o om man vill ha fram ett bra
resultat.” R4
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar:




Samspelet mellan de två parterna
Förståelse för användarens verksamhet
Lönsamheten med att involvera användarna

Nackdelar:



Tidskrävande
Okunskap hos användaren

6.1.2 Möjligheter
Följande avsnitt beskrivs de möjligheter som respondenterna har uttryckt. De
kategorier som har identifierats är verksamhetförståelse, krav och kommunikation.
Dessa kommer presenteras var för sig genom en samlad bild över vad empirin uttryckte
om respektive kategori.
Verksamhetförståelse
Under intervjuarna framkom det att respondenterna ansåg att en fördel med
användarmedverkan var att det gav en större inblick i kundens verksamhet. Detta
skapade en större förståelse för vad den slutgiltiga produkten var ämnad för. R2
uttrycker sig följande om användarmedverkan:
”Det är superviktigt, jag skulle vilja säga att det är där de allra flesta går bort sig
idag. Ehh, en bra och framgångsrik produkt börjar nästan aldrig med en idé utan det
börjar med ett problem hos en användare.”
R7 använder sig av studiebesök hos kunden med sina utvecklare, vilket är både
kostsamt och tidskrävande. Däremot, på lång sikt anser R7 att dessa studiebesök ger
utdelning då utvecklarna får ett perspektiv på hur kundernas arbetsmiljö ser ut.
Långsiktigt får även utvecklarna en större förståelse för hur de bör utforma systemen
för att tillgodose kundens krav:
”Detta är väldigt roligt att jobba med, eftersom vi inte får kodknackare som bara ser
koden före och efter den har jobbat med den utan man får kodare som vill ta ansvar
för helheten.”.
Trots att denna metod anses kostsam använder sig även R2 av studiebesök och
workshops som inkluderar både kund och utvecklare. En större förståelse för kunden
och dess verksamhet skapas genom kommunikation mellan de två parterna. Detta
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enligt R3 ger en trygghet hos båda parterna då verifiering och avstämning av produkten
sker kontinuerligt. Denna kommunikation är avgörande för att få fram de kunskaper
kunderna besitter om verksamheten, R9 beskriver att användarna vet hur systemet ska
användas det vill säga vilken ordning X behöver uträttas innan Y påbörjas.
”vi förstår vad behovet är och vi förstår vad resultatet ska bli, men vad händer
däremellan?” R7
R4 uttrycker att utvecklarna kan ha en viss förståelse för den verksamhet de utvecklar
för men det är enbart användarna som förstår den till fullo. Enligt R4 är det viktigt att
skapa en förståelse för verksamheten via kommunikation och bryta ner vad
användarna säger till byggklossar och dem i själva utvecklingsprojektet. R3 förtydligar
att enbart lyssna till vad användarna säger kan vara farligt, utan de gäller att vara smart
och läsa mellan raderna. Utifrån detta förädlas informationen vilket gör att de centrala
och viktiga framkommer som sedan skapar en större förståelse. Detta kan
exemplifieras genom följande citat:
”Bara mer och mer positivt. Jag kan se en skillnad på kundsidan att man är mer
delaktig i processen för att få ut mer vad man betalar för, detta beror på teknikens
framgångar och att man inser att om man inte skulle ta med kunderna från börjar
blir den slutgiltiga produkten inte det man önskar.” R5
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar




Förståelse för användarens verksamhet
Nära kontakt ger möjlighet till ständig feedback
Involvera användarna i utvecklingsprocessen skapar större tilltro till projektet

Nackdelar


Tids- och kostnadskrävande process att få utvecklarna att skapa sig en förståelse
för verksamheten.

Krav
Framtagningen av korrekt krav anser alla respondenter vara en fördel med att
involvera användarna i utvecklingsprocessen. Under alla intervjuer betonades
betydelsen att ha med användarna i kravframställningen. R6 menar att användaren är
med i kravställningen både högt och lågt vilket resulterar i rätt krav framställs efter
kundens önskemål. R8 uttrycker att det är alla fördelar i världen att ha med
användarna i kravframtagningen, respondenten menar att det oftast blir att
utvecklarna stirrar sig blinda på olika kodstycken och hur de kan förbättras. Detta är
något som slutanvändaren inte anser är viktigt utan de vill ha ett snabbt och responsivt
system: ”Summering är att dem får oss att fokusera och skrota idéer som inte är
relevanta utifrån deras mål och perspektiv.” R8.
R2 uttrycker en minimerad projektrisk genom att involvera användarna i
kravhanteringen, då risken att utveckla fel system, med miljontals kronor i
investeringskostnad, reduveras. R8 uttrycker sin syn som går i samma linje:
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”Men om man ser till bolagets bästa så är det inte många nackdelar, för användaren
pekar alltid på vad man ska ta vägen. För lyssnar man inte på dem så har man tillslut
inget bolag att gå till vilket drabbar mig i slutändan.” R8
Dock poängterar merparten av respondenterna vikten i att hålla en balans mellan vad
användarna säger och vad de verkligen behöver. R4 menar att det är utifrån det
professionen kravhanterare har framkommit, eftersom deras roll är att diskutera med
användaren och försöka bygga en bild av hur lösningen skulle kunna utformas. R8
förklarar att det är en fördel med att användarna inte sitter själva utan tillsammans
med yrkeskunniga vilket för att tekniska lösningar förtydligas och förklaras. R9 menar
att användaren har oftast svårt för att förstå hur slutprodukten kommer se ut, därför
är det viktigt att förklara innebörden i de beslut som fattas och prioritera eller
poängsätta deras önskemål. Detta kan exemplifieras genom följande citat:
”Min spontana känsla var förr la man lite tid kring styrning, krav, ledning och
väldigt mycket tid på utveckling. Jag anser att två tredjedelar ska inte läggas på
utveckling, för har man att välutformat förarbete behöver man inte lägga någon
större tid på utveckling.” R4
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar



Användarmedverkan skapar framställning av fullständigare krav
Välformade och avstämda krav minimerar tid och kostnad för projektet.

Nackdelar


Okunskap och oriktiga krav hos användaren bidrar negativt till utvecklingen

Kommunikation
Fördelen med att bruka användarmedverkan inom systemutveckling anser
respondenterna är den förbättrade kommunikationen mellan de två parterna. Den
nära kontakten vilket inkluderas inom användarmedverkan ger en större och tydligare
bild av kundens verksamhet. R8 uttrycker att den nära kontakten ger möjlighet att
kommunicera och få ständig feedback i utvecklingsprocessen. Enligt respondenten ger
det en bekräftelse på att utvecklingsarbetet som utförts är till kundens belåtenhet.
Kommunikationen mellan de två parterna anser respondenterna är avgörande för att
arbetet skall kunna fortlöpa, eftersom att få fram ”rätt” krav krävs en god dialog mellan
dem. R2 förklarar med den tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren har
användarna blivit medvetna om vad som krävs, detta menar respondenten inte att
användarna förstår den holistiska bilden av systemutvecklingen, dock finns de en
större allmän förståelse än tidigare. Den digitala utvecklingen har även gett
utvecklarna möjlighet att kommunicera med en större massa, utifrån möjligheterna
med att hålla möten via exempelvis Skype. Enligt R2 skapar det en större förståelse för
det system som utvecklas, eftersom input kommer ifrån fler än bara en källa.
Respondenten förklarar att det är lätt att bli bekväm och endast kommunicera med de
användare som finns på sin egna ort, detta gör att det enbart är åsikter från den miljön,
när sedan systemet lanseras till i en större skara har 95 procent av användarnas åsikter
inte tagits i åtagande.
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Respondenterna har delade meningar angående hur kommunikationen är mellan
användarna och utvecklarna. Merparten anser att kommunikationen mellan de två
parterna är god och att det är en förutfattad bild som allmänheten har att utvecklare
ska vara introverta. Dock uttrycker R4 att generellt blir utvecklare mindre
kommunikativa utifrån att de inte finner det intressant att kommunicera utan brinner
för programmerandet och därför ska ingen tvingas till det. R6 i sin tur menar de har
som krav när de anställer att utvecklarna ska vara kommunikativa, annars fungerar de
inte i grupp. R3 uttrycker att i mindre projekt är det enbart utvecklarna som har
kontakt med användarna, eftersom de inte finns tid eller pengar för att enbart ha en
profession som har hand om användarna. Detta menar R7 är farligt utifrån
utvecklarens makt på systemet och har användaren då en direkt kontakt med
utvecklaren kan fel beslut fattas.
Det respondenterna sammanfattningsvis är eniga om är vikten av en bra
kommunikation mellan de två parterna har en betydande effekt till hur projektet
utvecklas.
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar



Kommunikationen mellan parterna skapar möjlighet för utvecklingsprocessen
Nära kontakt och kommunikation ger möjlighet till ständig feedback

Nackdelar


Hela utvecklingen blir lidande vid bristande kommunikation

6.1.3 Problem
Detta avsnitt behandlar de problem som respondenterna ser med
användarmedverkan. De problem som identifierades och kategoriserades vilket
resulterade i tid- och kostnad, urval av representanter och visionärer. Dessa kategorier
kommer förtydligas inom detta avsnitt.
Tid och kostnad
Merparten av alla respondenter i frågan om vad det finns för problem med
användarmedverkan, var svaret tid och pengar. R2 menar att tidspressen är en
bidragande faktor till varför användarna åsidosätts, detta utifrån att någonstans måste
tid sparas in och det blir oftast i slutfasen då projektet oftast skickas ut. R1 uttrycker
att ”de där uppe” ofta uppmanar att skynda på utifrån de pressade tidsramarna, deras
mantra är ”det ska vara rätt, funka och gå fort”. Definitionen av ett lyckat projekt
växlande mellan parterna enligt R2:”andra ser ett lyckat projekt som höll budget och
tidsplan...Okej? Men levererade vi något som faktiskt folk vill ha och använder, de
anser inte alla är lika viktigt.” R3 uttrycker: ”man gör ju det som är högst prioriterat,
tyvärr är det oftast de användarna som får stryka på foten...”.
Kostnaden anser respondenterna gå hand i hand med att det tar mer tid, övrigt ses ofta
en ökad kostnad att involvera användarna. Detta beror enligt R7 vara användarnas
okunskap och mångsidiga önskemål om saker de ”tror” de behöver eftersom andra har
egenskaperna i sina system. Användarnas önskemål kan vara högt och lågt vilket R4
uttrycker sig: ”det är visioner mer än konkreta behov”.
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Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar


Användarmedverkan är värd den tid och kostnad det kräver

Nackdelar



Användarmedverkan blir lidande vid tids och pengapress.
Involvera användare tar tid på grund av bearbetning av input.

Urval av representanter
Problem som ett antal respondenter stött på var de urval av användare som blev
tillsatta att vara under utvecklingen. Dessa representanter väljs av ledningen och ska
representera användarnas önskemål. R6 beskriver en maktlöshet när val av
representanter utförs, därifrån kan företaget enbart stå bredvid och ge få
rekommendationer men i slutändan är det alltid kunden som bestämmer
representanter. R7 menar att när fel användare väljs till att vara representant
inkommer endast uppgifter om de övrelagret av användningsbehoven och oftast
utifrån individens egna perspektiv, inte ur ett holistiskt synsätt.
Balansen att välja ut rätt användare anser R4 vara svår, eftersom man vill ha en person
som är engagerad, motiverad samt har goda kunskaper om verksamheten. Alla dessa
delar är svårt att få ihop, då representanterna enbart har vissa fragment av dem. R7
förklarar att deras urval av respondenter utgår ifrån att de ska vara de mest
kompetenta inom marknaden, vilket gör att produkten får mer förtroende och
legitimitet på marknaden när den är utvecklad utifrån de mest kompetentas
perspektiv.
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar



Rätt urval av representanter skapar ett mervärde till utvecklingen.
Rätt urval skapar förtroende och legitimitet till slutprodukten.

Nackdelar





Fel urval av representanter bidrar till förlängd utvecklingsprocess
Utvecklingsföretagets maktlöshet till val
av
representanter
utvecklingsprocessen
Oengagerade och okunskap hos representanter vid fel urval
Enbart det över lagret av användningsbehoven vid fel representanter

för

Visionärer
Den kontakt som respondenterna har haft med slutanvändarna har grupper som
respondenterna kallar visionärer uppkommit, både på gott och ont. R2 uttrycker att
användarna och utvecklarnas visioner inte helt överensstämmer och utifrån det ligger
mycket arbete att hitta en balans. R9 ger ett exempel på ett misstag där de gick in och
frågade kunden ”vad vill ni ha?”. Detta resulterade i att slutprodukten inte
överensstämde med kundens önskemål, då de var omöjliga att uppnå. R7 instämmer
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med R9 genom att förklara att: ” indirekt vill ju alla användare ha ett system för allt
till och med för att starta kaffemaskinen.”
R1 uttrycker att användarna kommer med miljoner av förslag vilket blir påfrestande
då många av förslagen är irrelevanta till vad systemet ska utföra. Vilket även R4 har
upplevt i sin roll som projektledare att ofta kommer in synpunkter som helt är utanför
projektets ramar, vilket för med sig diskussion när förklaring ges varför det inte tas i
beaktning. R3 uttrycker att en vanlig missuppfattning är att man går till användarna
och frågar vad de vill ha, men att de inte vet. Vilket exemplifieras genom den här texten:
”Användarna är experter på sin verksamhet inte på att utveckla it system, det är ju
vi som är det”.
Sammanfattningsvis kan följande för- och nackdelar identifieras:
Fördelar


Visionärer bygger förutsättningar för fortsatt arbete

Nackdelar
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Missnöje hos kund när inte företag kan leva upp till önskemålen
Visionärer påverkar tidsramarna som är uppsatta för projektet

6.1.4 Sammanfattningstabell av resultatet från empiriska data
Tabell 2 presenterar de teman som framkommit utifrån vad respondenterna i undersökningen belyst. Dessa teman har analyserats
och arbetats fram utifrån tematisk analys vilket tabellen visar resultatet ifrån. Det vi kan se på tabellens Y-axel är de respondenter
som har med verkat och på X-axeln de teman som har arbetats fram. Det kryssen symboliserar i tabellen är när respondenterna har
fört temat på tal under intervjuerna, vilket ger en övergriplig bild på vilka teman respondenterna var med eller mindre överens om.
Tabellen är även grå markerad på de sista tre teman, detta markerar att dessa temana anser respondenterna att det finns svårigheter
inom, vilket har förklarats i överstående avsnitt.
Respondenter

Verksamhetsförståelse

Krav

Kommunikation

Tid & Kostnad

/Område

Visionärer

representanter

Respondent 1

x

x

x

x

Respondent 2

x

x

x

x

x

Respondent 3

x

x

x

x

x

Respondent 4

x

x

x

x

Respondent 5

x

x

x

Respondent 6

x

x

x

Respondent 7

x

x

x

x

x

Respondent 8

x

x

x

x

x

Respondent 9

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Tabell 2 Respondenters svar utifrån tema (författarens egna)
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Urval av

x

6.2

Analys av empirisk data och litteratur

I detta avsnitt analyseras de resultat och teman som framkom ur den empiriska data
med befintlig litteratur inom ämnet. Dessa resultat kommer kategoriseras utifrån
ovanstående avsnitt för att behålla en tydlig struktur för det som identifierats i de olika
insamlingskällorna.
6.2.1 Verksamhetsförståelse
Göransson & Gulliksen (2000) menar att användarmedverkan ses oftast enbart som
ett steg att plocka in användarna i utvecklingsprocessen för att skapa sig en förståelse.
Dock betonar författarna att det är minst lika viktigt att använda sig av
användarmedverkan med tanke på utvecklarna. Det är kritiskt att de som ansvarar för
design, användbarhet och gränssnitt är införstådda med vilket ansvar de bär att få en
förståelse för vem som ska använda systemet och hur. Även Löwgren (1993) delar den
uppfattningen och menar att utvecklarens kunskap om datorer påverkar genom hans
språk, förväntningar och mål på system. Dock kan dessa egenskaper inte hjälpa honom
få en uppfattning om hur användarna har det i sitt jobb och därför måste utvecklaren
skapa en förståelse för denne. Det författarna uttrycker går i samma linje som vad den
empiriska data framställde, respondenterna anser att användarmedverkan ger en
större förståelse för kunden. Den förståelsen de talar om är på flera olika plan det vill
säga vad, hur och varför det ska användas. Detta har visat sig utifrån respondenterna
vara ledord för att skapa sig en större förståelse för kunden. Det nära samarbetet som
användarmedverkan skapar i olika utvecklingsprojekt ger en inblick i hur det framtida
systemet ska användas och vad som behövs innefattas i de.
Studiebesök, intervjuer och workshops var olika alternativ som respondenterna
skapade sin förståelse för kunden vilket går i paritet med vad (Andersen, 1994;
Göransson & Gulliksen, 2000) anser vara lämpliga insamlingskällor. En faktor som
inte lyft upp i samma omfång i litteraturen som av empirin var den problematik som
infinner på grund av distansen till användarna. Detta menade respondenterna sker när
utvecklingen av koden skickas till ett annat land exempelvis Indien. De uttrycker en
svårighet för dessa utvecklare att skapa en förståelse för vad användaren behöver
endast utifrån en kravspecifikation. Varför detta inte lyft upp inom litteraturen har
förmodligen med den digitala utvecklingen som skett de senaste åren och hur det har
skapat en möjlighet att kunna skicka den delen av utvecklingsprocessen till ett annat
land. Mumford (1995) menar att använda sig av användarmedverkan ger utvecklaren
ett större uppdrag än att enbart vara en utvecklare. Författaren menar att personen
blir en lärare, rådgivare samt elev på samma gång eftersom utbytet med användaren
får utvecklaren att inta alla skepnader. Svårigheten med att vara utvecklare anser
författaren är att hålla balansen mellan att föra användaren framåt utan att färga dem.
Empirin går i samma linje som författaren och uttrycker att de handlar om att skapa
sig en förståelse för vad användaren vill ha genom att ofta läsa mellan raderna och
undvika ställa ledande frågor. Dock menar empirin att utvecklare dvs programmerare
idag inte har den kontakten som författaren talar om, utan detta sker oftast av en
ytterligare profession. Denna utvecklingen har enligt respondenterna utvecklats
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utifrån trycket på utvecklarna att inkluderas i allt blev för stort. Litteraturen tar inte
upp denna företeelse att pratar om utvecklare utifrån två skilda professioner vilket kan
tyda på att utvecklingen idag ger utvecklarna möjlighet att fokusera på deras
huvudsakliga ansvarsområde istället för att behöva inträda i andra roller. En
respondent uttryckte att det är farligt med direkt kontakt mellan användare och
utvecklare eftersom utvecklarens påverkan på systemet är stor och därför behövs det
ett filter i form av en kravhanterare. Empirin uttryckte att i och med denna profession
etablerat sig har mer utrymme givits till utvecklarna att fokusera på programmeringen
istället för att bli avbruten på grund av input från användarna.
Alla respondenter poängterade att verksamhetsförståelse är en viktig del inom
användarmedverkan. Detta tyder på att svårigheter bildas vid exkludering av
verksamhetsförståelsen exempelvis förståelsen för användarens arbetsmiljö, vilket
skulle ge konsekvenser på slutprodukten enligt både empirin och litteraturen. Varför
resultatet från empirin var så enhetligt beror sannolikt på verksamhetförståelsens roll
inom användarmedverkan hos dagens praktiker, tillskillnad från hur
utvecklingsprocessen såg ut förr där användarna inte hade lika central del inom
processen.
6.2.2 Krav
I den empiriska datan pekade respondenterna på att nyckeln till en god
systemutveckling var en välutförd kravspecifikation. Denna formas i början av
utvecklingen enligt både Cavaye (1995) och respondenterna är det i början det är som
mest fördelaktigt att använda sig av användarmedverkan. Enligt en respondent ska
användarna vara med ”supertidigt” och ”supersent” i processen eftersom om de skulle
behövas i mitten av processen är det ett dåligt utfört förarbete, vilket är i samma anda
som Cavaye (1995).
Enligt Andersen (1994) skapas krav genom dialoger mellan experten inom
utvecklingsarbete (systemutvecklaren/kravhanteraren) och experten inom det
arbetsområde systemet ska stötta (användaren). Respondenterna påpekar just denna
benämning av experter, vikten i att göra de rollerna tydlig för de båda parterna. En
respondent uttrycker att inte bli förblindad av vad användarna säger, eftersom en
vanlig missuppfattning är att fråga användarna vad de vill ha, så kommer de med det
”rätta” svaret, vilket respondenten menar inte fungerar. Förklaringen är vikten i att
förädla och definiera vad användarna säger, vilket är i linje med vad Andersen (1994)
anser. Författaren förklarar att det är utvecklarens uppgift att se till att förse
användaren med de materialet som behövs, för att fatta rätt beslut till utvecklingen av
en komplett kravspecifikation. De framställda kraven som sedermera utformar den
kravspecifikation som ligger till grund för kommande utveckling anses av empirin vara
en trygghet. Dispyter uppstår allt som oftast i slutskedet av utveckling mellan parterna,
utifrån att de som nedskrivet i kravspecifikationen inte är genomfört. En respondent
uttrycker att det är ett sätt att ”skydda” sin egen rygg eftersom det alltid går att gå
tillbaka och se hur användarna har uppfyllt de krav som har ställts på dem och deras
deltagande i processen. Det är på samma sätt en trygghet för användarna då även de
kan vända sig till kravspecifikationen och peka på att företaget inte uppfyllt sin del av
dokumentet.
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Dock är det enligt Andersen (1994) återigen utvecklarens och expertens inom
utvecklingsarbetet plikt att informera användarna om innebörden i de krav som skrivs
in i dokumentet. En respondent beskriver den expertisen går att missbruka och deras
okunskap går att utnyttja till företagens fördel, det vill säga användaren blir en
”gisslan”. Detta utifrån att användarna har godkänt kraven som företaget har
presenterat i samråd mellan de båda parterna. Göransson & Gulliksen (2000) anser
att kravspecifikationen är ett affärsbärande dokument, vilket innebär att detta
dokument ska hålla i en eventuell rättvist. Författarna ger förslag på en lösning av detta
”gisslan” förhållande mellan parterna, då utöver kravspecifikationen tas fram
kravlistor där termer som måste, bör kan och är bra om det ingår i systemet vilket tas
fram inför varje utvecklingsiteration. Detta gör att användarna hela tiden ställs inför
valen att prioritera vad som är viktigast, vilket speglar empiriska resultatet och vad
(Andersen, 1994; Göransson & Gulliksen, 2000) anses måste göras.
Att kravframställning är en centraldel inom utvecklingsprocessen är ingen sensation
och även inte att empirin var enhällig i deras åsikt om krav inom användarmedverkan.
Detta tyder på både från litteraturen och empirin hur central och viktig del
kravframtagningen är för framtida utvecklingen av systemet. Det betonades i avsnittet
hur ett välutfört kravarbete underlättade för vidarearbete av systemet, vilket ger en
sann bild av kravets betydelsefulla roll inom användarmedverkan.
6.2.3 Kommunikation
Empirin talar om vikten av att ha god kommunikation mellan parterna inom
utvecklingsprocessen, detta menar Clavadetscher (1998) är en självklarhet under
utvecklingsprocessen. Författaren anser att kommunikationen mellan parterna bör
vara det första som utfärdas mellan de två inblandade parterna, detta utifrån att
användaren är experten på sin verksamhet och utvecklaren kan inte chansa på vad dem
vill ha. Det Clavadetscher (1998) anser går i samma linje som Avison & Shah (1997),
dessa författare menar att hela utvecklarens roll bygger på att ha en god
kommunikation utan den skulle inte professionen uträtta något i processen.
Författarna styrker detta påstående med att förklara det är kommunikationen som
skapar förståelse för användaren, håller presentationer för projektets utveckling till
styrelsen och förklara helheten till den programmerare som ska utveckla systemet.
Detta menar författarna enbart är få exempel av när utvecklaren behöver ha god och
utvecklad kommunikationsförmåga, vilket går i linje med den vikten empirin anser att
kommunikationen bör ha inom utvecklingsarbetet.
Cavaye (1995) skriver i sin artikel hur det bildas ett gap mellan utvecklaren och
användaren utifrån det kunskapsövertaget som utvecklaren har på användaren inom
IT. Författaren uttrycker även att användarna själva anser sig inte kunna tillföra något
till utvecklingsprocessen, eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga. Detta menar
empirin inte stämmer i samma utsträckning längre, eftersom de anser att användarna
har en större kompetens idag i och med den digitala närvaro som infinner sig i
människans vardag. Dock menar Göransson & Gulliksen (2000) att detta gap inte
enbart beror på kompets utan beror även på bristande förmåga, tid och intresse för att
skapa sig en förståelse för den andras värld, vilket är ett resultat av dålig
kommunikation. Detta stämmer överens med vad respondenterna uttryckte genom att
de menade oengagerade användare ofta berodde på att de inte ansåg att de hade tid
eller blivit mer eller mindre tvingade att medverka av högre ledning. Vilket kan tyda
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på bristande kommunikation mellan användare och utvecklare, samt högre ledning.
Cavaye (1995) antyder att relationen mellan utvecklaren och användaren genom
utvecklingsprocessen inte beständig, vilket var något som empirin inte såg som något
problem utan snarare tvärtom, att användaren var tillfreds med att få medverka inom
processen.
Avståndet mellan användare och utvecklare menade respondenter på var ett stort oros
moment eftersom det enkelt blir en ensidig bild av problemet. Användarmedverkan
betyder att involvera användarna och det menar respondenterna har gjorts lättare med
tekniken som finns idag att kontakta användarna med. Dock säger respondenterna
själva att kommunicera och besöka den fysiska arbetsplatsen ger mervärde jämfört
med enbart den digitala världen. Detta går i linje med vad Göransson & Gulliksen
(2000) menar att kommunikationen som borde ske digitalt är utvecklare sinsemellan,
eftersom de kan förstå samma terminologi. Författarna uttrycker att en placering av
utvecklarna i den verksamhet som de utvecklar för skulle skapa spännande resultat, i
och med att det blir svårt för utvecklarna att skapa något dåligt till personer som de
känner. Det både författarna (Cavaye, 1995; Heeks, 1999; Clavadetscher, 1998;
Göransson & Gulliksen, 2000) och den empiriska data är överens om är att för att ha
en framgångsrik användarmedverkan behövs en hållbar kommunikation mellan
parterna.
Kommunikationen enligt empirin ansågs vara en viktig del för att kunna föra fram
dialogen mellan de två parterna inom utvecklingsprocessen. Kommunikationen
samverkar med de andra kategorierna som empirin har belyst som möjligheter med
användarmedverkan och som empirin antyder nyckeln till att de fungerar. Varför en
respondent inte tog upp kommunikation som en central del i användarmedverkan är
svårt att uttyda. Dock var personen fåordig men såg i största allmänhet på
användarmedverkan som en positiv och att involvera användarna bidrar till kunskap
inom utvecklingen, vilket antyder indirekt att om de bidrar bör de kommunicera inom
någon utformning eller tillvägagångssätt.
6.2.4 Tid och kostnad
Det respondenterna ansåg vara det mest problematiska med användarmedverkan var
tiden och kostnaderna som medföljer, vid involvering av användarna. Tait & Vessey
(1988) och Cavaye (1995) betonar att genom att involvera fler användare i processen
tillkommer fler infallsvinklar på problemet, vilket skapar en större kunskapsbank.
Dock resulterar de i större tidskonsumtion på grund av bearbetning av alla önskemål.
En respondent samstämmer med vad (Tait & Vessey, 1988; Cavaye, 1995) beskriver,
genom att uttrycka citat: ”användarna kommer ju komma med miljoner av förslag
och det kommer bli jobbigt och besvärligt”. Citatet är talande för merparten av
respondenterna i svar på frågan vilka nackdelar de ansåg fanns med
användarmedverkan. Dock ska det belysas att i nästa mening den citerade
respondenten att all den tiden är värt det.
Resultatet från den empiriska data visade tiden som avsattes till användarna lönade
sig i slutändan. En respondent uttrycker att det är självklart att involvera användarna
tar mer tid, vilket gör det lättare att argumentera för slutproduktens kvaliteter.
Respondenten ställer sig frågande till varför inte mer tid avsätts från början istället för
att skapa något som inte uppfyller alla kriterier. Fler respondenter instämmer i att
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tiden som tillsätts till användarna generar i en bättre produkt, svårigheten ligger i att
disponera den rätt och förståelse för att en bra produkt tar tid genom alla led i
företaget. Detta menas med att utvecklarna är förstående till att det tar tid, dock menar
respondenterna att ledningen inte ser det eftersom deras fokus ligger på
kostnadsfrågan. Den frågan i sin tur besvarar en respondent med att lyssnar inte
bolaget på sina användare, finns det inget bolag kvar i framtiden. Förklaringen är
talande för vad som framkom i den empiriska data, respondenterna är övertygade att
ges inte användarna den tid som behövs framställs inte det mest lämpade systemet.
Vilket i slutändan enligt respondenterna kan leda till att företaget blir av med en kund
i dagens konkurrenskraftiga marknad. Detta är ett vågspel även (Tait & Vessey, 1988;
Cavaye, 1995) poängterar angående användarmedverkan och dess påverkan på tid och
kostnad. Utifrån den empiriska data håller respondenterna med författarna till viss del,
eftersom svaret är att det tar med tid med användarmedverkan. Dock i det längre
perspektivet övervinns dessa negativa bitar utifrån den konkurrenskraftiga marknad
som finns idag och slutprodukten visar sig i flesta fall ha ett mer träffsäkert utfall när
mer tid och pengar har lagts ner i den.
Tid och kostnad är ett centralt samtalsämne för både empirin och litteraturen. Empirin
uttalade sig under de flesta intervjuer över hur användarmedverkan tar tid och kostar,
dock var det två respondenter som inte nämnde tid och pengar som ett problem. Det
dem båda respondenterna hade gemensamt var deras övertygelse om att allt de extra
arbete och tid som användarmedverkan innebär kommer alltid vara värt det, vilket går
att argumentera för och emot. Dock ska det poängteras att respondenten såg det från
utvecklarens perspektiv där programmeringstimmar fick slängas iväg på grund av att
tiden som behövdes läggas ned på insamlingen av rätt önskemål inte fanns.
6.2.5 Urval av representanter
Urvalet av representanter visade utifrån den empiriska data ha en stor betydelse för
utvecklingen av systemet. Avison & Shah (1997) menar att misslyckade system inte
behöver vara ett resultat av tekniska strul eller budgetöverskridande, utan
misslyckades system beror oftast på problem med människor. Författarna menar att
problemet ligger oftast i människorna engagemang till utveckling och deras rädsla för
det nya. Den empiriska data belyser detta problem utifrån det bristande engagemanget
som finns hos kund, vilket i sin tur är ett resultat av många varierande anledningar.
Heeks (1999) menar att användarnas olika engagemang grad är ett svar på deras egna
intresse och vinning av att vara med i processen. En respondent uttrycker hur
användare antar sig roller av exempelvis produktägare, utöver detta åtagande har
personen fler vilket oftast resulterar i att engagemanget från produktägaren blir
lidande. Detta återkopplar återigen till vad Andersen (1994) menar att informera
användaren om vad som krävs av dem, vilket respondenter förklarar att det är inte
alltid produktägare vill vara med på grund av de vet vad som krävs utan mer eller
mindre blir betvingade till deltagandet. Respondenterna menar att det alltid går att
skifta de användare som är med, dock resulterar det i sin tur att den avsatta tiden kan
påverkas på grund av den nya personen behöver sätta sig in i arbetet.
Valen av representanter framkom av den empiriska data var kundens val att göra,
vilket resulterar i variation av kunskap hos användarna som utvecklarna möter.
Respondenterna uttrycker en svårighet att veta vilken nivå de ska anpassa sig efter och
förklara teknikaliteterna och som oftast svarar användarna att det förstår, vilket det
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senare visar sig att de inte gjorde. Detta går i paritet med vad Söderström (2010) menar
att användarna ger ett intryck av att de förstår eftersom de inte vill verka ”dumma”.
Dock beskriver inte litteraturen den maktlöshet av urvalet av användare som
utvecklarna står inför, detta kan tyda på att fokuset i litteraturen inte har legat kring
vem som medverkar utan mer på att någon medverkar. Vilket enligt empirin inte är
rätt val för att skapa en gynnsam användarmedverkan.
Ytterligare ligger ett stort ansvar på utvecklaren att inte enbart vara kompetent inom
utvecklingen av systemet, utan även vara psykologiskt tänkande och lärande. Detta
menar respondenterna är en anledning av att yrkesrollen kravhanterare uppstod
eftersom det inte längre handlar om enbart kodning och förståelse för systemet utan
mycket mer, vilket både (Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 2003) talar om.
Respondenterna menar att det finns en stereotypisk bild av att en utvecklare är
introvert och utifrån det inte har den kontakten med kunden, denna bild är fel. Det är
utifrån den ansträngning och tidskrävande process att förstå vad användarna vill ha,
som valet att skapa kravhanteraren ger mer tid åt att utvecklaren fokusera på sitt
expertområde.
Empirin var relativt enhälliga kring urvalet av representanter och problemet som det
för med sig. Frustration kring ovissheten utav att inte veta vad det är för representanter
som blir tillskrivna på projektet skapar oro, för hur utvecklingsprocessen kommer yppa
sig. Detta är ett problem som betonas från både empirin och litteraturens sida, dock
fanns det tre respondenter som inte ansåg detta vara ett problem. Detta kan tyda på en
variation av orsaker men sannolikt skulle ett svar till varför det inte betonar det är på
grund av att de inte haft problem med representanter på samma sätt som andra
företag. Vilket snarare är en tidsfråga innan de får problem då sex av nio ansåg att de
har haft problem med urvalet av representanter.
6.2.6 Visionärer
Empirin uttrycker att under systemutvecklingsprocessen möts utvecklare av personer
där deras egna visioner går över projektets gränser. Detta anser respondenterna vara
ett problem, och stöttas av Andersen (1994) som betonar problemet där användare
visualiserar önskemål utöver projektets ramar. Författaren menar att det är
utvecklarens ansvar att förklara för användaren vad som är möjligt och utvecklarens
skyldighet att realisera de önskade kraven. Detta menar empirin är en ekvation som
inte går ihop, eftersom när användarna visualiserar sina framtidsvisioner blir
kravinsamlingsprocessen utdragen vilket påverkar hela flödet i utvecklingen. Detta gör
att tidspressen som betraktats som ett problem med användarmedverkan blir påtaglig
enligt empirin.
Göransson & Gulliksen (2000) beskriver visionärer från ett positivt perspektiv där
personerna ska bidra med konstruktiva och kreativa synsätt på utvecklingen som kan
forma framtida system. Författarna menar att målet inte ska vara att utveckla en
komplett färdig bild hur framtidenssystem ska se ut, utan denna bild ska framarbetas
iterativt över tid. Empirin uttrycker delvis samma mening som författarna, dock går
detta hand i hand med vad punkt 6.2.5 diskuterar utifrån att utvecklingsföretagen står
handlingslösa enligt empirin utav valet av representanter. Detta gör att utvecklarna
har svårigheter kan uppstå att hålla visionärerna inom projektramarna utifrån enbart
deras egna perspektiv av problem och möjligheter.
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Empirin antydde att visionärer inom utvecklingsprocessen skapar hinder som tar tid
och energi att gå vidare ifrån, att diskutera varför inte ett önskemål kan inkluderas
inom projektet. Sju av nio respondenter var eniga med litteraturen om att det finns
positiva delar att ha med visionärer inom en utvecklingsprocess, dock antyder empirin
att de negativa delarna väger över de flesta gånger. De två respondenter som inte ansåg
visionärer vara ett problem tyder sannolikt på att de mött den positiva sidan av
visionärerna.

6.3

Analys av empirisk data och tidigare undersökning

I detta avsnitt analyseras det material som framkommit i denna undersökning och
ställs emot vad den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) kom fram
till. Detta presenteras utifrån de kategorier som tidigare nämnts samt följer den
tidigare undersökningens presentationsföljd av teman. I slutet av avsnittet summeras
likheter och skiljaktigheter mellan undersökningarna i text och tabell.
6.3.1 Verksamhetsförståelse
Det den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) uttryckte var att
feedback från användarna ligger till grund för en god utvecklingsprocess. Detta skapar
relationer och nya idéer för vidareutveckling av nya system, dock menar författarna att
dessa nya idéer från användarna inte gagnar utvecklingen på grund av ofullständiga
önskemål och visioner. Hedberg & Järlstig (2016) menar att användarnas visioner
möjligtvis kan ersättas av utvecklare som går ut i verksamheten, håller en nära kontakt
och har en stor förståelse för användaren. Dock menar författarna att respondenterna
pekar på att skapa en sådan förståelse är tidskrävande och prioriteras oftast bort. Det
författarna är tydliga med i sitt avsnitt om verksamhetförståelse är att empirin tyder
på att användarmedverkan skapar en god relation med kunden och förståelse för deras
verksamhet.
Detta resultat går i linje med vad som presenterats från empirin i denna undersökning.
Det tydliga sambandet med att skapa en förståelse för verksamheten utvecklarna
arbetar emot samt relation med användarna menar empirin gör användarmedverkan
till en viktig del inom utvecklingen. Dock var empirin i denna undersökning delad när
det kom till att skicka ut utvecklarna till verksamheten. Hedberg & Järlstig (2016)
menade på att detta tog tid, vilket vissa respondenter i denna studien antydde var värt
det och skickade ut sina utvecklare. Sammanfattningsvis överensstämmer dessa
studier med varandra och tyder även på att de delar dem går isär sannolikt skulle visa
på liknande resultat vid en större respondentskara i den tidigare undersökningen.
6.3.2 Urval av representanter
Den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) uttrycker delade
meningar om vem som ansågs vara en bra representant för systemet, i ett exempel så
ansåg en respondent att chefen var en bra representant medans en annan ansåg han
som okunnig. Författarna menar att den empiriska data pekar på en svårighet att
representera alla användare, eftersom dagens teknik når ut till en stor massa. De talar
om att representanterna ofta ser från sitt egna perspektiv och inte tänker i en större
skala, vilket gör att systemet inte tar hänsyn till alla. Empirin menar att det är lättare
att utläsa kraven från en specifik typ av användare istället för en homogen grupp.
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Detta resultat går till viss del i liknande linje som i denna undersökning. Denna
empiriska data belyser svårigheten att välja rätt användare att representera
målgruppens åsikter, dock menar respondenterna i denna undersökning att deras
maktlöshet till valet av representanter, vilket inte belystes från Hedberg & Järlstig
(2016) undersökning. De båda undersökningarna överensstämde angående vikten i att
se utvecklingen från ett större perspektiv där både deras och denna undersöknings
empiri betonad vikten av detta.
6.3.3 Krav
Den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) uttrycker att deras empiri
menar att användarmedverkan vid kravinsamling ger bättre förståelse för vad
användarna vill ha. Författarna beskriver hur deras empiriska data visar att det
handlar om att hitta rätt användare för att kunna arbeta fram rätt krav för
utvecklingen. De menar att det finns svårigheter i kravinsamlingen och att involvera
användarna utifrån att användarna själva inte vet vad de vill ha. Deras undersökning
betonar att respondenter trycker på att användarnas kunskaper inte uppfyller de behov
som behövs för att framställa utförliga krav. Detta menar de på grund av att
användarna inte funderar på systemutveckling, utan endast fokuserar på sina
arbetsuppgifter. Ytterligare en problematik som författarna lyfter är okunskapen hos
användarna i bidragen till kravinsamlingen, dock tillägger författarna att användarnas
deltagande i kravhanteringsprocessen fortfarande ses som en ytterst viktig faktor för
systemets utformning.
Denna undersökning tyder på liknande tendenser dock skiljer det sig i vissa anseenden.
Att användarmedverkan ger större förståelse för användaren går hand i hand inom de
båda undersökningarna. Det som skiljer sig från Hedberg & Järlstig (2016) uttalande
är om att hitta rätt användare, där denna undersökning menar att det inte är
respondenterna som väljer representanter för kravinsamlingen utan det är företaget
och oftast ledningen. Okunskapen hos användarna går till viss del i linje med
undersökningens resultat. Dock menar respondenterna i denna undersökning att finna
balansen att läsa mellan raderna och utvinna vad användarna behöver, för det är trots
allt de som är experterna på deras verksamhet, inte utvecklarna. Sammanfattningsvis
är de få skillnaderna i dem båda undersökningarna har i det stora hela ingen större
påverkan på slutresultatet, utifrån att båda anser att framställning av krav med hjälp
av användarmedverkan är grundläggande för projektets framfart.
6.3.4 Tid och pengar
Den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) uttrycker att deras
empiriska data pekar på att användarmedverkan tar tid och kostar pengar men i
slutändan lönar det sig. Författarna förklarar att förlängningen av tiden är till stor del
pga. de ständigt i kommande synpunkter på systemet som företaget tar i beaktning.
Denna riktning menar författarna att företagen tar på grund av rädslan för att förlora
kunden till någon av konkurrenterna i en konkurrenskraftig marknad. Ytterligare
menar Hedberg & Järlstig (2016) att tidspressen på utvecklarna beror till viss del av de
strikta tidsramarna för företaget sätter på utvecklarna och att användarmedverkan blir
lidande när tid måste kapas från något.
Hedberg & Järlstig (2016) tar upp samma problem som denna undersökning gör.
Empirin har visat att det som skärs ner på först är användarmedverkan när
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tidsramarna krymper. I en konkurrenskraftig marknad där priset har en betydelse,
måste tid utvinnas från något i utvecklingsprocessen och utifrån de får
användarmedverkan stryka på foten. Dock är alla respondenter i båda
undersökningarna överens om att användarmedverkan är ett nödvändigt ont för att
utvecklingen ska utformas emot ett mer användare anpassat system.
Sammanfattningsvis visar på undersökningarna på att användarmedverkan kostar
pengar men enligt respondenterna lönar det sig i slutändan.
6.3.5 Kommunikation
Enligt den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) anser deras resultat
att kommunikationen mellan användare och utvecklare belyser den mellanhand som
finns mellan programmeraren och användaren. Författarna anser att utvecklarna är de
personer som skriver koden och kravspecifikationen medans kommunikationen sker
mellan användare och mellanhanden. Dock när väl denna kommunikation skapats bör
ett stort intresse finnas för användarens åsikter. Den empiriska data påvisade även att
någon teknisk diskussion mellan användare och utvecklare inte infann sig, utan den
kommunikation som skedde var mer för utseende på exempelvis gränssnitt.
Denna undersökning har genom resultat från den empiriska data visat att
kommunikation har stor betydelse för användarmedverkans framgång. Det Hedberg &
Järlstig (2016) uttalade sig om utvecklarna visade respondenterna från denna
undersökning inte ha samma åsikt om. Detta utifrån att skapa kravspecifikation inte
erhålls av utvecklare i samma aspekt som den tidigare undersökningen anser. Empirin
i denna undersökning var tydliga med att en kravhanterare är en profession som
hanterarar och kommunicerar med användarna i framställning av kravspecifikationen.
Sedan skiljde sig även den tekniska kommunikationen från undersökningarna då
denna undersökning har visat att användarnas kunskaper har påvisats vara mer
förstående i de tekniska termerna. Sammanfattningsvis går delar av undersökningarna
isär dock med liknande teman och en gemensam tråd i att kommunikation är en nyckel
för samspelet mellan utvecklare och användare.
6.3.6 Kunskap
Det som den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) har belyst är
användarnas kunskaper inom systemutvecklingen. Författarna uttrycker att
användarna har svårt att bidra till utvecklingen på grund av kunskapsbrist inom
systemutveckling. De menar att användarna behöver ett gränssnitt för att kunna berika
utvecklingen, samt att deras bidrag ofta är på en för detaljrik nivå. Dock menar
Hedberg & Järlstig (2016) att användarna kan bidra till utvecklingen genom sin
kunskap om verksamheten vilket inte utvecklarna kan ha samma förståelse för.
Undersökningen har inte valt att utvinna kunskap som ett tema för resultatet som
presenteras. Detta utifrån att kunskap kan involveras inom flera av de andra temana
som tagits fram från empirin. Dock bestrids Hedberg & Järlstig (2016) resultat i denna
undersökning, då flertalet respondenter ansåg att användarnas kunskaper både om
verksamheten och tekniskt berikade utvecklingen i kontrast till vad tidigare
undersökningen har påvisat.
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6.3.7 Kundrelationer
Den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) betonar vikten i att
bevara en god relation med kunden. Det författarna menar är att dagens konkurrens
på arbetsmarknaden är så pass hård jämfört med förr att inte företagen har råd med
att förlora en kund. Användarmedverkan blir därför en nyckel till att vara
konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer, eftersom om en god relation med
kunderna bildas skapas långa samarbeten vilket i slutändan blir lönsamt för båda
parter.
Denna undersökning har inte valt ut kundrelationer som ett tema utifrån de resultat
som inkom från empirin. Detta utifrån att relationer har genom alla tider funnits med
användarmedverkan och systemutveckling, vilket kan vara ett svar på varför inte
respondenterna betonade detta in intervjuerna. Dock ska det betonas att vikten av
relationer nu jämfört med förr kan vara av en större karaktär, men att det ska vara en
sådan markant skillnad som tidigare undersökningen påvisat har inte denna
undersökning resultat belyst.
6.3.8 Grad av användarmedverkan
Den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig (2016) tar upp ett tema som
beskrivs som grad av användarmedverkan, vilket det beskrivs som vilken och på vilket
sätt utvecklarna har kontakt med användarna. Författarna beskriver hur deras
respondenter ser en problematik med användarmedverkan i stora grupper, vilket ger
bra diskussioner men tar inte in alla användares behov. Deras respondenter menar att
både i grupper och referensgrupper ser användarna ofta enbart från sitt egna
perspektiv och inte helheten.
Denna undersökning har valt att inte ta grad av användarmedverkan som ett utvalt
tema. Detta utifrån att det den tidigare undersökningen involverar i detta tema kan
spridas ut på de övriga resultat och teman som framkommit i denna undersökning.
Detta menas exempelvis att det den tidigare undersökningen uttryckte att användarna
enbart tar upp saker från sitt egna perspektiv går under temat urval av respondenter i
denna undersökning.
6.3.9 Sammanfattning av resultaten från tidigare undersökning
Dem resultat som framkom från Hedberg & Järlstig (2016) i paritet med denna går
mångt och mycket i samma linje. Detta tyder på att användarmedverkan i dagens
praktik har en gemensambild över vad som anses vara möjligheter och problem. Det
centrala som båda undersökningarna betonar är vikten av att framställa rätt krav med
hjälp av användarna samt att skapa sig en förståelse för den verksamhet som systemet
ska implementeras inom. De problem som båda undersökningarna betonar är tid och
kostnad som användarmedverkan för med sig när företag ska involvera användarna,
dock så säger båda undersökningarnas respondenter att den extra tid och kostnad det
krävs lönar sig i slutändan.
Skiljaktigheter mellan resultaten från studierna kan ses i de tre sistnämnda teman som
den tidigare studien presenterar. Argumentet från denna undersökning är att dessa
resultat är inbäddade i de teman som presenteras, vilket exempelvis förklaras i andra
paragrafen i avsnitt 6.3.8. Ytterligare kan deras resultat tydas att de har granulerat det
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mer utifrån deras brist på data från deras respondenter, vilket denna undersökning
istället har förhållit sig till större centrala teman.
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6.3.10
Sammanfattningstabell av insamlingskällor
Här presenteras resultatet från insamlingskällorna det vill säga empirin, tidigare
litteratur och tidigare undersökning. Tabellens X-axel presenterar de tre olika
insamlingskällorna där vi ser antalet respondenter från empirin som talar om det
utvalda teman. Den tidigare undersökningen har markerats med ett X för de teman
som de tog upp i deras studie och den sista kolumnen vilket är litteraturen som ger
exempel på författare som behandlat de utvalda temana. Tabellens Y-axel presenterar
de framarbetade temana samt har en färgmarkering använts för att förtydliga de
problem som insamlingskällorna se med användarmedverkan.
Källa/teman

Empiri

Verksamhetförståelse

9

Tidigare
undersökning
X

Litteratur


Göransson & Gulliksen
(2000)

Krav

9

X



Löwgren (1993)



Andersen (1994)



Mumford (1995)



Cavaye (1995)



Andersen (1994)



Göransson & Gulliksen
(2000)

Kommunikation

8

X



Clavadetscher (1998)



Avison & Shah (1997)



Cavaye (1995)



Heeks, (1999)



Göransson & Gulliksen,
(2000)

Tid och kostnad

7

Urval av representanter

Visionärer

6

7

X

X



Tait & Vessey (1988)



Cavaye (1995)



Löwgren (1993)



Avison & Shah (1997)



Heeks (1999)



Andersen (1994)



Avison & Fitzgerald (2003)



Söderström (2010)



Göransson & Gulliksen
(2000)
Andersen (1994)



Tabell 3 Sammanfattning av insamlingskällor (författarens egna)
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7 Resultat
Inledningsvis i kapitel 6 utformas en återkoppling till de syfte och frågeställning som
denna uppsats behandlar. Syftet till denna undersökning är att se vilka problem och
möjligheter det finns i praktiken med användarmedverkan, vilket ska ställas mot
litteratur samt tidigare undersökning från Hedberg & Järlstig (2016). Frågeställningen
kommer besvaras utifrån analys av de empiriska data vilket ställts emot litteraturen
samt den tidigare undersökningen. Resultatet presenteras genom de identifierade
kategorierna som analysen framställt är de mest centrala för att besvara
frågeställningen. Nedan presenteras frågeställningen från kapitel 3 som utgör denna
undersökning:


Hur ser synen kring användarmedverkan i systemutveckling ut i dagens
praktik?
o Vilka möjligheter kan användarmedverkan innebära?
o Vilka problem kan användarmedverkan innebära?

7.1Synen kring användarmedverkan i dagens praktik
Synen på användarmedverkan i systemutveckling i dagen praktik är att den har en
viktig betydelse för utvecklingsprocessen. Användarmedverkan skapar en förståelse
samt säkerställning av att de som utvecklas anpassas för slutanvändarna. Utförandet
av användarmedverkan går i samma linje i praktiken som i litteraturen, dock skiljer sig
de olika involveringsmetoderna i dagens praktik.
Dagens praktik uttrycker en positiv attityd kring att använda sig av
användarmedverkan dock kommer det med ett pris. Det praktikerna uttrycker idag är
att det som anses negativt med användarmedverkan inte kan tydas i litteraturen,
eftersom det handlar om den tekniska utvecklingen som skett från tidigare år. Dock
menar de att exkludera användarna i utvecklingsprocessen inte fungerar i dagens
utveckling, eftersom de positiva sidorna med användarmedverkan överväger de
negativa.

7.2

Möjligheter med användarmedverkan

7.2.1 Verksamhetsförståelse
Det användarmedverkan bidrar till som både praktiken och litteraturen har uttryckt är
förståelse för den verksamhet utvecklingen utförs på. Detta ger en större förståelse för
verksamheten, användarna i den och är en bidragande faktor till att arbetet skall kunna
genomföras framgångsrikt. Verksamhetsförståelsen bildar en relation till de
personerna som ska använda systemet i slutändan, vilket skiljer sig tillviss del emot
litteraturen fokus som mer uttrycker verksamhetsförståelsens påverkan på kvalitén av
systemet. Dagens praktiker pekar på ökad medvetenheten som gör att exempelvis
utvecklarna bildar sig en tydligare bild av vad som ska utvecklar och till vem via de
relationer som skapas till användarna via verksamhetsförståelsen.
7.2.2 Krav
Framställning av krav anses av både praktikerna och litteratur vara det mest centrala
med användarmedverkan. Detta genom den nära relationen som bildas med
användarna gör att en säkerställning av att rätt krav framställs, vilket bidrar till en mer
träffsäker slutprodukt. För att kunna skapa detta behövs enligt litteraturen och
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empirin att användarna tillsammans med utvecklarna diskutera fram de centrala
kraven som verksamheten behöver, för att sedan förädla dessa ner till en
kravspecifikation som sedan utvecklaren tar hand om. En slutsats är att kravens
centrala betydelse för användarmedverkan är densamma då (tidigare litteratur) som
nu (dagens praktiker).
7.2.3 Kommunikation
Användarmedverkan bidrar till en större möjlighet för användaren och utvecklaren att
skapa förbättrad kommunikation mellan varandra. Litteraturen och empirin uttrycker
att möjligheten som skapas med användarmedverkan ger parterna chansen till att
diskutera hur slutprodukten skall utformas. Skillnader mellan dagens praktik och
tidigare litteratur är att i dagens praktik anses det tekniska gapet som belyses i
litteraturen inte lika stort. Detta beror till stor del utav den tekniska utvecklingen och
medvetenheten som sker i våra samhällen. En slutsats är att god kommunikation
mellan parterna är nyckeln till att rätt krav framställs samt att en verksamhetförståelse
byggs upp.

7.3

Problem med användarmedverkan

7.3.1 Tid och kostnad
Tid och kostnad ansåg både litteratur och praktiken vara det centrala problemet när
det kommer till användarmedverkan. Empirin påtalade alla respondenter att
tidsaspekten som behövs avsättas för användarmedverkan vid insamling av
synpunkter och efterarbete, är ofta anledningar till varför de inte tar med användarna.
Det är även användarmedverkan enligt empirin som oftast får lyfta på foten när tids
och kostnadspress infinner sig i utvecklingsprojektet. En slutsats är att dagens
praktiker uttrycker att slopa användarmedverkan på grund av tids- och
kostnadsaspekten inte är övervägande nog för alla de positiva sidor som det medför.
7.3.2 Urval av representanter
Urvalet av representanter som medverkar i utvecklingsprocessens sågs vara kritiskt
av både litteraturen och empirin. Involveringen av rätt person i processen skapar rätt
förutsättningar för utvecklingen, vilket det bildas en svårighet när inte dessa personer
tillsätts till utveckling. Att utvecklingsföretaget står maktlös kring urvalet av
representanterna beskrivs inte i litteraturen, dock betonar de ett kunskapsgap kring
de urvalet som tillsätts vilket inte belyses lika starkt idag vilket tyder på teknik
medvetenheten i dagens praktik. En slutsats är att även om detta är ett problem
anser praktiker idag att slopa användarmedverkan inte är möjlighet på grund av alla
de positiva sidor det medför.
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8 Diskussion
I detta kapitel diskuteras undersökningen i sin helhet utifrån författarens egna
reflektion, samt ses undersökningen utifrån dem tre forskningsaspekterna.

8.1

Författarens egna reflektioner

Den samhällsvetenskapliga forskningen påverkas av ett antal olika faktorer varav en är
värderingar enligt Bryman (2011). Personliga åsikter och känslor kan påverka
undersökningen t.ex. forskningsområde, tolkning av data eller frågeställningar.
Författaren menar på att det är omöjligt att vara värderingslös och därför bör de
personliga åsikterna tas i beaktning. Enligt Bryman (2011) bör forskaren reflektera
över vilken påverkan de olika värderingar kan ha på undersökningen och även
framhäva dessa. Utifrån vad överstående författare beskriver anser jag att ett
förtydligande av min erfarenhet och kunskap av användarmedverkan, vilket
presenteras i följande avsnitt.
Det systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde har vid under flertalet
tillfällen vid kursundervisning och studiebesök hos företag nämnt på begreppet
användarmedverkan. Synen på användarmedverkan som nämnt i inledningen av
arbetet är förhållandevis ensidig, det anses vara en nödvändighet för att utvecklingen
av systemen ska fungera. Detta i sin tur strider emot den bild av system som jag arbetat
med under min studietid, vilka har varit krångliga och svårövergripliga. Ytterligare en
faktor som fick upp mina ögon för arbetet var utgångspunkten för denna
undersökning. Arbetet som Hedberg & Järlstig (2016) gjorde vid Linköping universitet
skapade en nyfikenhet att kontrollera om deras resultat överensstämmer mot en större
massa respondenter. Utifrån dessa faktorer kan jag anses vara partisk, dock anser
författaren själv att en öppenhet och opartiskhet hållits genom hela undersökningen.
Det slutgiltiga resultatet från denna studien påvisade i mångt och mycket att det
resultat som Hedberg & Järlstig (2016) presenterade stämde. Detta förstärker bilden
av den centrala roll som användarmedverkan har inom systemutveckling, eftersom
undersökningarnas olika arbetsmarknader pekar på liknande möjligheter och
problem. Bevisningen för detta har varit den triangulering som skett mellan
litteraturen, praktikerna och den tidigare undersökningen från Hedberg & Järlstig
(2016) vilket gav detta slutgiltiga resultat som bevisligen kan anpassas på flertalet
arbetsmarknader. Den personliga åsikten från författaren har varit att denna
undersökning har varit till stor nytta för framtida arbeten utifrån de möten och
lärdomar som insamlats från respondenterna. Detta arbete har skapat en medvetenhet
hos författaren som kommer följa med in i arbetslivet, vilket betyder en större
förståelse för båda parterna inom utvecklingsprocessen och de moment som involverar
användarmedverkan.

8.2

Vetenskapliga aspekter

I denna undersökning har synen på användarmedverkan behandlats, vilket resulterat
i att denna undersökning styrker det resultat som den tidigare undersökningen från
Hedberg & Järlstig (2016) påvisade. Att detta resultat skulle markant särskilja sig från
deras resultat sågs redan i ett tidigt stadie av undersökningen som osannolikt. Dock
vill jag med denna undersökning belysa att detta resultat anses vara mer tillförlitligt,
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utifrån antalet respondenter som utgörs i denna undersökning jämfört med deras.
Detta går att motargumentera utifrån undersökningen metodval, vilket en kvantitativ
undersökning skulle nå ut till ett större omfång av respondenter. Det är en sanning i
det motargumentet som är svårt att diskutera emot, eftersom en större massa av
respondenter uppenbarligen skulle ge mer data, men till vilken nytta? Ser vi till det
resultat denna undersökning har tagit fram så är det konstaterat från alla
respondenters sida att det kommunikation, verksamhetförståelse och rätt krav som
receptet för ett ”lyckat” system, vilket går att applicera även på denna undersökning.
Genom mitt metodval har jag kunnat sitta ute hos respondenten i deras
arbetsmiljö(verksamhetsförståelse), kommunicerat med dem(kommunikation) och
fått fram de svar (krav) jag behöver för att kunna utveckla en undersökning. Detta gör
att denna undersökning och metodval går hand i hand med det ämne som studeras.
Undersökningen baseras på litteraturen som kan anses ur en kritisk synpunkt vara
föråldrad. Valet av den litteratur som speglas i denna undersökning har varit medvetet
eftersom urvalet av de forskare som valts är ”kärn” forskare inom området
användarmedverkan. Tittar man på dagens litteratur och forskning pekar skribenter
än idag på dessa författare och diskuterar utifrån deras teser. Detta gör att den
litteratur som speglas i undersökningen är med medvetenhet av det äldre slaget, dock
ska inte kvaliteten av den underskattas. Detta kan exemplifieras med hur en
respondent såg på användarmedverkan. Personen uttryckte en kritisk syn till varför
involvering av fel person utgjordes i många utvecklingsprojekt, därför valde enbart
denna personen att välja de mest kompetenta inom området. Vilket ger slutprodukten
legitimitet och kvalitet utifrån att företaget kan säga att enbart de bästa har varit med
och utvecklat denna produkt.
Ytterligare har mycket utifrån resultatet överensstämt med hur litteraturen var förr dvs
80/90-tal tills idag, mycket har hänt inom den tekniska utvecklingen men det påverkar
inte rollerna som användarna och utvecklarna har. Detta menar jag att användarna har
ju fortfarande en önskan om att få deras krav uppfyllda och utvecklarna har en önskan
att skapa ett välutformat system, dock har verktygen till att göra detta förändras tack
vare den tekniska utvecklingen.

8.3

Samhälleliga aspekter

Detta resultat utifrån en användare i deras arbetsmiljö skapar fler möjligheter att i
framtiden få vara med att forma de system de arbetar inom. När företag själva
beskriver innebörden av användarmedverkan ger det hopp åt användarna att bli mer
involverade i framtida projekt. Troligtvis kommer alltid de problem som ses med
användarmedverkan finns kvar, det vill säga fokus på tid och kostnadsperspektivet.
Dock lever vi lever i en konkurrenskraftig värld, vilket kan ge användarna möjlighet att
påverka utveckling eftersom utvecklar företagen system utan användarna så kommer
ingen vilja använda dem och företaget kommer inte bli anlitat igen.

8.4

Etiska aspekter

Användarmedverkan utifrån ett etiskt perspektiv påvisar som beskrivits i överliggande
stycke att involveras inte användarna så begås ett etiskt fel. Denna undersökning
påvisar styrkan i att involvera användarna och fördelen som det medför till företagen
att göra detta vilket både ger en mer träffsäker slutprodukt och bättre etiska värden
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som ett företag i sin helhet. Eftersom det är svårare att diskutera emot ett företag som
betonar att de involverar användarna i deras utvecklingsprocesser, jämfört med om de
inte skulle göra detta.

8.5

Framtida arbete

Ett framtida arbete som har vuxit fram genom samtal med respondenterna och
litteraturen som studerats är hur val av arbetsmetod påverkar användarmedverkan.
Detta kommer utifrån att användarna idag jämfört med förr arbetar närmare sina
kunder genom agila arbetssätt, det skulle vara intressant att gräva djupare ner i detta
ämne och se hur detta nära samarbete påverkar de båda parterna. Respondenterna i
denna undersökning uttryckte både positiva och negativa sidor av agila arbetssätt,
vilket gör det extra intressant att titta närmare på vilken påverkan dessa arbetssätt har
på användarmedverkan. Ytterligare ett område som respondenter fick upp mina ögon
för var dokumentationen inom systemutveckling. Detta menar många respondenter är
ett område som bör belysas utifrån att det inte dokumenteras i den utsträckning det
bör göra p.g.a. exempelvis tidsbrist. Hur påverkar det framtida arbetstagare när
konkurrensen på marknaden hårdnar och företag byter leverantörer, vilket betyder en
längre inlärningsfas vid bristande dokumentation
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Bilaga
Intervjuguide
1. Vad innebär användarmedverkan för dig?
2. Vad har du för erfarenhet av användarmedverkan?
3. I vilka delar av utvecklingsprocessen brukar ni involvera användarna? Påverkar det
arbetsprocessen?
4. Hur väljer ni vilka användare som ska delta i processen? Några speciella faktorer?
5. Hur påverkar urvalet det fortsatta arbetet med utvecklingen?
6. Vilka fördelar anser du att det finns med användarmedverkan?
7. Vilka nackdelar anser du att det finns med användarmedverkan?
8. Hur anser du att kommunikationen mellan utvecklare och användare fungerar?
9. Hur anser du att användarnas kunskaper bidrar till utvecklingen av systemet?
10. Har din syn på användarmedverkan ändrats i takt med att du fått mer erfarenhet
och kunskap inom systemutveckling?
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