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Sammanfattning 

Denna uppsats berör ämnet användarmedverkan som i den här uppsatsen definieras 

som “Användare är med och för fram krav, åsikter och information kring vad som ska 

finnas i ett befintligt system i syfte att det ska passa deras verksamhet.”. Det uppsatsen 

utforskar är om det går att göra generaliseringar från ett tidigare arbete från Rosenquist 

och Curovac (2017) som hade problem med just detta. Frågeställningen i studien är “Vad 

har användarmedverkan för positiv och negativ påverkan på kravinsamling?”. 

Datainsamlingen från praktiken sker med hjälp av kvalitativ metod och kvalitativa 

intervjuer där en deduktiv tematisk analys används för att sedan analysera innehållet. 

Det som inte utforskas är de andra delarna av systemutveckling och vad 

användarmedverkan kan ha för påverkan i dessa, som exempelvis design. Studien 

utforskar heller inte användarperspektivet utan endast leverantörens perspektiv. Den 

tidigare studien utforskar olika teman om vad användarmedverkan har för positiva och 

negativa effekter på kravinsamling för standardiserade system. Dessa teman utforskar 

hur empiri jämfört med praktiken definierar och ser på saker inom 

användarmedverkan. De teman som utforskas är Definitioner (av Användare, 

Användarmedverkan och Krav), vad det finns för Möjligheter med användarmedverkan 

vid kravinsamling (Exakta och precisa krav, Uppnå användarnas förväntningar), Problem 

med användarmedverkan (Bristfällig kunskap hos användaren, Tid/Kostnad, Orimliga 

krav och Motvilliga användare), möjligheten att Förutse påverkan med 

användarmedverkan vid kravinsamling, Hitta rätt användare och vad Användarnas roll är 

i kravinsamlingsprocessen.  

Det som kommer fram i uppsatsen som resultat är att det med hjälp av denna studie 

samt den tidigare studien som gjordes av Rosenquist och Curovac (2017) går det att dra 

generaliseringar på en del teman och dessa teman var Definitioner, Möjligheter med 

användarmedverkan vid kravinsamling och Problem med användarmedverkan. Det gick 

däremot inte att dra generaliseringar från de andra tre teman.  

Nyckelord: Användarmedverkan, Kravinsamling, Krav, Användare.  

  



Abstract 

This thesis is diving into the subject of user participation that is defined as “Users are 

participating and comes up with requirements, opinion and information regarding what 

should be in a already existing system in purpose of getting the system to fit their 

organization”. What the thesis explores is if it is possible to do generalizations from an 

earlier work that was done by Rosenquist and Curovac (2017) which they had problems 

with. The framing of the question is “What positive and negative impact does user 

participation have on gathering of requirements?”. The data that was collected from the 

practice was done with the qualitative method and qualitative interviews, to analyze the 

gathered data a deductive thematic analysis was done. This thesis does not take in 

consideration what impact user participation can have on other parts of system 

development for example design. This thesis does not explore any other perspective 

than the supplier, therefore it does not explore the user perspective of the matter.  The 

earlier thesis explores different themes that regards what positive and negative impact 

user participation has on gathering of requirements for standardized systems. These 

themes explore how the empiricism and the practice look at Definition (of Users, User 

Participation and Requirements), what Opportunities user participation has on gathering 

of requirements (Exact and precise requirements, Achieve the users expectations), 

Problems with user participation (Inadequate knowledge from the user, Time/Cost, 

Unreasonable requirements and Reluctant users), the possibility to Forsee the effect that 

user participation has on gathering of requirements, Find the correct users and what The 

users role is in the process of gathering requirements. 

This thesis presents a result with the help of the earlier study that was done by 

Rosenquist and Curovac (2017) that it is possible to do generalizations on some of the 

themes that was presented, and these themes were Definitions, Opportunities user 

participation has on gathering of requirements, Problems with user participation. It was 

not possible to do generalizations on the other three themes due to that too much data 

that contradicts each other. 

Keywords: User participation, Gathering of requirements, Requirements, User.   
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1 Inledning 

Denna uppsats kommer att sätta sig in och diskutera hur de ansvariga för kravinsamling 

på IT-företag i Sverige ser på användarmedverkan. Det finns en delad uppfattning kring 

om användarmedverkan påverkar IT-projekt positivt eller negativt i litteraturen. Det är 

därför denna uppsats kommer att intervjua företag i Sverige för att se hur de arbetar 

med användarmedverkan och hur deras uppfattning är.   

 

Söderström (2010) skriver om att informationsteknologi blir vanligare och vanligare 

vilket resulterar i att det blir fler personer som använder IT i sitt dagliga arbete. IT-

system kan tillföra goda möjligheter att förbättra processer inom en verksamhet men 

det skapar samtidigt problem. Dessa problem kan spåras tillbaka till när systemen 

skapas och underhålls där utvecklarna inte har tagit tillräckligt stor hänsyn för de 

faktiska användarna av systemet och vad deras behov är (användarnas krav på 

systemet). På 90-talet läste Standish Group (en amerikansk forskningsgrupp som 

försöker ändra på hur IT-projekt styrs) rapporter i en större utsträckning för att försöka 

fastställa varför IT-projekt misslyckas. Det studierna kom fram till var att 

huvudingrediensen till ett lyckat projekt var användarmedverkan (The Standish Group 

1994). Detta poängterar även Söderström (2010) i sin bok. Wing, Andrew och Petkov 

(2017) skriver att faktorerna som är associerade till att projekt misslyckas är att krav är 

inkompletta, felaktiga, inkonsekventa eller saknade. 

 

Uppsatsen är utformad på ett vis där de begrepp och punkter som uppsatsen kommer 

att gå igenom tas upp i kapitlet bakgrund, sedan formuleras problemet i kapitlet 

problemområde. I kapitlet metod beskrivs vilken metod som kommer att användas för 

studien samt genomförandet av metoden. I materialpresentation kommer materialet 

som ska analyseras presenteras och i kapitlet analys analyseras material. Kapitlet som 

heter resultat kommer presentera resultatet av studien som sedan följs av kapitlet 

diskussion där studien diskuteras.  

 

Detta arbete baseras på ett arbete som är skrivit av Rosenquist och Curovac (2017) som 

gjorde en studie på vad för positiva och negativa aspekter det finns med 

användarmedverkan vid kravinsamling för standardiserade IT-system. Det deras studie 

kretsade kring och denna studie kommer följa upp är ett antal olika teman som dyker 

upp i kapitlet material, analys och resultat. Dessa teman är: 

 Definitioner  

o Definitioner av användare 

o Definitioner av användarmedverkan  

o Definitioner av krav 

 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 

o Exakta och precisa krav 

o Uppnå användarnas förväntningar 

 Problem med användarmedverkan 
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o Bristfällig kunskap 

o Tid/kostnad  

o Orimliga krav 

o Motvilliga användare 

 Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Hitta rätt användare 

 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 

För att sammanfatta vad dessa teman handlar om är det första temat Definitioner som 

handlar om hur litteraturen och respondenterna definierar exempelvis användare. 

Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling handlar om vilka positiva följder 

som tillkommer med användarmedverkan vid kravinsamling. Problem med 

användarmedverkan går in på vad det finns för problem och risker med 

användarmedverkan. Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 

handlar om det är möjligt för de ansvariga att redan innan veta vilka positiva effekter 

användarmedverkan kommer att ha. Hitta rätt användare handlar om hur empirin och 

respondenterna tycker att processen för att hitta rätt användare ska gå till. Det sista 

temat går in på vad de användarna har för roll i kravinsamlingsprocessen och detta har 

fokus på perspektivet från respondenterna. För att få en bättre förståelse av vad deras 

arbete handlar om, få förståelse för alla begrepp och vad användarmedverkan är för 

något kommer därför en bakgrund. 
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2 Bakgrundskapitel 

I detta kapitel kommer begrepp och definitioner tas upp som krävs för att ha en 

förståelse för innehållet i uppsatsen. De begrepp och definitioner som kommer att tas 

upp är Kravinsamling, Krav, Intressenter, Användare, Användarmedverkan, Definitioner av 

Användarmedverkan och Grader och Typer av Användarmedverkan. 

2.1 Kravinsamling 

Chemuturi (2013) skriver att det finns två olika tillvägagångssätt att samla in krav från 

intressenter, även om båda tillvägagångssätten går att använda ihop. det första är 

elicitering som handlar om att intervjua de som har direkt kontakt med systemet, det är 

insamling av data utan mellanhänder. Det är alltså insamling av data från primära källor 

som slutanvändare, experter, intressenter och brainstorming. Det andra 

tillvägagångssättet är att samla in data indirekt via källor som inte är människor, 

sekundära källor som är dokument, existerande applikationer, standarder och riktlinjer.  

 

För att lyckas med utvecklingen av ett system menar författare som (Andersen 1994; 

Clavadetscher 1998; Söderström 2010) att kärnan är användarmedverkan vid 

framtagningen av krav. Söderström (2010) poängterar vikten av användarmedverkan i 

sin bok och gör det med hjälp av studien The Chaos Report som utfördes av 

forskningsgruppen Standish Group. Denna studie gjordes på 8000 projekt där de 

lyckade projekten endast motsvarande 15 %. Det Standish Group kom fram till var att 

användarmedverkan inte var en delaktig faktor under kravhanteringen och resultatet av 

detta blev inkompletta krav. Andersen (1994); Cavaye (1995) hävdar att ett tätt 

samarbete mellan användarna och utvecklarna är väldigt viktigt och kan leda till en 

bättre produkt då en det är en större chans att förväntningarna på systemet blir 

uppfyllda samt att kraven blir åstadkommande. Clavadetscher (1998) skriver att 

kommunikationen vilket författaren anser som det viktigaste blir lidande av det Katzeff 

(1998) skriver om att problem uppstår från avståndet mellan utvecklare och användare.  

 

Matende och Ogao (2013) skriver att ge användare verktygen för att vara med och 

bestämma hur systemet ska vara utformat utifrån deras och företaget de jobbar hos 

krav och önskemål, detta görs genom att låta användare vara delaktiga i 

kravinsamlingen. Preece, Sharp och Rogers (2015) skriver om hur viktigt det är att 

användarnas arbetssätt ska reflekteras i kraven och att det är viktigt att kraven kommer 

från användarnas önskemål och förhoppningar av systemet. 

2.1.1 Krav 

Ett krav är ett attribut som är nödvändigt i ett system, det är ett påstående som 

identifierar en förmåga, karakteristisk eller kvalitetsfaktor av ett system, detta görs för 

att ge systemet ett värde och en användbarhet till en kund eller användare. Krav är 

viktiga på grund av att det är basen av hela utvecklingen som kommer senare i 

processen (Young 2004). 
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Gilb och Brodie (2005) definition av ett krav är att kravet tillgodoser information till 

designerna av systemet och ett flertal olika intressenter. Kravet konstaterar vad det är 

intressenterna vill att systemet ska kunna utföra. 

Dick, Hull och Jackson (2017) skriver att ett krav är ett påstående som identifierar en 

produkt eller process operationella, funktionella eller design karaktäristik eller 

begränsning. Detta påstående ska vara entydigt (bara tolkas på ett sätt), testbart eller 

mätbart och nödvändigt för processens eller produktens acceptans från kunder eller 

interna riktlinjer för att försäkra kvaliteten. 

Enligt Preece, Sharp och Rogers (2015) är definitionen av ett krav ett yttrande om vad 

en avsedd produkt som specificerar hur produkten ska verkställas och vad det är den 

ska göra. Den definition som kommer användas i denna uppsats är av Rosenquist och 

Curovac (2017), den är mest lik det som Preece, Sharp och Rogers skriver att ett krav är 

och den lyder “En specifikation av vad en produkt ska innehålla och vad den ska kunna 

göra”.  

 

Det finns olika typer av krav som funktionella och icke funktionella krav.  Karlsson 

(1996) skriver att funktionella och icke funktionella krav går att separera på då de 

beskriver olika saker av informationssystemet. Författaren skriver att de funktionella 

kraven är karaktäriseringar av de tjänster som systemet ska innehålla och förse till 

användaren. Karlsson (1996) skriver att exempelvis om en användare har behovet av att 

spara information på hårddisken bör en klickbar knapp som heter “spara” existera och 

tillgodose denna tjänst. Med andra ord om en användare trycker på knappen “spara” 

kommer informationen sparas på hårddisken. Gunnarsson, Samuelsson och Svensson 

(1999) ser krav på ett likartat sätt och målar upp funktionella krav som tjänsterna som 

ska finnas i ett system och att dessa tjänster ska bidra till att åstadkomma de målen som 

finns i verksamheten.  

Karlsson (1996) ser icke funktionella krav som de attributen systemet ska förverkliga 

och att dessa krav inte går att placera i kategorin tjänster där de funktionella kraven 

ligger. De icke funktionella kraven är exempelvis säkerhet, kapacitet, användbarhet, 

kvalitet och effektivitet. 

2.1.2 Intressenter 

Intressenterna för ett system är vem som helst som blir påverkad av systemet eller som 

kan påverka systemet själv. Detta inkluderar systemanvändarna, driftpersonal, de som 

finansierar projektet, ledning, utvecklare, kritiker med flera (Gilb och Brodie 2005). 

Enligt Freeman (1984) är en intressent i en organisation är en grupp eller individ som 

kan påverka eller bli påverkad av bedriften av objektiven för organisationen. Pouloudi 

och Whitley (1997) definierar intressenter som medverkande (i utvecklingsprocessen) 

tillsammans med vem som helst, grupper eller organisationer vars handlingar kan 

influenserna eller bli influenserna av utvecklingen och användandet av systemet, 

antingen direkt eller indirekt  

Dix et al (1993) skriver att intressenter är alla som får sitt arbete ändrat, förser eller får 

information från systemet eller en person som antingen ökar eller minskar i sin makt 
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eller influens inom organisationen. Conger (1994) skriver att intressenter inom software 

engineering kan definieras som de personer och organisationer som blir påverkade av 

applikationen Kotonya och Sommerville (1998) skriver att intressenter för ett system är 

personerna eller organisationerna som blir påverkade av systemet och kan indirekt eller 

direkt influera systemets krav.  Cotterell och Hughes (1995) skriver att intressenter är 

personer som har en insats eller intresse i projektet. 

2.1.3 Användare  

Sundgren (1992) skriver om tre olika typer av användare som författaren har segregerat 

i olika kategorier, slutanvändare, beställare och brukare. Slutanvändare är de som tar 

emot informationen från systemet via en direkt användning. Beställare är 

utvecklingsföretagets kund och den som har gjort en order på systemet, dessa beställare 

är även de som tar de generella besluten kring systemet. Brukare är operatörerna som 

har hand om systemet och möjliggör att slutanvändarna kan ta del av informationen.  

Avison och Shah (1997) skriver att användare är personer som kan nyttja den 

information som blir producerat av systemet eller de som använder systemet i sitt 

dagliga arbete. Författarna ger även exempel på användare och det kan vara kunder, 

chefer, administratörer eller ingenjörer.  Beynon-Davies (2009) skriver att en 

slutanvändare är en person som har en delaktighet i processen för utveckling samt att 

dessa användare har en potential att ge viktiga och exakta krav för uppbyggnaden av 

systemet.  

 

Harris och Weistroffer (2009) skriver att termen användare kan appliceras på olika sätt 

av författare. De skriver att primärt bör termen användas på personerna som praktiskt 

använder systemet själva. Ibland är dock även de sekundära användarna inluderade, 

med sekundära användare menas att det är personerna som har användning av 

informationen som kommer från systemet men gör det genom mellanhänder.  

Det Rosenquist och Curovac (2017) kom fram till i sin studie är att en användare är 

någon som använder systemet dagligen och att användarna även kan vara intressenter 

som blir påverkade av systemet utan att faktiskt använda det. Enligt författarna är en 

användare “personer som använder systemet i sin dagliga verksamhet, dessa räknas också 

som intressenter” och det är den definition som kommer att användas i detta arbete. 

 

Användare och intressenter kan många gånger vara samma sak då en användare kan 

vara en intressent och en intressent en användare. Hur företag definierar sina 

användare och intressenter kan skilja då de har en egen begreppsmodell inom 

organisationen. De har dock alltid en relation till varandra då en intressent har ett 

intresse för systemet har hen ofta också ett intresse för användarna och att exempelvis 

att systemet ska vara effektiviseras.  

2.2 Användarmedverkan 

Harris och Weistroffer (2009) skriver att för att kunna bestämma om 

användarmedverkan (user participation) är viktigt för ett systems framgång, måste en 
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definition som beskriver vad användarmedverkan är, göras. Termen 

användarmedverkan används ofta som en synonym till användare engagemang men 

vissa författare skiljer de två termerna åt. Exempelvis Barki och Hartwick (1989) 

föreslår att termen användarmedverkan bör användas “when referring to the behaviors 

and activities that the target users or their representatives perform in the systems 

development process”  

Tolkningen av detta är att när någon refererar till att användare eller deras 

referensgrupper är med och påverkar krav och funktioner av systemet under 

utvecklingsprocessen då definieras det som användarmedverkan. Barki och Hartwick 

(1989) definierar användare engagemang som “a subjective psyhcological state of the 

individual”. Preece, Sharp och Rogers (2015) definition på användarmedverkan är att 

användarna och de som utvecklar produkten arbetar tillsammans för att skapa den 

bästa produkten de kan. Den definition som kommer att användas i detta arbete är från 

Rosenquist och Curovac (2017) som skriver om användarmedverkan vid kravinsamling 

för standardiserade IT-system och deras definition är ”Användare är med och för fram 

krav, åsikter och information kring vad som ska finnas i ett befintligt system i syfte att det 

ska passa deras verksamhet.” Anledningen till att den är lite annorlunda är för att deras 

studie inte handlar om användarmedverkan för hela utvecklingsprocessen för ett system 

utan för ett redan befintligt system.  

Preece, Sharp och Rogers (2015) skriver att det finns olika tillvägagångssätt för att 

samla in data under kravinsamlingen och lyfter fram några exempel på tekniker som är 

enkäter, intervjuer, workshops (gruppdiskussion mellan användare och utvecklare där 

krav och övriga frågor diskuteras), observation och att studera dokumentation. Özcelik 

et al. (2011) skriver att workshops har en fördel och att det är att utvecklarna och 

användarna lär känna varandra och att det blir lättare att ta reda på vad användarna 

tycker om kraven och de funktioner som systemet kommer att innehålla. 

 

Barki och Hartwick (1989) skriver att system som är viktiga och relevanta för 

användare beskrivs som involverade. Barki och Hartwick (1991) skriver att användare 

som har en känsla av att de är involverade i ett system använder systemet mer. 

Användarna har en mer positiv attityd till systemet om de är involverade (Jackson, Chow 

och Leitch 1997) och uppfattar det som mer användbart (Seddon och Kiew 1996) 

användarna är även mer tillfredsställda med systemet (Blili, Raymond och Rivard 1998). 

Användarmedverkan är därför starkt associerat med ett antal indikationer på 

framgången för ett informationssystem (IS) (DeLone och Mclean 1992). 

 

Användarmedverkan och deltagande i mjukvaruutveckling anses vara en väldigt 

essentiell faktor för att systemet ska lyckas (Harris och Weistroffer 2009). Användare är 

en viktig källa av information då de är bekanta med det arbete och kontexten av det som 

mjukvaran ska stödja (Hendry 2008). Därför är det kritiskt att involvera användare för 

att skapa en bra lösning (Hope och Amdahl 2011). Harris och Weistroffer (2009) 

nämner fördelar med användarmedverkan, dessa fördelar är bättre kvalite på grund av 

mer precisa krav och att kunna förhindra implementationen av dyra funktioner som 
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egentligen inte behövs. Abelein och Paech (2015) skriver att användare som känner sig 

involverade i ett mjukvaruprogram kommer att ha en positiv attityd och uppfatta 

systemet som mer användbart och är därför mer tillfredsställda med systemet. Matende 

och Ogao (2013) skriver att användares bristfälliga kunskap leder till att de ofta ställer 

orimliga krav på vad systemet ska innehålla för funktioner. Axelsson (2013) skriver att 

på sjuttio- och åttiotalet användes användarmedverkan vid utveckling av 

informationssystem då de implementerades allmänt över organisationer. Under de 

senare årtionden har användarmedverkan varit ett viktigt perspektiv för utvecklingen 

av informationssystem, dock appliceras det inte i samma höga grad i praktiken som det 

gjordes förr. Axelsson (2013) skriver även att det finns forskare som kritiserar 

resultatet av användarmedverkan vid utvecklingen av informationssystem. Lin och Shao 

(2000) skriver att för att minska risken för att ändringar av kund ska ske i ett senare 

skede av projektet kan användarmedverkan användas. 

 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver att tidspressen vid kravinsamlingen där 

användarmedverkan används är den främsta utmaningen för just användarmedverkan. 

Författarna skriver även att de användare som bidrar till användarmedverkan ofta inte 

har en tillräcklig kompetens, kunskap eller erfarenhet som egentligen skulle behövas för 

att ha en god användarmedverkan, detta håller även Bano och Zowghi (2015) med om. 

Gulliksen och Göransson (2002) och Cavaye (1995) hävdar att användarmedverkan 

medför ett problem som innebär att IT-projekt blir mer kostsamma i både tid och 

pengar och menar att det är en av de största nackdelarna med användarmedverkan. 

Bano och Zowghi (2015) skriver att det finns användare som är motvilliga att hjälpa till i 

utvecklingen av ett nytt system och att det kan bero på att användarna saknar en positiv 

attityd eller motivation till att ens medverka i projektet vilket i sin tur har en negativ 

påverkan på självaste kravinsamlingen. Detta är även något Lin och Shao (2002) skriver 

om då rollerna och arbetsuppgifterna ändras inom verksamheten, de menar att detta 

beror på att de kan ske organisatoriska förändringar och att detta kan resultera i 

motstånd och att användarna har en negativ syn för det nya systemet. Något Preece, 

Sharp och Rogers (2015) skriver om är att även om användare är delaktiga i processen 

kan de ha en känsla av att de inte är tillräckligt involverade då de kan finnas en känsla av 

att just deras krav och funktioner inte prioriteras i utvecklingen. 

 

Heeks (1999) menar att användarmedverkan inte alltid är positivt och ger projektet 

fördelar utan detta är en missuppfattad idé och att det tillkommer även en mängd 

problem i användandet av användarmedverkan. Heeks (1999) skriver om många olika 

typer av användarmedverkan och deras konsekvenser en av dem är Byråkratisk 

medverkan som mer eller mindre är att organisationen går på antal medverkande och 

har likt en checklista i sitt förhållningssätt till användarmedverkan. Heeks (1999) menar 

att detta tillvägagångssätt inte lyckas att ge någon riktig känsla av engagemang eller 

bemyndigande. Heeks (1999) nämner ett exempel som han kallar “bean-counting 

participation” vilket är att det krävs en representant är delaktig från alla olika 

sammansättningar eller grupper. Detta görs utan att tänka på vilken inverkan detta har 
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på dynamiken av gruppen och kan leda till dysfunktionella förhållanden i 

utvecklingsgruppen för projekt i informationssystem vilket resulterar i att gruppen inte 

kan producera de krävda besluten och produktion.  

 

Heeks (1999) hävdar att medverkan används ofta utan att tänka på den politiska och 

kulturella kontext som den ska användas i. Författaren menar att kulturen och politiken 

i en organisation kan hämma användare för att säga vad de vill och att deras strategiska 

perspektiv inte är tillräckligt brett och att användare är partiska. 

 

Enligt Cavaye (1995) finns det IT-projekt som har nått en framgång och blivit integrerat 

i en organisation utan att ha använt sig av användarmedverkan, det kan bero på att det 

finns en risk att användarmedverkan fördröjer projekt då det innefattar ett högre antal 

personer. Cavaye (1995) skriver att detta medför mer ansträngningar till att komma 

fram till vilka krav som systemet ska innehålla, dessa ansträngningar är att det tar mer 

tid att komma överens på grund av det högre antalet personer som är involverade i 

projektet. Cavaye (1995) skriver om misslyckade projekt som har använt sig av 

användarmedverkan och menar att det inte finns någon garanti att ett projekt lyckas 

bara för att användarmedverkan har blivit tillämpat. Lin och Shao (2000) menar att IT-

projekt som använder sig utav användarmedverkan inte kan ta de positiva 

konsekvenserna för givet.  

 

Rosenquist och Curovac (2017) menar att användarmedverkan har både positiva och 

negativa konsekvenser på kravinsamling för standardiserade IT-system. De positiva 

sidorna det kom fram till i sin studie är, mer exakta och precisa krav, krav format efter 

verksamhetens processer, uppnår användarnas förväntningar. De negativa sidorna är 

att användarna kan ha en bristfällig kunskap, det kostar mycket pengar och tar lång tid, 

användarna ställer orimliga krav och att det kan finnas motvilliga användare.  

2.2.1 Grader och typer av Användarmedverkan 

Cavaye (1995) skriver att eftersom användarmedverkan används på flera olika sätt är 

det svårt att hitta en riktig definition på vad användarmedverkan faktiskt är, och 

beskriver sex stycken egenskaper (som kan läsas nedan):  

 

Typer (Types) av medverkan - refererar till de proportioner som användare deltar med i 

utvecklandet. Det är tänkbart att alla som kommer använda systemet tar del av 

utvecklingsprocessen men det är mer sannolikt att det är representanter av användare 

som faktiskt är involverade i utvecklingsprocessen.  

 

Grad (Degree) av medverkan - erkänner att användare kan ha olika nivåer av 

ansvarsområden under medverkan av utvecklingen. Några kan ge konsulterande råd i 

olika steg av utvecklingen medan andra kan ha en betydligt större medverkan och vara 

en del av designgruppen, och vissa kan ha fullt ansvar för utvecklingen av systemet. 
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Innehåll (Content) av medverkan - refererar till att användare kan medverka i olika delar 

av systemdesignen. Det är vanligt att medverkan involverar användare i aktiviteter 

vilket förbättrar den tekniska designen av ett system. Användare kan också vara 

involverade i den sociala designen av systemet och överväga de sociala och mänskliga 

påverkan av det nya systemet.  

 

Omfattning (Extent) av medverkan - erkänner att omfattningen av medverkan kan 

variera under olika faser av utvecklingsprocessen. Medverkan är särskilt ändamålsenligt 

i de tidigare stegen av utvecklingen vilket hänför sig till problem definitionen och 

identifiering av krav. Användare är sällan involverade i den fysiska designen och 

programmeringsfaserna. Men medverkan är återigen lämpligt under testning och 

installationen av det nybyggda systemet.  

 

Formalitet (Formality) av medverkan - Användarmedverkan under 

mjukvaruutvecklingen kan vara formellt organiserade och använda sig av formella 

grupper och lag där det hålls formella diskussioner i officiella möten. 

Användarmedverkan kan också äga rum i informella relationer, diskussioner och 

uppgifter.  

 

Påverkan (Influence) av medverkan - adresserar effekten av användarmedverkan på 

utvecklingen. Användarmedverkan kan dock bara vara en formalitet där förslag eller 

input blir helt ignorerad. Det kan alternativt vara att användarfeedback och hjälp blir 

taget väldigt seriöst och kan effektivt avgöra riktningen och resultatet av en 

utvecklingsprocess.  

 

Enligt Andersen (1994) finns det olika typer av användarmedverkan som författaren 

anser är primära och det är representativ, konsultativ och samstämmighet. Författaren 

menar även att de finns andra typer av användarmedverkan som inte används lika 

frekvent, och det är slutanvändarutveckling och ingen involvering alls. Andersen (1994) 

skriver att slutanvändarutveckling går ut på att användarna i stort sett konstruerar 

produkten/lösningen själva. 

 

Representativ medverkan - Göransson och Gulliksen (2000) beskriver representativ 

medverkan som den metod som försöker att framställa representanterna på ett optimalt 

sätt. Andersen (1994) skriver att representanterna ska vara ombud för de andra 

systemanvändare, de som väljer ut dessa representanter kan vara från styrelsen eller 

ledningsgruppen. Andersen (1994) skriver att det går att diskutera om 

representanterna kan lyckas framföra och faktiskt representera åsikterna av merparten 

av de användare de är ombud för. Fördelen med denna metod är dock att 

representanterna jobbar med utvecklarna. 

 

Konsultativ medverkan - Andersen (1994) skriver att konsultativ medverkan används 

för att garantera att de visioner som finns i organisationen, användarna och 
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ledningsgruppen stämmer överens med varandra. Författaren skriver att användarna 

får ge sin åsikt till utvecklarna men att de inte har någon omedelbar effekt på processen 

för utvecklingen. Andersen (1994)skriver att det är (klassiska) designgruppen som tar 

merparten av besluten om hur systemet ska utvecklas.  

 

Samstämmighet medverkan - Enligt Andersen (1994) används denna metod för att ha en 

ständig medverkan av användare för att de ska få tillfälle att påverka när förändringar 

sker. Detta är många gånger en tidskrävande process men den minimerar att det blir 

felrepresentationer i utvecklingen. 
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3 Problemområde 

I detta kapitel formuleras Problemet, Forskarfrågor, Förväntat Resultat och 

Avgränsningar. 

 

Rosenquist och Curovac (2017) gjorde ett arbete för att undersöka vad det finns för 

negativa och positiva aspekter kring användarmedverkan vid kravinsamling. En annan 

del av arbetet var även hur användarmedverkan används för kravinsamling till 

standardiserade system. De skriver att anledningen till att detta problemområde valdes 

var för att det är svårt att hitta undersökningar som är gjorda på IT-företag i Sverige 

som utvecklar egna standardsystem. Författarna gjorde en kvalitativ studie där de 

intervjuade svenska företagen för att försöka förstå användarens roll i 

kravinsamlingsprocessen. De positiva aspekterna Rosenquist och Curovac (2017) 

kommer fram till i sitt arbete är att användarmedverkan kan ge mer exakta och precisa 

svar, få krav format efter verksamhetens processer, det kan hjälpa att uppnå 

användarens förväntningar på systemet. För de negativa aspekterna kommer de fram till 

att användarmedverkan kan vara svårt på grund av att användarna har en bristfällig 

kunskap, det kostar mycket tid och pengar, användarna ställer orimliga krav. Detta 

arbete är svårt att göra generaliseringar från då författarna endast intervjuade fyra 

stycken respondenter då det är ett väldigt litet antal till en väldigt stor bransch. 

Författarna skriver själva i sin diskussion att det är svårt att dra generella slutsatser 

efter endast fyra stycken intervjuer. Det är därför som denna uppsats kommer att 

fortsätta på deras studie för att undersöka om det Rosenquist och Curovac (2017) kom 

fram till stämmer eller om detta område bör fortsätta undersökas.  

 

Söderström (2010) och Standish Group (2013) skriver att det är en väldigt hög grad av 

IT-projekt som misslyckas. De skriver att detta kan härledas tillbaka till att 

användarmedverkan inte användes i projekten vilket resulterar i inkompletta krav som 

resulterar i en misslyckad produkt. Detta medför en hög kostnad för de inblandade 

företagen då de lagt ner mycket tid och resurser på projekten. Det är många författare 

(Söderström 2010; Andersen 1994; Clavadetscher 1998; Katzeff 1998; Harris och 

Weistroffer 2009; DeLone och Mclean 1992; Hope och Amdahl 2011) som delar 

uppfattningen av att användarmedverkan har en positiv inverkan på utfallet av IT-

projekt, detta nämns i bakgrunden. Det finns även författare som inte tror att 

användarmedverkan behöver ha en positiv inverkan på utfallet av IT-projekt (Heeks 

1999; Cavaye 1995; Lin och Shao 2000). Det Heeks (1999) skriver är att 

användarmedverkan ofta inte används på rätt sätt eller i tillräckligt stor utsträckning 

vilket leder till problem för de involverade i IT-projekten.  

 

Det uppsatsen ska försöka ge lite extra ljus på är användarmedverkan vid kravinsamling 

i IT-projekt och hitta vad företag säger om användarmedverkan har positiva eller 

negativa konsekvenser på ett projekt. Det finns delade meningar i forskningen kring 

användarmedverkan och dess positiva och negativa konsekvenser på IT-projekt, de som 



12 
 

anser att det har en positiv påverkan på kravinsamling är dessa författare med flera 

(Söderström 2010; Standish Group 2013; Andersen 1994; Clavadetscher 1998; Katzeff 

1998; Harris och Weistroffer 2009; DeLone och Mclean 1992; Hope och Amdahl 2011) 

och de som anser att det har negativa konsekvenser på kravinsamling är (Heeks 1999; 

Cavaye 1995; Lin och Shao 2000).  

 

Det råder som sagt delade meningar kring de positiva och negativa aspekterna av 

användarmedverkan i kravinsamling. Litteraturen beskriver hur användarmedverkan 

har används under 80/90 talet och eftersom tekniken går framåt i en hög fart bör 

arbetssätten ha ändrats. Det har gjort många studier sen 80/90 talet i många olika 

grenar av det stora ämnet användarmedverkan, det har däremot inte gjorts speciellt 

många undersökningar kring vad för positiva och negativa konsekvenser 

användarmedverkan har på kravinsamling för standardiserade system. Detta är 

anledningen till denna studie är relevant för att se hur användarmedverkan praktiskt 

används i dag i företag som har egenutvecklade standardiserade system. 

3.1 Problem/fråga 

 Vad har användarmedverkan för positiv och negativ påverkan på kravinsamling? 

3.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att fokusera kring användarmedverkan under kravinsamling 

och kommer inte gå in på hur användarmedverkan kan användas i exempelvis design, 

testning, utveckling eller presumtiv användarmedverkan efter implementationen är 

klar. De som kommer bli intervjuade under detta arbete är företagen och därför kommer 

denna uppsats heller inte gå in på användarperspektivet eller kunder. Uppsatsen 

kommer heller inte att undersöka de IT-företag som utvecklar system från grunden och 

utefter önskemål från kund. Det denna uppsats vill komma åt är de IT-företag som 

implementerar ett standardiserat IT-system hos kunder som företaget själva har 

utvecklat och sålt. De företag som kommer undersökas kommer vara företag 

lokaliserade i Sverige. 

3.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är att få klarhet i IT-företags syn på användarmedverkan och 

om de anser att den hjälper eller stjälper processen för kravinsamling. Att försöka ta 

reda på hur företagen hittar de “rätta” användarna, vad företagen ser för positiva och 

negativa effekter av användarmedverkan. Att ta reda på vad som är motivationen till att 

företagen använder användarmedverkan och vad som gagnar dem med det. En annan 

sak är att försöka få företagens bild på hur tids- och kostnadsmässigt det är att använda 

användarmedverkan i projekt. Ett annat förväntat resultat är att få en bättre inblick i 

vilka olika roller som medverkan under kravinsamlingen hos företagen. En annan 

förväntning är även att se om företagen redan vet de positiva och negativa sidorna de 

kommer att stöta på vid användarmedverkan i kravinsamlingen.
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4 Metod 
I detta kapitel kommer planeringen av Val av Metod, Intervju, Intervjuguide, Forskningsetik 

Dataanalys samt Genomförandet av planering av dessa punkter att gås igenom. 

4.1 Val av Metod 

I samhällsvetenskapen anses det ofta som att kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsstrategi är de metoder som används på fältet. Patton (2015) skriver att 

om en undersökning behöver djupgående och detaljerad information bör en kvalitativ 

metod användas, om undersökningen behöver ta in en stor mängd data med 

standardiserade svar bör en kvantitativ metod användas enligt. Den kvantitativa 

metoden är mer standardiserad där det finns färdigformulerade svar, detta kan dock 

bidra till att fler kan delta i studien. I den kvantitativa metoden studeras strukturerad 

data som kan kvantifieras i kategorier eller siffror, den utgår från en hypotes sen prövas 

den hypotesen deduktivt för att se om hypotesen var sann eller falsk. En vanlig metod 

för kvalitativ undersökningsstrategi är enkäter vilket kan ge högt strukturerade svar och 

kvantifierbar data. Den kvalitativa metoden ger möjlighet för respondenterna och 

intervjuaren att svara öppet och diskutera frågorna då inte samma standardisering 

används på frågor och svar i kvalitativ undersökning (Patton 2015). Enligt Bryman 

(2011) har kvantitativ undersökning en utgångspunkt från att verkligheten är objektiv 

medan kvalitativ undersökning har ett fokus på hur personen uppfattar sin verklighet.  

 

Anledningen till att den kvalitativa undersökningsstrategin planerades att väljas för 

detta arbete var för att forskaren var ute efter en detaljerad bild och få fram åsikter och 

erfarenheter från yrkesmänniskor i branschen för att försöka ta reda på vad de har för 

bild av ämnet. Detta kunde potentiellt ha blivit svårt att utföra med hjälp av en 

kvantitativ studie då standardiseringen av svaren i form av en enkät inte öppnar för 

diskussion med respondenten (Bryman, 2011). Planen av att använda en kvalitativ 

undersökningsstrategi möjliggjorde att få en insikt på djupet från ett fåtal organisationer 

istället för att få svar från ytan av väldigt många personer och organisationer (Bryman, 

2011). Anledningen till att detta var viktigt för denna studie var på grund av att studien 

var ute efter ett svar om varför och vad för positiva och negativa aspekter det finns i 

användarmedverkan vid kravinsamling för standardiserade IT-system. Det var viktigt 

för studien att ta reda på vad respondenterna anser vara problemen och vad det är 

företagen gör för att motverka dessa problem. Den kvalitativa metoden med hjälp av 

intervjuer kunde även möjliggöra för organisationerna att uttrycka sig mer fritt då de 

inte skulle få förstrukterarade svar i form av enkäter. 

 

4.2 Intervju 

Patton (2015) skriver att intervjuer med personer används för att få reda på de saker 

som inte direkt går att observera. Författaren skriver att meningen med intervjuer är att 

tillåta intervjuaren att få se respondentens perspektiv. Patton skriver även kvalitativa 
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intervjuer börjar med att det sker ett antagande att den andra personens perspektiv är 

värdefullt, tydligt och fattbart. Intervjuer görs för att få reda på vad som finns i någon 

annans sinne och för att samla in deras historier. Detta var anledningen till att intervjuer 

planerades att användas i detta arbete då det var respondenternas tankar, känslor och 

erfarenheter gentemot användarmedverkan vid kravinsamling för standardiserade IT-

system som var intressanta för att kunna besvara frågeställningen. Det planerades att 

utföra sju stycken intervjuer som skulle utföras på personer som var ansvariga för 

kravinsamlingen för standardiserade system som de sålde med modifikationer till 

kunder. De sju stycken respondenter som ska intervjuas planeras att ha lång erfarenhet 

inom utveckling av IT-system och standardiserade IT-system. Respondenterna skulle ha 

en roll med mycket ansvar kring användarmedverkan som exempelvis en 

verksamhetsanalytiker, produktchef, projektledare eller liknande. Anledningen till att 

detta är viktigt för detta arbete är för att syftet är att få reda på vad för negativa och 

positiva konsekvenser användarmedverkan vid kravinsamling för standardiserade 

system har i praktiken. För att få valida och trovärdiga svar krävs det respondenter som 

har praktiserat inom branschen och har en djup förståelse och kan anses som experter 

inom området. Företagen använder sig av användarmedverkan för att komplettera 

dessa standardiserade system med modifikationer som deras kunder vill ha. 

 

Bell (2010) skriver att en stor fördel med intervjuer är anpassningsförmågan, en skicklig 

intervjuare kan följa upp idéer, undersöka motiv och känslor vilket en enkät aldrig 

skulle kunna göra. Bell (2010) skriver även att en intervju kan ge mer information då det 

går att tolka tonen på rösten, ansiktsuttryck, om respondenten tvekar och mycket mer, 

denna information skulle gömmas i en enkät. Bell (2010) hävdar även att det självfallet 

även finns problem med intervjuer. Intervjuer är tidskrävande och om det är många 

intervjuer som behöver göras i ett projekt bör det vara inräknat att det kommer ta 

många timmar att utföra och analysera intervjuerna.  

Andersson (1994) skriver att en intervju är en interaktionsprocess av givande och 

tagande kommunikation mellan intervjuaren och respondenten. Kommunikationen 

mellan de två är främst verbal men inte bara och författaren påpekar att det är viktigt att 

tänka på vad respondenten har för kroppsspråk och tonfall och tonläge.  

 

Intervjuerna planerades att göras både på telefon och i möten på tu man hand med 

respondententerna. Anledningen till att intervjuerna planerades att göras på både 

telefon och i möten är på grund av att det är vissa företag som ligger i andra städer än 

där författaren bor vilket skulle göra intervjuerna för tidskrävande. Holstein och 

Gubrium (2003) skriver om för- och nackdelar med telefonintervjuer och intervjuer på 

tu man hand. Några av de positiva delarna med telefonintervjuer enligt författarna är att 

det kan vara lättare att kontrollera situationella variabler i telefonintervjuer, det tar 

mindre tid för intervjuerna då hen slipper arrangera och planera in ett möte och ta sig 

dit. Några av fördelarna med intervjuer på tu man hand enligt Holstein och Gubrium 

(2003) är att det kan vara lättare att få deltagare till undersökningen med tu man hand 

intervjuer. De menar även att komplexa problem verkar diskuteras bäst i intervjuer 
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gjorde på tu man hand. Det är även bättre än telefonintervjuer om respondenten är 

gammal, hörselnedsatt, eller är en minoritet, känsliga frågor blir bättre besvarade av 

intervjuer på tu man hand. 

4.2.1 Intervjuguide 

Krag Jacobsen (1993) skriver att en intervjuguide kan användas för att ge alla de 

respondenter som blir intervjuade att få chansen att prata om samma teman och svara 

på liknande frågor. Frågorna behöver inte komma i någon speciell följd och det används 

främst öppna frågor. Författaren skriver även att denna metod ger möjlighet till att nya 

och oförutsedda aspekter kommer fram under intervjun.  

 

Intervjuguiden skapades med hjälp från ett tidigare arbete gjort av Rosenquist och 

Curovac (2017) där intervjuer gjordes på företag angående samma ämne. Skapandet av 

intervjuguiden utgick från det tidigare arbetets intervjuguide och samlade inspiration 

samt de mest relevanta frågorna för detta arbete. Guiden är alltså inte kopierad från 

deras arbete utan den är modifierad med de frågor som behöver undersökas ytterligare 

och för att kunna besvara forskningsfrågan. Det fanns en del frågor i den tidigare guiden 

som inte var relevanta för att besvara forskningsfrågan och är därför borttagna från den 

som används i denna studie.  

Guiden är uppbyggd med 6 teman i tre olika delar och det första är en inledande del där 

respondenten får berätta lite om sig själv och hur de definierar olika begrepp samt hur 

de arbetar med de begreppen på sitt företag. Det kommer sedan en mittendel där det 

planerades att diskutera hur respondentens företag arbetar med användarmedverkan 

för kravinsamling till standardiserade system och vad respondenten tror att det har för 

positiva och negativa effekter. Den sista delen planerades handla om det är möjligt att 

förutspå vad som kommer påverkas av använda sig av användarmedverkan, hur det går 

till för att hitta rätt användare och vad användarens roll är i kravinsamlingsprocessen.  

Teman för intervju: 

 Definitioner  

 Definitioner av användare 

 Definitioner av användarmedverkan  

 Definitioner av krav 

 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Exakta och precisa krav 

 Uppnå användarnas förväntningar 

 Problem med användarmedverkan 

 Bristfällig kunskap 

 Tid/kostnad 

 Orimliga krav 

 Motvilliga användare 

 Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Hitta rätt användare 

 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 
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4.3 Forskningsetik 

I detta delkapitel kommer de fyra huvudkraven inom forskningsetik att presenteras följt 

med hur de appliceras på denna studie, de fyra huvudkraven är Informationskravet, 

Samtyckeskravet. 

4.3.1 Informationskravet 

Denna regel handlar om att forskaren ska ge information till respondenten kring vad det 

finns för villkor som finns för deltagandet i studien samt vad respondents uppgift är. När 

detta är gjort ska respondenterna bli informerade om att deras deltagande är frivilligt 

och att de kan välja att avsluta sin medverkan när de vill. Den informationen som 

deltagarna ska ta del av är de inslag av studien som kan tänkas att påverka deltagarnas 

vilja att faktiskt delta i studien (Vetenskapsrådet, 2018).  

4.3.2 Samtyckekravet 

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien ska lämna in sitt samtycke till 

forskaren och att det är forskarens uppgift att inhämta detta samtycke från deltagaren. 

Om deltagaren exempelvis skulle vara under 15 år och att undersökningen på något vis 

etiskt känsligt bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare eller förälder 

(Vetenskapsrådet, 2018). 

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innefattar att den personal som är involverad i forskningsprojektet som 

innehåller nyttjandet av etiskt känsliga uppgifter om enskilda personer som är 

identifierbara, om detta är fallet bör det finnas en undertecknad förbindelse angående 

en tystnadsplikt som innefattar dessa uppgifter. Alla uppgifter som har med 

identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett vis att det inte 

går att identifiera personerna från utomstående individer. Detta gäller i synnerhet 

uppgifter som skulle kunna uppfattas som etiskt känsliga. Det ska alltså vara praktiskt 

omöjligt för en utomstående person att kunna komma åt dessa uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2018). 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna om de enskilda personerna 

endast får användas för forskningsändamål. Uppgifter som är insamlade för ändamålet 

forskning får inte användas eller lånas ut för ett kommersiellt bruk eller något annat 

icke-vetenskapligt syfte. Uppgifterna får alltså bara ges eller lånas ut till andra forskare 

som håller sig till samma förpliktelser mot de som har lämnat uppgifterna som den 

tidigare forskare eller forskningsgrupp har lovet deltagarna (Vetenskapsrådet, 2018). 

4.3.5 Forskningsetik inom denna studie 

För att projektet skulle följa de etiska principer som Vetenskapsrådet (2018) har 

publicerat planerades det att respondenterna blev informerade vad deras uppgift var i 
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projektet och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Respondenterna planerades 

att bli informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville. Deltagarna planerades även att lämna sitt samtycke om att de 

ville vara med i undersökningen och att de hade möjlighet avbryta sin medverkan när de 

ville. Om de hade valt att avbryta sin medverkan hade inget insamlat material från 

respondenten att användas i arbetet. För att skydda känslig information planeras 

forskaren att ha en tystnadsplikt vad gäller namn på deltagare och annan känslig 

information som kan leda till personens identitet. Den insamlade informationen får inte 

användas för något annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2018). 

4.4 Dataanalys 

Enligt Flick (2014) för att börja med dataanalysen planerades det först att transkribera 

den insamlade datan från inspelningarna av intervjuerna samt om några observationer 

gjordes under intervjun som blev antecknade. Den transkriberade informationen 

planerades att bli organiserad och varje intervju skulle bli tilldelad ett namn som 

exempelvis R1, R2, R3 som står för respondent följt av ett nummer för att bibehålla en 

anonymitet för respondenten (Flick, 2014). När informationen sedan var transkriberad 

och organiserad planerades det att påbörjad processen för att tolka informationen som 

enligt Flick (2014) är den svåraste utmaningen i kvalitativ forskning. När informationen 

sedan hade blivit tolkad planerades den att jämföras med litteraturen och de 

sammanfattningar som fanns tillgängliga i Rosenquist och Curovac (2017) för att hitta 

liknelser och olikheter.  

För att bearbeta den data som samlades in planerades det att använda en tematisk 

analys som är väldigt vanlig i kvalitativ undersökningsstrategi. Enligt Hayes (2000) 

innefattar tematisk analys att det material som har blivit insamlat under intervjuerna 

organiseras och struktureras med hjälp av de teman som har kommit fram i de olika 

intervjuerna. Hayes (2000) skriver att det går att göra en tematisk analys på olika vis, 

induktiv och deduktiv tematisk analys, medan induktiv tematisk analys handlar om att 

identifiera teman samtidigt som analysen av materialet sker. Det arbetssätt som 

planerades att användas i detta arbete var det deduktiva arbetssättet då det är styrt av 

teori och att teman planerades att bestämmas i förväg redan innan analysen var 

påbörjad. Anledningen till att deduktiv tematisk analys planerades att användas var för 

att det fanns ett tidigare arbete som redan har hittat teman i sin analys och denna analys 

kommer följa samma fotspår. 

Teman för analys: 

 Definitioner  

 Definitioner av användare 

 Definitioner av användarmedverkan  

 Definitioner av krav 

 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Exakta och precisa krav 
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 Uppnå användarnas förväntningar 

 Problem med användarmedverkan 

 Bristfällig kunskap 

 Tid/kostnad 

 Orimliga krav 

 Motvilliga användare 

 Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Hitta rätt användare 

 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 

4.5 Genomförande 

 

Figur 1- Genomförande av Metod 

 

Det var den kvalitativa undersökningsstrategin som användes vid genomförandet av 

denna studie. Den målgrupp som planerades att kontakta var personer som hade en roll 

med mycket ansvar kring användarmedverkan som exempelvis en 

verksamhetsanalytiker, produktchef, projektledare eller liknande. Detta levde studien 

upp till då de som blev intervjuade var verksamhetsanalytiker, produktchef och 

projektledare. Några av dessa intervjupersoner hittades genom personliga kontakter 

som gav referenser till företag och person som de trodde eller visste var intresserade av 

en studie som denna. Andra intervjupersoner hittades genom en portal för IT-företag 

som arbetar med lösningar för E-handel. Det säkerhetsställde även att 

intervjupersonerna arbetade och hade erfarenhet från att arbeta med 

användarmedverkan vid kravinsamling för standardiserade system. Detta gjordes för att 

det var ett av målen med studien att fokusera på just standardiserade system om inte 

användarmedverkan vid kravinsamling generellt. De som blev intervjuade hade mycket 

erfarenhet i branschen vilket också var ett av de kriterier som var uppsatt innan 

målgruppen blev kontaktad. Detta konfirmerades även genom mail för att veta att de 

intervjupersonerna stämde in på kriterierna för intervjun. För intervjun planerades det 

att göra både intervjuer på tu man hand och via telefon vilket också blev fallet för denna 

studie då det var en intervju på tu man hand och resten via telefon. Det planerades att 

göra sju stycken intervjuer vilket tyvärr inte blev utfallet av denna studie utan det blev 

istället fyra stycken som utfördes. Detta var på grund av att ett färre antal än förväntat 

ställde upp på att bli intervjuade, det kontaktades cirka trettio företag men endast fyra 

stycken ville ställa upp.  

Vid intervjuerna informerades respondenterna om vad studien gick ut på och vad syftet 

var, de blev även informerade om att de kunde dra sig ur studien när de ville om 
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respondenterna exempelvis inte hade fått ett godkänt från sin chef innan de gjort 

intervjun och sedan fått svar att det inte var okej att göra intervjun. Respondenterna 

blev även frågade om de gick bra att spela in för att kunna transkribera vilket var okej 

bara personerna och deras företag hölls anonyma. Detta gjordes för att upprätthålla de 

etiska forskningsprinciperna i studien. Planeringen var hela tiden att hålla 

respondenterna anonyma för att möjliggöra för att få öppnare och ärligare svar. För att 

sammanfatta intervjuerna skrevs först teman upp som sedan skulle vara med i analysen 

och svaren från respondenterna delades sen in i dessa teman som hade olika rubriker. 

Dessa teman kommer från studien som utfördes av Rosenquist och Curovac (2017) och 

var de ämnena som de analyserade. Anledningen till att dessa användes även i denna 

studie var för att det var en fortsatt studie på deras arbete och för att kunna jämföra 

materialet krävdes det att samma teman användes. Den data som inte passade in i dessa 

teman blev förkastad då den inte var relevant för studien. Den tematiska analysen 

utfördes sedan deduktiv då det som sagt redan fanns teman från en tidigare studie som 

utfördes av Rosenquist och Curovac (2017). I den deduktiva tematiska analysen delades 

först de olika teman upp för att sedan föra över den information som kom från 

respondenterna i intervjun samt litteraturen i bakgrunden in i dessa olika teman. Detta 

gjordes för att hitta samband och olikheter för att sedan kunna dra slutsatser och 

komma fram till ett resultat. Dessa teman kom som sagt från studien som utfördes av 

Rosenquist och Curovac (2017) för att kunna jämföra det dem hittade med det som 

hittades i denna studie och sedan jämföra det med annan befintlig empiri. Om denna 

studie hade varit en egen studie och inte en fortsatt studie hade en induktiv tematisk 

analys använts för att hitta teman i det insamlade materialet.  

När analysen sedan var avslutad extraherades kunskapsbidragen från varje tema in i 

kapitlet Resultat där det skrevs ut under varje tema samt att en tabell med alla teman 

som visade vilka av studiens teman som kunde generaliseras med hjälp av denna studie 

samt studien av Rosenquist och Curovac (2017). 

4.5.1 Information om respondenterna 

I det här kapitlet presenteras det material som presenteras från respondenterna från 

intervjuerna. 

4.5.1.1   Respondent 1 (R1) 

Respondenten arbetar på ett mjukvaruföretag som säljer egenutvecklade 

standardiserade e-handelslösningar för företag med 50 anställda och uppåt och där har 

respondenten arbetat i 18 år och hen är projektledare. 

4.5.1.2   Respondent 2 (R2) 

Respondenten arbetar på ett företag inom systemutveckling som har ett egenutvecklat 

standardsystem som säljs till stora företag med 400 anställda eller fler och hen är 

verksamhetsanalytiker och har arbetat som det i 10 år, hen definierar rollen som att 

vara den som tar reda på vad det är som ska levereras. 
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4.5.1.3   Respondent 3 (R3) 

Respondenten arbetar på ett mjukvaruföretag som har ett egenutvecklat 

standardsystem som säljs till medelstora företag på 70-100 personer och hen är 

produktchef för E-handelsplattformen, hen har arbetat 11 år på företaget och varit 

produktchef i 4 år. 

4.5.1.4   Respondent 4 (R4) 

Projektledare på ett svenskt företag som arbetar och säljer en egenutvecklad 

standardiserad lösning för E-handel, hen har arbetat 10 år på företaget varav 7 år som 

projektledare.
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5 Materialpresentation 

5.1 Definitioner 

I detta underkapitel presenteras definitioner från respondenterna. 

5.1.1 Definition av användare 

R1 berättar att deras företag ser alla som använder systemet som användare, dessa 

användare kan ha använda systemet på olika sätt och ha olika mål med användningen av 

systemet. Det respondenten skiljer på är dock att de har kunder som har användare och 

sedan har de deras egna användare i en forskningsgrupp som är representanter i form 

av en referensgrupp. Företaget ser även de som kan använda sig utav informationen 

som användare.  

R2 berättar att användare kan vara ett antal olika personer, det kan sponsorn med andra 

ord den som betalar för systemet, det kan vara systemspecialister som inte använder 

systemet men är djupt insatta i det område där systemet används och sedan finns det de 

som faktiskt använder systemet. Respondenten berättar att de personer företaget vill åt 

till användarmedverkan är de personer som har arbetat länge på arbetsplatsen och kan 

processerna väl. Att diskutera med dessa användare kan bidra med viktig information. 

På R3s företag definieras användare som de kunder och partners företaget arbetar med. 

Kunderna är de som beställer och använder systemet och partners är företag som de har 

skrivna avtal med och uppdelade ansvarsområden. Företaget har en väldigt nära 

relation till dessa partners och känner till varandra väl. Dessa två användare ser 

företaget även som intressenter. Respondenten berättar även att de ser de som faktiskt 

använder systemet som användare. 

 

Enligt R4 är användare de som sitter och arbetar i systemet varje dag och att det är vad 

hen skulle definiera en användare som. 

5.1.2 Definition av användarmedverkan 

Enligt R1 är användarmedverkan när användare med hjälp av leverantören är med och 

tar fram en produkt, där de tar fram funktioner och krav till produkten tillsammans och 

att användaren får ge sina åsikter under utvecklingen.  

Användarmedverkan enligt R2 är när en användare är med i utvecklingsprocessen och 

delar med sig av sitt perspektiv till leverantören och hjälper till att ta fram krav 

tillsammans. Hen menar att ha med användare i utvecklingsprocessen ger användare en 

möjlighet att påverka och förbättra det som fungerar dåligt idag i verksamheten.  

R3 beskriver användarmedverkan som en iterativ process där användare och 

leverantörer arbetar tillsammans för att få fram krav och funktioner till ett system för 

att kunna förbättra den nuvarande situationen. 
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R4 menar att i hens ögon är användarmedverkan de användare som är med i 

framtagandet av ett system, detta görs tillsammans med de som ska leverera produkten 

och som sedan specificerar de krav som kommer upp under samarbetet. 

5.1.3 Definition av krav 

Enligt R1 definierar de ett krav som en funktion eller önskemål som behöver finnas med 

i systemet för att det ska fungera som kunden vill. Innan de har fått kunden som en 

faktisk kund handlar det kraven om vad kunden måste ha och vad systemet bör ha för 

funktioner för att de ska vilja köpa deras system. När de har värvat kunden börjar ett 

arbete för att modifiera och förbättra det befintliga systemet och dessa hänvisar 

respondenten som önskemål. 

Enligt R2 är ett krav en funktion för systemet och eller något kunden har bett om, som 

ett önskemål. Respondenten berättar att det finns både formella och informella krav 

som dyker upp under insamlingen av krav och resten av arbetet med användaren och 

produkten. De formella kraven kommer fram genom notifieringar från möten som blivit 

godkända av kunden eller i mail i form av listor. De informella kraven som dyker upp 

kan vara något en användare sa vid kaffemaskinen och dessa krav menar respondenten 

kan vara lite svåra att fånga upp då hen kan ha trott att det bara pratade lite allmänt 

medan den som sa det är helt säker på att de pratade om krav. Respondenten menar att 

det är därför viktigt att alltid vara på tå när hen träffar användare. Vissa krav uppstår 

dock från beslut tagna från sunt förnuft, respondenten berättar att det sunda förnuftet 

kommer från erfarenhet och att det blir en självklarhet när hen är i branschen. En sak 

respondenten poängterar var en sak att tänka på när en person diskuterar krav med en 

användare att ha i åtanke över hur kravet ska formuleras. Respondenten menar att det 

är viktigt att tänka på if och else satser även under diskussioner av användare för att 

spara tid i ett senare skede då hen redan vet vad användaren vill att systemet ska göra 

när ingenting annat fungerar till exempel. 

R3 berättar att för företaget är krav de funktioner och önskemål som kunden vill ha 

samt de befintliga funktioner som finns i tidigare system och även de funktioner som 

brukar användas i liknande system. 

 

Enligt R4 är ett krav något som kommer från kunden och handlar om vad systemet ska 

kunna utföra, hen är poängterar vikten i att ett krav ska vara tydligt och väldefinierat på 

ett vis att det bara går att tolka på ett sätt. Respondenten menar att ifall ett krav inte är 

väldefinierat och tydligt blir det väldigt svårt att mäta om kraven är uppfyllda eller inte, 

hen tar ett exempel på ett otydligt krav och det är “Det ska gå fort att få fram sökresultat 

från en sökning på kläder i en webshop” hen säger att det är väldigt svårt mäta vad 

snabbt är, snabbt för en person kan vara långsamt för någon annan. Respondenten 

fortsätter och säger att kraven måste vara mätbara alltså att istället för att sökningen 

ska vara snabb ska den ta 0.5 sekunder om användaren är uppkopplad till minst ett 

internet med 3G täckning.  
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5.2 Möjligheter med användarmedverkan 

En av de största möjligheterna R1 ser med användarmedverkan är att de utvecklar de 

användaren faktiskt vill ha och inte får ett svar av kunden att “ja men det var ju kul att du 

utveckla det där men vad ska vi med det till, det är inget som behövs?”. Det går istället att 

säkerhetsställa att de faktiskt vill ha den funktionalitet som blir implementerad. 

Det positiva följderna av användarmedverkan enligt R2 är perspektivet från användaren 

som en person som inte arbetar på företaget kan ha. “Personerna som är med i projektet 

och som är inom kundens organisation har en unik insikt i vad som behöver göras och hur 

det görs på”. Respondenten menar att eftersom en användare även definieras som 

systemspecialister och systemägare och inte bara slutanvändare finns det väldigt 

värdefull information att hämta i just processen för insamling av krav. Hen menar att 

informationen är värdefull på grund av att att dessa personer har mycket erfarenhet och 

kunskap kring den bransch som systemet ska användas i. Anledningen till att de 

använder användarmedverkan är för att det inte går att ha exempelvis 10 stycken 

ingenjörer som utvecklar systemet och att det blir bra, då de inte har tillräckligt bra 

perspektiv för hur processerna ser ut i kundens företag.  

Enligt R3 är den största positiva effekten att kunden blir glad och att det handlar om 

kundvård. “Kunden har anlitat oss för en anledning och det är för att de inte är nöjda med 

den nuvarande situationen och när de får vara med och ta fram ett nytt system är det 

självklart glada att få vara delaktiga”. Det finns ett missnöje i stunden kring det 

nuvarande systemet och därför blir användaren glad av att få vara med i förändringen 

som skall ske. Respondenten menar att detta ger en positiv effekt av hur det nya 

systemet tas emot hos kunden. 

 

Ett citat taget från intervjun med R4 “För att förstå vad kunden vill ha krävs det att få en 

insikt i hur de arbetar och det görs bäst med hjälp av användarmedverkan [...]att kunden 

får vara med i processen att ta fram deras nya system gör att kunden är med nöjd med 

slutprodukten”. R4 ser många möjligheter med användarmedverkan och menar att 

användarmedverkan är en nyckel till en smidig väg för att uppnå det kunden vill ha ut av 

samarbetet med företaget. Hen tror även att användarmedverkan hjälper leverantören 

då hen tror att kunden blir mer nöjd av att få vara med i utvecklingsprocessen. Det 

menar respondenten att det kan leda till fler kunder om de får en som är väldigt nöjd 

med systemet vilket hen ser som en väldigt positiv effekt. 

5.2.1 Exakta och precisa krav 

R1 berättar att “Om kunden inte är delaktig hur ska vi då veta vad det är dem vill ha?”.R1 

menar att med hjälp av användarmedverkan blir det en smidigare väg för att kunna 

utveckla det kunden faktiskt vill ha och inte slänga pengar i sjön genom att ha utvecklat 

något kunden inte vill ha. Hen ser också att det är lättare att få en insikt i vad det är 

verksamheten behöver då leverantören kan ta del av användarens perspektiv och behov. 

Det är dock inte alltid lika lätt berättar respondenten, ibland händer det att det 
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medverkar användare som besitter för lite kunskap och kompetens och det kan leda till 

mindre precisa krav.  

R2 berättar att med hjälp av användarmedverkan går det att få betydligt mer precisa 

krav än vad som hade gått att få utan hjälp av användaren. “Att få hjälp av en person som 

har expertkunskap inom branschen gör att vi kan skapa ett skräddarsytt system”. Detta 

tycker respondenten är en av det viktigaste delarna av användarmedverkan då de kan 

rådfråga de personer som är experter inom just det området för att få fram de bästa 

systemet som går utefter budget. Respondenten berättar att hen tror att om 

användarmedverkan inte hade använts hade de inte blivit ett bra system då speciellt 

kraven hade blivit betydligt mindre precisa. 

R3 berättar en väldigt positiv effekt med användarmedverkan är att användarna vet 

mycket mer om sin verksamhet än vad leverantören gör. “Om en utomstående skulle 

komma in i mitt företag hade de inte haft alls lika bra koll på vad som pågår och hur vi gör 

våra processer”. Respondenten menar att det är väldigt bra med den kunskapen då de 

finns där för att översätta hur verksamheten fungerar till ett systemstöd. Respondenten 

menar att hoppet är att hitta något unikt som ingen annan har kommit på innan och tror 

att denna användarmedverkan kan leda till det. Respondenten berättar även att hen tror 

att det hade varit väldigt svårt att skapa och utveckla en produkt om de inte hade någon 

kontakt alls deras användare.  

Enligt R4 är det kraven som har mest positiv effekt av användarmedverkan, hen säger 

“att precisionen på det som ska levereras blir betydligt bättre om de faktiska användarna 

får vara med och tycka till om vad systemet ska kunna göra”. Respondenten menar att de 

får veta vad kunden vill ha för att kunna stödja sina processer och kan leverera en bättre 

skräddarsydd produkt. Respondenten berättar att hen tror att det skulle vara väldigt 

svårt att möta kundens behov utan att ha en insikt vad för funktioner som krävs för att 

användarna ska kunna utföra sina arbetsprocesser. 

5.2.2 Uppnå användarnas förväntningar 

R1 berättar att för att kunna uppnå användarens förväntningar gäller det att under 

kravinsamlingen jobba frekvent gentemot användaren för att kunna uppfatta vad 

behovet är och vad de vill ska göras. Hen menar att om användarna inte är med kommer 

systemet absolut inte uppfylla användarens förväntningar. 

R2 menar att användarmedverkan medför en väldigt bra aspekt vilket är att användaren 

får vara med och ge sina synpunkter, åsikter kring vilka krav och funktioner som ska 

vara med i systemet. För att kunna maximera resultatet från det nya systemet krävs det 

att användarna är med hela vägen och fortsätter ge sina synpunkter annars resulterar 

det i att de nya systemet inte är optimerat för just deras verksamhet.  

R3 menar att den främsta positiva effekten av användarmedverkan är acceptansen hos 

användarna i slutändan av projektet då de har fått vara med och påverkat hur systemet 
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kommer att se ut i slutändan. Hen berättar att eftersom de är med under hela resan av 

projektet blir acceptansen för systemet högre. 

R4 berättar om att låta användarna medverka under hela projektet från start till slut kan 

de lättare uppfylla användarnas förväntningar anledningen till det är för att användarna 

är med hela tiden och kan ge feedback kring funktioner som kan tas bort eller läggas till 

utifall utvecklarna har missat något. Att ha en iterativ arbetsprocess menar hen är 

väldigt viktigt för att få ett resultat som användarna är nöjda med och att under hela 

processen ha de som faktiskt ska använda systemet ge sina synpunkter på hur systemet 

bör fungera menar hen är väldigt värdefullt. 

5.3 Problem med användarmedverkan 

I detta underkapitel presenteras den information som respondenterna anser vara 

problem med användarmedverkan. 

5.3.1 Bristfällig kunskap 

R1 berättar att det negativa är att kunden inte alltid vet vad de vill ha och respondenten 

citerade Henry Ford: “If i had asked people what they wanted, they would have said faster 

horses”. Respondenten påpekar även att Steve Jobs sa att om han hade frågat kunden 

hade de aldrig kunnat tänka fram en iPhone. De försöker balansera detta med att fråga 

kunden vad det är hen vill ha men fortfarande ha en egen agenda. För att motverka de 

negativa konsekvenserna låter de kunden komma på själv om hen vill ha en 

automatiserad process eller annan funktion men de lägger mycket fokus på att utveckla 

funktioner först för att sedan testa det mot användare. Detta görs då kunden kan ha 

svårt att tänka innovativt och respondenten menar också att det kan vara väldigt svårt 

att bara fråga användaren en hypotetisk fråga om en funktion skulle vara intressant utan 

de behöver testa den. Med funktioner som användaren testar kan ge mer feedback där 

användaren kan berätta om ändringar hen tycker att det börs göra eller dylikt.  

R2 berättar att “Användare har en tendens att vara väldigt smala och snöa in på någon 

liten del av systemet och att användarna har svårt att ha ett helikopterperspektiv och se 

helheten”. Hen berättar även att “Det kan vara väldigt lätt att själv bli engagerad i dessa 

små perspektiv då användaren är väldigt engagerad och att som konsult vilja hjälpa med 

detta problem”. För att motverka de negativa konsekvenserna är det viktigt att själv 

tänka på att ha ett helhetsperspektiv och använda sig utav specialistkunskap och tänka 

brett. Om användaren är för smal och det inte går att lyfta perspektivet krävs det att gå 

och fråga efter fler användare för att få in andra perspektiv också.  

Enligt R3 är det tyvärr många användare som har för lite insikt av de egentligen vill ha 

och vad deras mål med systemet är vilket leder till onödiga krav och funktioner som inte 

bör vara med i systemet, vilket i sin tur leder till ökade kostnader och tid som blir 

spenderat på projektet. “Det händer att användarna sätt krav som är helt utanför 

projektets scope men det är ofta på grund av att jag eller någon av mina kollegor inte har 

gett personen tillräcklig guidning”. Därför måste leverantören guida och fråga 
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användaren vad det är den egentligen vill ha för att få ut en bra lösning för 

verksamheten. Respondenten berättar även att det finns tendenser att användaren 

glömmer bort saker som hen tycker är självklara men som inte är självklara för 

leverantören vilket också har negativa konsekvenser på projektet. “Om jag gör något 

varje dag tar jag det för givet jag behöver inte tänka på hur man gör det och det är därför 

lätt hänt att användarna glömmer bort funktioner som är jätteviktiga för att systemet ska 

fungera”. 

R4 berättar att “Det finns alltid någon i projektet som tror den vet allt och om man inte 

känner till personen sen innan kan det vara svårt att veta att man bör ta det personen 

säger med en nypa salt”. R4 förklarar att det kan hända att användarna tror att det vet 

mer än det egentligen gör vilket kan leda till stora konsekvenser senare i projektet, om 

exempelvis en användare säger att det är på det här viset den här processen går till och 

företaget tar då in det och skapar ett stöd för det. Stödet i sin tur stödjer bara den 

användaren som berättade om hur sin process gick till och resten av användarna blir 

missnöjda med utfallet av systemet. Därför menar respondenten att det är viktigt att ha 

ett mångfald av användare och gärna från olika delar av företaget för att få en bredare vy 

av hur verksamheten arbetar. Hen berättar även att de finns de användare som har svårt 

att släppa det sättet de arbetar på idag och kan inte se något annat sätt att göra en 

process på och vill fortsätta göra processen på samma sätt, dessa användare är därför 

inte optimala att ha med i sin användarmedverkan. 

5.3.2 Tid/Kostnad 

Enligt R1 är det väldigt tidskrävande med användarmedverkan vilket resulterar i att det 

kostar mycket också. “Självklart kostar det mer att ha en användarmedverkan än att inte 

ha den, i alla fall om man bara tittat initialt på beloppet men det ger ett bättre resultat i 

slutändan”. Anledningen till att det är tidskrävande är för att det handlar om att 

involvera många användare och desto fler åsikter och perspektiv som finns desto längre 

tid kommer det ta att finna ett samförstånd kring vad som faktiskt ska implementeras. 

Även om det är kostsamt och tidskrävande ser respondenten att det är värt det för att 

det skulle bli ännu dyrare om de utvecklade ett system som inte var relevant för kunden. 

För att försöka göra det smidigare använder sig R1s företag av referensgrupper som ska 

reflektera olika typer av kunder som är med i deras forskningsgrupp där de försöker ta 

fram nya funktioner och eftersom de kan testa det inom verksamheten i tidiga skeden 

resulterar det i att det inte är lika kostsamt för verksamheten som ifall de skulle göra 

alla testa direkt mot slutanvändaren.  

R2 anser att problemet är smala användare som snöar in på väldigt små delar av 

systemet som just den användaren är jätteengaerad i men kanske inte resten av 

användarna vilket resulterar i onödiga resurser läggs på fel ställe. “När en person sitter 

där och brinner för en väldigt liten del av systemet är det lätt hänt att man blir engagerad 

själv och vill hjälpa till vilket kan leda till att man förlorar massa onödig tid på fel sak”. 

Respondenten tycker inte att det är några direkta problem med att användarmedverkan 

är för dyrt för hen anser att det är så pass viktigt för utvecklingen av ett system att det 
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får kosta också. Det enda hen inte tycker är negativt kring tid och kostnaderna är när 

användare har fokus på helt fel saker men detta försöker respondenten motarbeta.  

Det problemet R3 talar om är att det kan vara och är väldigt tidskrävande från företagets 

sida med dokumentation och kommunikation. “Det är många som är involverade i 

projektet och det ska dokumenteras och kommuniceras ut till både kund och leverantör 

vilket tar väldigt lång tid och kan vara rätt monotont”. Det företaget gör för att motverka 

denna negativa effekt är att använda sig utav integrerade system vilket gör att de slipper 

föra över krav och annan information mellan system. Respondenten menar för att få 

användarmedverkan att fungera krävs det att ha integrerade system som den portal de 

använder. I denna portal kan de exempelvis skriva krav och denna portal är integrerad 

med utvecklingsverktyget vilket gör processerna smidigare och snabbare.  

 

R4 förklarar att användarmedverkan kan ha en tendens att dra ut på tiden och att det 

beror på hur många användare de har med i processen. Hen fortsätter med att berätta 

“[...] när fler personer blandas in är det fler åsikter vilket självklart resulterar i att det tar 

längre tid att tolka och prioritera krav”. R4 menar att det leder till att det blir 

tidskrävande för att samla in kraven och därefter strukturera kraven och att nå en 

samstämmighet. Respondenten menar dock att trots att det är tidskrävande är det värt 

att lägga ned tiden då det skulle bli ännu dyrare att behöva ändra saker i slutet på grund 

av att de hade dåliga krav från början. 

5.3.3 Orimliga krav 

 

R1 berättar att om användaren inte blir tillräckligt styrd i processen för insamling av 

kraven är det lätt hänt att orimliga krav ställs, detta är på grund av att användarna ofta 

inte har någon expertis inom systemutveckling vilket gör att de inte kan förstå att vissa 

saker inte går att göra eller är alldeles för dyra. “Har man ingen koll på vad en funktion 

kostar att utveckla kan jag förstå att man som användare vill ha den till systemet och tro 

att man kommer att få det också”. Respondenten poängterar dock hur viktigt det är med 

att intervjua användarna då de har ett perspektiv som är värdefullt för leverantören och 

det är väldigt viktigt att förstå deras arbetsprocesser för att kunna skapa ett värdefullt 

system för användaren.  

Enligt R2 är processen till att få in rimliga krav att lyssna på alla krav som kommer in för 

att sedan göra analyser kring vilket som har den bästa positiva påverkan på systemet 

och användarens nyttjande av systemet. “Det är viktigt att lyssna på allas åsikter även om 

det ibland känns onödigt för att alla kommer med något värdefullt ibland, det ska ändå 

analyseras sen så lika bra att samla in så mycket som möjligt”. Hen berättar att när de har 

samlat in kraven gör de modeller och dokumenterar kraven för att sedan presentera en 

lösning till kunden och sedan får kunden prioritera vilka krav som är viktigast för dem.  

R3 berättar att det förekommer krav som är svåra att uppfylla för leverantören med 

kundens budget men för att göra det lite smidigare har de hittat en lösning som är ett 
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prioriteringssystem, där företaget använder sig utav ett forum där användarna kan 

önska funktioner och rösta på varandras förslag. Det går även att göra listor och 

prioritera dessa önskemål, användarna kan se prioriteringen och listorna av önskemålen 

där de har olika kategorier som “Under Konstruktion” vilket är att de tittar och försöka 

sätta ihop det önskemålet, en annan kategori är “Planerad” vilket visar att funktionen 

kommer att komma i en senare version. Detta forum är integrerat med Microsofts Team 

Foundation Server vilket är en server för att dela kod, följa arbetet, det finns andra 

funktioner också. Den data som finns på servern används sedan i ett Scrum-verktyg. De 

listor och prioriteringar som görs kan sedan sättas in i en roadmap som visar vad för 

funktioner de olika versionerna av systemet kommer att ha.    

R4 berättar att det kan hända att det är väldigt höga förväntningar från användarens 

perspektiv som är helt orimliga med den budget som finns hos kunden, när användaren 

sedan förstår att systemet inte kommer bli som hen trodde kan det bli frustrationer från 

användarens sida. 

5.3.4 Motvilliga användare 

Enligt R1 är det väldigt få användare som är motvilliga då de brukar vara uppskattat 

med workshopen och intervjuerna där användarna får känna sig delaktiga i en 

förändring som kommer att ske på företaget. “Vi är på företaget för att det finns ett 

missnöje därför brukar de inblandade vara glada för att få vara med”. Respondenten tror 

att det finns motvilliga användare men att de är personer som får sin roll inom 

verksamheten hotade av det nya systemet eller att de inte gillar förändring. 

 

R2 har inte en direkt uppfattning av att användare är motvilliga, de är snarare att de 

användare som de verkligen vill ha som medverkande i projektet är ofta upptagna då de 

har mycket ansvar. Respondenten berättar att hen har hört exempel där användare inte 

har velat hjälpa projektet utan stjälpa det istället, detta berättar hen att det är för dessa 

användare skulle förlora arbetsuppgifter eller tillochmed sitt arbete. Respondenten 

berättar att “Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att vilja vara med i något som leder 

till att personen får en negativ förändring i sitt arbete, men jag skulle heller inte sträva 

efter att ha med en person med sådana tankar i projektet” 

 

Det finns väldigt få motvilliga användare enligt R3 då de flesta är missnöjda med den 

nuvarande situationen och vill vara med och förändra det. “Kunder kontaktar oss av en 

anledning och det är att en förändring måste ske för att det är något som inte fungerar [...] 

användarna är oftast glada för att vi är där och ska göra deras situation bättre”. Hen 

menar att det finns en anledning till att kunden vill ha ett nytt system och det brukar 

inte vara för att alla tycker det nuvarande systemet fungerar felfritt. De få motvilliga 

användare som respondenten kan tänka sig finnas men inte har stött på själv är de som 

har en arbetsroll som är beroende av det gamla systemet, exempelvis en person sitter 

med fakturahanteringen som är en process som går att automatisera. Hen berättar även 
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att om det hade varit hen själv är det klart att respondenten inte hade varit nöjd då hen 

måste byta arbetsplats eller få en helt ny roll på nuvarande arbete. 

 

R4 berättar “Människor i allmänhet är rädda för förändring och varför skulle det vara 

annorlunda på en arbetsplats?” R4 har en uppfattning av att det finns de personer som 

blir oroliga när de sker förändringar men tror att användarna ställer upp i intervjuer för 

att de ska åtminstone försöka få ett system som de kan vara nöjda med. Hen menar dock 

att användarna är människor och generellt sätt finns det ett missnöje med förändring 

hos människor då de kan känna sig hotade eller oroliga generellt. 

5.4 Förutse påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling 

R1 berättar att “ja visst går det att förutspå till en viss del, vilka delar av arbetet som 

användarmedverkan kommer påverka positivt och negativt. Men inget uppdrag ser ju 

likadant ut vilket kan göra det svårt att förutsäga helt men man har ett humm om vad 

resultatet blir av användarmedverkan”. De som går att förutsäga är att systemet kommer 

att bli mer skräddarsytt för verksamheten med hjälp av användarnas perspektiv än om 

de skulle försöka göra det utan att ha hjälp av användarna. Hen berättar även att 

kravinsamlingsprocessen tar längre tid men att det inte behöver betyda att projektet tar 

längre tid då de förhoppningsvis samlar in mer precisa krav och slipper göra sena 

ändringar som ofta är kostsamma.  

 

Enligt R2 är det otroligt svårt att veta vad för påverkan användarmedverkan kommer att 

ha på kravinsamlingen, speciellt innan de har träffat de personer som kommer att 

medverka. “Om jag inte vet vilka personer jag ska arbeta med och vad de har för roll i 

företaget är det jättesvårt att veta hur det kommer att sluta”. Det kan ta tid innan 

leverantören har förstått om användaren har ett brett eller smalt perspektiv och om hen 

har förståelse för vad som behöver göras. Respondenten berättar dock att hen tror att 

användarmedverkan ger en grund att stå på även om det skulle vara användare som inte 

har speciellt bra koll, det har oftast koll på någonting och det kan leverantören dra nytta 

av.  

 

R3 berättar att “Om de personer som ska använda systemet får säga vad det är de vill ha 

och hur det ska fungera”. R3 beskriver att hen tror att det blir ett bättre system ifall 

användarmedverkan används då de som faktiskt kommer att använda system kan ge 

sina synpunkter hur saker och ting ska fungera. Respondenten säger dock att hen tror 

att det är svårt att mäta exakt vad det har för påverkan men tror att det har med insikten 

in i verksamheten att göra vilket hen tror resulterar i bättre anpassat system för kunden.  

 

R4 menar att det är väldigt svårt att veta på förhand hur det kommer att gå då det inte 

vet vad det är för personer de kommer att arbeta med. Hen berättar dock om att “När 

jag tittar tillbaka på projekt som blivit mer lyckade än andra är det för att personerna som 

varit med har haft en hög kompetens”. R4 har sett ett samband med att ha med 

användare med en hög kompetens jämförelsevis med de med lite lägre kompetens ger 
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ett bättre utfall av systemet. Det hen tror är viktigast är att användaren kan ha ett 

helhetsperspektiv för att systemet ska kunna bli bra för alla olika typer av användare. 

Respondenten tror även att det blir lite lättare för varje gång att förutsäga påverkan av 

användarmedverkan på grund av att ju fler projekt som görs desto fler olika typer av 

människor stöter du på och kan lära dig hantera dem. 

5.5 Hitta rätt användare 

Att hitta rätta användare kan vara svårt men R1s företag använder sig av en 

referensgrupp internt som ska motsvara de olika kunderna de har för att kunna testa 

olika funktioner för att se vad som kan fungera i praktiken hos deras kunder. “Istället för 

att testskjuta funktioner på kunden direkt gör vi det på vår forskningsavdelning där vi har 

referensgrupper vilket sparar tid för oss och vi kan fokusera på att testa utvecklade 

funktioner på kunden”. Hen tror att det är ett väldigt bra tillvägagångssätt då de kan testa 

alla funktioner inom företaget innan kunden får testa det. Respondenten berättar dock 

att det kan bli kostsamt om deras referensgrupp inte stämmer överens med deras 

faktiska kunder, men det är väldigt svårt att pricka helt fel menar respondenten.  

 

Enligt R2 brukar deras företag först bestämma vilka användare som ska få vara med och 

medverka i processerna för att försöka få ett bra system. “När vi ska hitta användare som 

ska medverka i projektet brukar vi titta vilka som har varit där länge och helst har arbetat 

sig uppåt i kedjan och har därför ett brett perspektiv”. De personerna de helst vill åt är de 

som har arbetat på företaget väldigt länge och kan processerna utan och innan. Dessa är 

tyvärr ofta väldigt upptagna och kan vara svåra att få med i processen, det blir ofta att 

kundens företag tilldelar personer vilket inte är optimalt menar respondenten men det 

fungerar. För att få fram kraven från användarna menar respondenten att det gäller att 

få användaren engagerad och vara påläst på deras interna språk för att minska 

missförstånd. Sedan när de diskuterar med användarna berättar respondenten att hen 

får vrida och vända på de användarna säger för att få fram vad det är de egentligen vill 

ha.  

 

R3 beskriver processen för att hitta rätt användare som svår då de inte vet speciellt 

mycket om hur kundens verksamhet ser ut på insidan och vad det är för typer av 

personer och vad de har för erfarenheter. “Det är svårt på förhand att veta om en speciell 

användare kommer vara bra för projektet och därför brukar vi satsa på att ha med 

ansvarsroller som ofta har ett bättre helhetstänk”. De lägger mycket fokus på de som har 

mycket ansvar som exempelvis chefer som ofta har ett lite bredare perspektiv av 

processer än vad de som bara arbetar i systemet. Sedan är de som sitter i systemet 

dagligen väldigt värdefulla för mer detaljerade funktioner men för att förstå det 

övergripande arbetsflödet läggs mycket fokus på de med ansvarsroller. Respondenten 

berättar att anledningen till att de lägger mycket fokus på de med ansvarsroller är för att 

de oftast är mer kompetenta även om de skulle kunna få många fler svar från de dagliga 

användarna anser de att det är bättre information som kommer ut från de med 

ansvarsroller.  
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R4 berättar att när processen för kravinsamling ska dra igång “[...] pratar vi med kunden 

och ger kriterier på vad för typ av personer vi är ute efter att ha med i projektet.” De vill 

helst ha minst en slutanvändare från varje avdelning för att täcka alla processer samt att 

det är slutanvändarna som faktiskt kommer att sitta med systemet dag in och dag ut när 

det är klart. Respondenten berättar att de gärna pratar med övriga intressenter som 

exempelvis ledningen för att se vad de vill och om det är någon speciell process som 

kostar mycket pengar som går att lösa automatiskt eller liknande som exempelvis 

fakturahantering.  

5.6 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 

R1 berättar att när de tar fram nya produkter och moduler till befintliga produkter 

handlar det om att se om det finns flera användare som har haft en önskan om att få en 

viss funktionalitet. “Är det en stor efterfrågan efter en funktion är det självklart att vi vill 

utveckla den för att behålla våra kunder”. De har även en egen forskningsdel på företaget 

som har en strategisk plan över hur systemet ska utvecklas över tid. Där tar de fram 

funktioner utan att användare har bett om det för att de tror att det kommer få ett bra 

gensvar hos användarna och på marknaden. I utvecklingen av detta används 

referensgrupper som ska representera olika typer av kunder, funktionaliteten testas 

iterativt på dessa och användarna får säga vad de tycker sedan fortsätter utvecklandet. 

Om de har en specifik kund är den med hela tiden där hen kan be om funktioner och de 

tar fram en kostnad på den funktionen sedan utvecklar de en bit och testar på 

användarna sedan utvecklas lite mer och testas igen tills kunden är nöjd detta sker med 

andra ord iterativt. Respondenten berättar att ifall de ska göra en större förändring i 

deras system går de ut med ett mail och frågar exempelvis vilka fem funktioner vill du 

ha på en ny kundtjänst eller liknande. De har även ett stort användarmöte en gång om 

året och ett litet en gång i halvåret där de testar de funktioner de har skapat i företaget 

med hjälp av referensgruppen, från dessa möten samlas det in det som fått bäst gensvar 

och dessa funktioner blir prioriterade i utvecklingen. 

 

R2 berättar “Generellt sätt att när användarna är utvalda och bestämda planerar vi och 

utför workshops och intervjuer med användarna för att hitta alla olika arbetsflöden och 

att användarna får beskriva hur de utför sina arbetsprocesser.” Under själva workshopen 

sker ritningar på en whiteboard och diskussioner kring arbetsflödet med användarna 

med hjälp av en eller flera från R2s företag. Dessa ritningar och diskussioner antecknas 

för att sedan göras till preliminära krav och modeller som sedan visas upp i nästa 

workshop där det är samma process igen med whiteboards och diskussioner mellan 

användare och företaget, detta görs iterativt tills de har funnit en konsensus för vad 

systemet ska innehålla. Efter detta moment börjar utvecklingen där de sker regelbundna 

tester och diskussioner kring de implementerade funktioner och ändringar sker utefter 

diskussionerna tills den slutgiltiga produkten är klar. Arbetet fortsätter givetvist då 

användare fortfarande vill ha förbättringar i systemet.  
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R3 berättar att på företaget har de som sagt ett partnernätverk och kunder som de 

arbetar med och definierar som användare. Sättet de kommunicerar med dessa två olika 

användargrupper skiljer sig från varandra. Med partners finns redan skrivna 

arbetsområden och de känner varandra ganska bra och kommunicerar med varandra 

via informella kanaler som chatt och mail. I dessa kanaler berättar respondenten att de 

för en dialog om vad som fungerar och inte, exempelvis att de behöver bättre 

dokumentation eller att en funktion behöver ändras till nästa version.  

 

När de arbetar med insamlingen av krav med användaren berättar R3 att det går tillväga 

på olika vis beroende på vad det är användaren vill. “Vill användaren prata om någon 

funktion eller liknande som inte har med gränssnittet att göra sker kommunikationen via 

telefon och önskemålen dokumenteras [...] om användaren däremot vill diskutera något 

kring gränssnittet krävs det ett möte där vi kan diskutera och rita upp gränssnittet med 

hjälp av program för att prototypa gränssnitt.” Inför dessa möten har respondenten läst 

på det tidigare gränssnittet hen gjorde med systemarkitekten för att bibehålla de 

standarder och grunder som finns med i den tidigare prototypen. 

 

Företaget använder sig utav ett forum där användarna kan önska funktioner och rösta 

på varandras förslag. Det går även att göra listor och prioritera dessa önskemål, 

användarna kan se prioriteringen och listorna av önskemålen där de har olika 

kategorier som “Under Konstruktion” vilket är att de tittar och försöka sätta ihop det 

önskemålet, en annan kategori är “Planerad” vilket visar att funktionen kommer att 

komma i en senare version. Detta forum är integrerat med Microsofts Team Foundation 

Server vilket är en server för att dela kod, följa arbetet, det finns andra funktioner också. 

Den data som finns på servern används sedan i ett Scrum-verktyg. De listor och 

prioriteringar som görs kan sedan sättas in i en roadmap som visar vad för funktioner 

de olika versionerna av systemet kommer att ha.  

 

De arbetar även på många olika nivåer med utvecklingen av systemen och företaget som 

exempelvis med små funktioner som bara påverkar någon enstaka användare och inte 

hela systemet. Sedan finns det en “mellannivå” som handlar om större funktioner och 

ändringar i systemet vilket påverkar betydligt fler användare. När det handlar om den 

här mellannivån krävs det användarmedverkan från flera olika kunder som använder 

deras produkt jämförelsevis med den lägsta nivån där det endast behövs 

användarmedverkan av någon enstaka kund. Den högsta nivån handlar om vart 

företagets produkt är påväg och bör ta väg, detta görs med hjälp av en eller flera 

personer i branschen som hjälper till med att hitta en strategi. Dessa personer är är ofta 

någon som har grundat något framgångsrikt e-handelsbolag, personer som investerar 

mycket i branschen för att försöka få en bättre bild av vilken riktning produkten och 

företaget ska gå.  

 

R4 berättar att för att förstå hur verksamheten arbetar och vad de har för behov hålls 

workshops där intervjuer ingår och olika användare får berätta hur de arbetar idag. “Vi 
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kommer antingen till företaget eller helst ett hyrt konferensrum på en annan plats där vi 

pratar och diskuterar om och hur processer fungerar”. Alla processer som beskrivs i 

workshopen dokumenteras för att sedan modelleras upp för att få en överblick över hur 

det fungerar sedan när dessa modeller är klara hålls en till workshop för att se till att 

utvecklingsteamet har förstått arbetsprocesserna korrekt. Senare i processen när krav 

har framställts visas nya modeller både prototyper över gränssnittet och modeller som 

visar flödet för arbetsprocesserna upp i form av en annan workshop för att informera 

och diskutera lösningen med användare.
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6 Analys 

I detta kapitel utförs en deduktiv tematisk analys för att hitta mönster, samband och 

olikheter kring det respondenterna säger och det litteraturen säger. 

6.1 Definitioner 

I detta underkapitel jämförs definitionerna från litteraturen och respondenterna för 

användare, användarmedverkan och krav. 

6.1.1 Definitioner av användare 

Respondenterna är inte helt överens om vad en användare är då R2 säger att det kan 

vara den som betalar för systemet, systemspecialister som inte använder systemet men 

som är djupt insatta i området där systemet används och sedan finns det de som faktiskt 

använder systemet. R3 definierar användare som de kunder och partners de arbetar 

med samt de som faktiskt använder systemet. R1 och R4 ser också de som faktiskt 

använder systemet som användare. Detta stämmer överens med vad litteraturen säger, 

Sundgren (1992) skriver om tre olika kategorier vilka är slutanvändare, beställare och 

brukare vilket kan kopplas till det respondenterna säger, att en slutanvändare är den 

som faktiskt använder systemet, beställare är den som betalar för systemet och brukare 

är den som har nytta av systemet utan att faktiskt använda det. Andra författare som 

exempelvis Gilb och Brodie (2005) menar att dessa också är intressenter där författarna 

berättar om att intressenter kan vara systemanvändare, driftpersonalen, de som 

finansierar projektet, ledning, utvecklare, kritiker med flera. Att användare kan ses som 

både användare och intressenter skriver Rosenquist och Curovac (2017) om men att 

användare i huvudsak är de som använder systemet dagligen men att de fortfarande är 

intressenter och att de som inte använder systemet utan endast blir påverkade av det 

bör ses som intressenter.  

6.1.2 Definitioner av användarmedverkan 

När respondenterna talar om användarmedverkan och hur de går tillväga i sina företag 

är det någorlunda överens om att det handlar om även om de har olika processer för just 

användarmedverkan. Det de är överens om är att det handlar om att ta fram krav med 

hjälp av det som de själva definierar som användare. Även om respondenternas syn på 

vad en användare är skiljer sig lite är de överens om vad användarmedverkan är, detta 

stämmer överens med hur litteraturen definierar användarmedverkan. Preece, Sharp 

och Rogers (2015) definierar användarmedverkan som att användarna och de som 

utvecklar produkten arbetat tillsammans för att skapa den bästa produkten de kan, 

detta är snarlikt med hur respondenterna ser på användarmedverkan och hur det bör 

definieras. Respondenternas svar stämmer även överens med definitionen av 

Rosenquist och Curovac (2017) som lyder “Användare är med och för fram krav, åsikter 

och information kring vad som ska finnas i ett befintligt system i syfte att det ska passa 

deras verksamhet.” Då respondenterna arbetar med standardiserade system är det den 
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här definitionen som stämmer överens mest med hur respondenterna ser på 

användarmedverkan. 

 

6.1.3 Definitioner av krav 

Respondenterna är väl överens om vad ett krav är och det är funktioner och önskemål 

som ska implementeras i systemet. Det som skiljer sig mellan funktioner och önskemål 

är att funktioner är något som faktiskt kommer att bli implementerat och att önskemål 

är något som företagen kommer att titta på om det är möjligt att implementera. På det 

vis litteraturen definierar ett krav är som exempelvis det Dick, Hull och Jackson (2017) 

skriver och det är att ett krav är ett påstående som identifierar en produkt eller process 

operationella, funktionella eller design karakteristik eller begränsning. När 

respondenterna pratar om funktioner och önskemål syftar de på även på designen för 

gränssnittet som exempelvis respondent 2 och 3 pratar om hur de tar fram idéer till 

gränssnitt för att sedan se vad användaren vill ändra. Rosenquist och Curovac (2017) 

och Preece, Sharp och Rogers (2015) har väldigt lika definitioner av vad ett krav är där 

Preece, Sharp och Rogers definierar ett krav som ett yttrande om vad en avsedd produkt 

som specificerar hur produkten ska verkställas och vad det är den ska göra. Rosenquist 

och Curovacs definition är att ett krav är “en specifikation av vad en produkt ska 

innehålla och vad den ska kunna göra”.  Båda dessa definitioner av krav stämmer väldigt 

bra överrens om vad respondenterna anser vad ett krav är, definitionen som används i 

uppsatsen är Rosenquist och Curovacs. 

6.2 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 

R1 menar att utan användare som testar deras nya funktioner i systemen skulle 

resultera i att det system som levereras inte skulle uppfylla användarens krav på 

systemet. R1 berättar att de ständigt arbetar med att förbättra sina system och gör det 

med hjälp av referensgrupper under utvecklingen för att sedan testa det mot de riktiga 

användarna. Det företaget vill få ut av detta är att få feedback kring vilka funktioner som 

fungerar eller inte och respondenten hävdar även att användare kan ha svårt att förstå 

vad som menas med en funktion om de inte får testa den. R2 berättar att med hjälp av 

användarmedverkan kan de få en insikt i verksamheten som deras system ska passa in i 

och utan någon form av användarmedverkan skulle det nästintill omöjligt att ge kunden 

en lösning som passar deras verksamhet. Respondenten berättar även att hen inte tror 

att det skulle gå att ha exempelvis 10 ingenjörer som skapar ett system utan några 

användare som helst för det är viktigt att förstå behovet hos användare vilket blir svårt 

utan användarmedverkan.  

Det R3 berättar är att den största möjligheten med användarmedverkan är att göra 

användarna glada och att systemet blir lättare accepterat av verksamheten då 

användarna har fått vara med och utveckla det. Respondent 3 pratar också om hur 

användarna kan bidra med kunskap till utvecklingen av systemet då de vet bäst om hur 

deras verksamhet fungerar. R4 ser användarmedverkan som en möjlighet att kunna 
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hitta det som kunden faktiskt vill ha och få fram ett system som är skräddarsytt för 

kunden och att projektet kan räknas som lyckat. 

Respondenterna är överens om att användarmedverkan har en positiv inverkan på 

kravinsamlingen och det finns många författare som håller med om att 

användarmedverkan har en positiv inverkan på utfallet av ett IT-projekt bland dessa 

författare är exempelvis Söderström (2010) som hävdar att den främsta orsaken till att 

IT-projekt misslyckas är bristen på användarmedverkan. Andra författare som håller 

med är Hope och Amdahl (2011) och Harris och Weistroffer (2009) med flera. 

6.2.1 Exakta och precisa krav 

Alla respondenter är överens om att det är en vad de största delarna som 

användarmedverkan påverkar positivt, R1 menar att användarmedverkan hjälper till att 

få en insikt i vad det är som kunden faktiskt vill ha och utveckla ett system utefter de 

krav istället för att ha med funktioner som är helt onödiga för användaren. R2 beskriver 

att användarmedverkan hjälper till att få ned alla de funktioner som användaren faktiskt 

vill ha i sitt system. R2 tror att utan användarmedverkan hade det inte blivit lika bra då 

kraven hade blivit betydligt mindre precisa för vad användaren faktiskt vill ha. Enligt R3 

hjälper användarmedverkan väldigt mycket med att få en insikt i kundens verksamhet 

vilket resulterar i att det blir mer precisa krav för just deras verksamhet. R3 menar att 

det hade varit väldigt svårt att utveckla och skapa en produkt utan att ha kontakt med de 

som faktiskt ska använda systemet. R4 är också inne på samma spår där hen menar att 

kraven blir mer precisa tack vare kontakten med de faktiska användarna och hjälper till 

att skapa en skräddarsydd produkt. 

Det finns även litteratur som är inne på samma spår som respondenterna som 

exempelvis Mataende och Ogao (2013) som skriver att låta användare delta i 

kravinsamlingen leder till ett bättre system då de får vara med och delta i hur systemet 

ska se ut och ha för funktioner. Författarna skriver att det är väldigt viktigt att lyssna på 

användarnas krav och önskemål på systemet. Några andra författare som också är inne 

på samma spår är Preece, Sharp och Rogers (2015) som skriver att det är viktigt att 

användarnas arbetssätt reflekteras i kraven och att kraven kommer från användarna 

och från deras önskemål och förhoppningar på systemet.  

 

Det går att se att både respondenterna och litteraturen är överens om att 

användarmedverkan har en positiv effekt på att få fram exakta och precisa krav vid 

kravinsamlingen. Respondenterna är går dock inte in på vad som är ett bra krav vilket 

litteraturen gör. 

6.3 Uppnå användarnas förväntningar 

R1 berättar att för att kunna uppnå användarnas förväntningar behövs det att arbeta 

frekvent gentemot användaren för att kunna uppfatta vad behovet är och vad de vill ska 

göras. Detta görs för att involvera användarna för att höra vad de har att säga och sedan 
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möjliggöra att uppfylla deras förväntningar. R2 berättar att användarmedverkan medför 

att användarnas förväntningar uppnås då de är med under hela arbetet och vet vad är 

för system som utvecklas. R3 menar att genom användarmedverkan ökas acceptansen 

av systemet då användarna själva har varit med och utvecklat systemet uppnås även 

deras förväntningar. R4 berättar om att ha en iterativ arbetsprocess med användarna 

där de får testa och ge feedback på funktioner gör att deras förväntningar uppfylls, dels 

på grund av att de vet vart systemet är påväg men även för att systemet blir bättre 

anpassat för användarna. Respondenterna är överens om vad som skulle ske utan att 

använda användarmedverkan och det är att systemet inte kommer att passa 

verksamheten. Utan användarna vet leverantörerna inte vad de ska leverera för system. 

Abelein och Paech (2015) skriver att användare som känner sig involverade i 

utvecklingen av ett mjukvaruprogram också kommer att ha en positiv attity och uppfatta 

det som mer användbart och är därför mer tillfredsställda med systemet. Detta stämmer 

överens med vad respondenterna tycker då känslan av att vara involverad gör att 

användarna har en positiv bild av systemet vilket kan leda till att deras förväntningar 

också blir uppfyllda. Lin och Shao (2000) skriver att användarmedverkan kan minska 

risken för att ändringar som kan ske i ett senare skede av IT-projektet. När 

respondenterna talar om att arbeta utan användarmedverkan berättar de om att de tror 

att det skulle bli sämre formulerade krav och att kunden skulle bli mindre nöjd med 

produkten vid leverans.  

För att sammanfatta detta går det att se att respondenterna anser att det är viktigt med 

användarmedverkan för att låta användarna yttra sina åsikter och synpunkter kring 

systemet. Det som Lin och Shao (2000) skriver om att det minskar risken för ändringar i 

ett senare skede av projektet styrker det som respondenterna säger angående att jobba 

nära användarna samt att ha en iterativ process för att ha med användarna hela vägen. 

6.4 Problem med användarmedverkan 

I detta underkapitel diskuteras problem kring användarmedverkan och jämför vad 

respondenterna och litteraturen säger angående detta. 

6.4.1 Bristfällig kunskap 

Respondenterna är överens om att det finns en bristfällig kunskap hos användarna men 

är överens om att det är okej att den finns på grund av att även fast användarna inte har 

all kunskap har de ändå någon form av insikt i hur verksamheten arbetar. 

Respondenterna ser dock olika perspektiv på vart den bristfälliga kunskapen ligger, R2 

tycker att användarna kan bli väldigt smala och ha svårt att ha en helhetssyn medan R1 

anser att användare inte är tillräckligt innovativa. R1 tycker att användarna har svårt att 

se saker framför sig på och kunna ge någon riktig feedback på det och tycker därför att 

en lösning för det är att utveckla funktioner först för att sedan testa de på användarna. 

R3 tycker att användarna har för lite insikt i vad det är som ska göras i projektet och det 

resulterar i överflödiga krav, detta kräver extra arbete då det krävs någon som guidar 

användaren för att kunna komma fram till vad det är den faktiskt vill ha. R4 anser att 
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användarna tror att de vet mer än vad de egentligen gör vilket kan ha stora 

konsekvenser i projektet då kan ha baserat en arbetsprocess efter vad en användare sa 

som egentligen inte hade kunskap om hur den processen fungera. Detta motverkar R4 

med att ha ett mångfald av användare för att kunna enklare verifiera om det stämmer 

eller inte.  

Respondenterna är som sagt överens om att det finns bristfällig kunskap men de har alla 

olika fokus på vart kunskapen brister, det är att användarna har ett för smalt perspektiv, 

användarna har svårt att se saker framför sig utan att praktiskt testa exempelvis en 

funktion, användarna har en för liten insikt i vad som ska göras i projektet och en 

respondent tycker att användarna kan tro att de vet mer än de egentligen gör vilket kan 

leda till att de exempelvis implementerar fel funktion. Det är intressant att det är helt 

olika saker respondenterna har fokus på när det gäller bristfällig kunskap, varför det är 

på det viset är svårt att säga.  

I litteraturen finns det författare som håller med om att det finns bristfällig kunskap 

dessa författare är Gulliksen och Göransson (2002) samt Bano och Zowghi (2015) som 

skriver om att användare som ställer upp i användarmedverkan ofta inte har en 

tillräcklig kompetens, kunskap eller erfarenhet för att ha en god användarmedverkan.  

Respondenternas erfarenheter kring bristfällig kunskap stämmer in på det litteraturen 

säger även om respondenterna är oense om exakt vart den bristfälliga kunskap ligger 

finns den där på ett eller annat vis vid användandet av användarmedverkan vid 

kravinsamling. 

6.4.2 Tid/Kostnad 

Respondenterna är överens om att det finns en negativ trend i att användarmedverkan 

kan leda till att projekten drar ut på tiden vilket blir kostsamt i tid och kapital, 

respondenterna har lite olika fokus på vad som är anledningen till att det blir kostsamt. 

Enligt R1 och R4 är användarmedverkan tidskrävande för att det handlar om att samla 

in information från olika personer som inte har likadana perspektiv och åsikter om vad 

som behöver implementeras. R2 menar att det är pågrund av den bristfälliga kunskapen 

att det är lätt att användaren har ett för smalt perspektiv och att användare enkelt snöar 

in på små detaljerade bitar av systemet som inte har en större relevans för projektet i 

sin helhet och menar att om den ansvariga inte kommer på detta kan det resultera i 

mycket ödslad tid på en liten detalj. R3 menar att det är tidskrävande för leverantören 

med all dokumentation och kommunikation av exempelvis möten med användare. Även 

om alla respondenter är överens om att det är en tidskrävande process och att det ofta 

drar ut på tiden för projektet, är de överens om att användarmedverkan fortfarande är 

värt att använda för att resultatet blir mycket bättre med hjälp av användarmedverkan 

jämförelsevis med utan användarmedverkan.  

Det finns däremot litteratur som menar att användarmedverkan medför projekt som blir 

dyrare och längre och att det är den största negativa aspekten med användarmedverkan 
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och de som hävdar detta är Cavaye (1995) och Gulliksen och Göransson (2002). Det går 

att se att respondenterna håller med om att den negativa aspekten är ett faktum men de 

ser det heller inte som ett problem. Det perspektiv som respondenterna har i den här 

studien liknar det som respondenterna har i Rosenquist och Curovacs (2017) studie där 

respondenterna också är överens om att detta är en aspekt av användarmedverkan men 

att det inte är ett problem. Respondenterna i den tidigare studien och i den här är 

överens om att det inte skulle gå att genomföra ett projekt utan att ha 

användarmedverkan då användarens input är oerhört viktig för att systemet ska bli 

lyckat och passa in i kundernas miljöer. 

6.4.3 Orimliga krav 

Rosenquist och Curovac (2017) skriver i sitt arbete att enligt respondenterna i deras 

studie att det finns en tendens hos användarna att ställa orimliga krav på vad för 

funktioner systemet ska innefatta. Enligt författarna Matende och Ogao (2013) händer 

det ofta att användarna ställer orimliga krav på vad systemet ska innehålla och att detta 

är länkat till den bristfälliga kunskapen hos användaren. Detta är något respondenterna 

i denna studie även håller med om och det som kom fram under intervjuerna var att det 

beror på den bristfälliga kunskapen men att det även har med hur användaren blir styrd 

i processen för insamlingen av kraven. Enligt R1 är det lätt hänt att användare ställer 

orimliga krav om de inte är tillräckligt styrda i processen då användarna sällan innehar 

en expertis inom systemutveckling och därför inte har en förståelse över vad systemet 

bör innehålla eller vad som ska fokuseras på i processen. R2 menar att för att få in 

rimliga krav krävs analyser över alla insamlade krav och presentera dessa i form av 

modeller för att sedan låta kunden ta beslutet över vilka krav och funktioner som bör 

prioriteras för systemet. Respondenterna i studien som utfördes av Rosenquist och 

Curovac (2017) är överens om att beslutet ligger hos kunden över vad som faktiskt ska 

implementeras då det är de som kommer att använda systemet och att kunden vet bäst 

hur deras processer fungerar och vad som är absolut nödvändigt för systemet. 

6.4.4 Motvilliga användare 

Att motvilliga användare existerar är respondenterna i denna studie och i Rosenquist 

och Curovacs (2017) studie överens om men att det inte händer alltför frekvent att 

dessa användare stöts på. R1 menar att användare som är med i processen ofta 

uppskattar workshops och intervjuerna då de får ta del av den förändring som kommer 

ske i företaget. R2 berättar att hen bara hört om motvilliga användare och att R2 tror att 

det är på grund av att de användarna kan förlora sina arbetsuppgifter eller arbete och 

förstår att det inte är speciellt kul att hjälpa till att utveckla något som poteniellt kan 

leda till att personen förlorar sitt arbete. R3 delar även denna uppfattning med R2 

medan R4 tror att det kan grunda sig i att människan generellt inte gillar förändringar 

men att användare oftast vill vara med att påverka det för att få lösningen anpassad 

efter en. Preece, Sharp och Rogers (2015) skriver att en anledning till att motvilliga 

användare existerar är på grund av att de inte känner sig tillräckligt involverade även 

om de är medverkande. De menar att detta är på grund av att användarens krav och 
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funktioner som hen har önskat inte får en tillräckligt stor prioritering vilket leder till ett 

missnöje hos användaren. Bano och Zowghi (2015) skriver att det kan bero på att 

användare kan sakna en positiv attityd eller motivation till att medverka i projektet 

vilket kan leda till en negativ påverkan på kravinsamlingen. Lin och Shao (2002) menar 

att det kan bero på de organisatoriska förändringar som sker på grund av det nya 

systemet vilket i sin tur leder till ändrade arbetsuppgifter och roller för användare vilket 

leder till en negativ syn på det nya systemet från användarens perspektiv. 

6.5 Förutse påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling 

Detta var något Rosenquist och Curovac (2017) undersökte i deras studie och deras 

respondenter menar att det går att förutse påverkan med användarmedverkan vid 

kravinsamling, men under ett villkor och detta är att de ska känna till kompetensen och 

kunskaperna av användarna innan och att utan detta är det omöjligt. För att jämföra 

detta med vad respondenterna svarade kring detta tema i denna studie går det att se att 

respondenterna håller med om att det går att förutse påverkan men väldigt svårt att 

veta exakt hur. Ingen av respondenterna i denna studie nämner det villkor som 

respondenter nämner i Rosenquist och Curovac (2017) studie för att de ska gå att 

förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling. Det respondenterna i 

båda studierna är överens om är att det går att förutse att det blir en positiv påverkan på 

kravinsamlingen med hjälp av användarmedverkan. Ingen övrig litteratur än Rosenquist 

och Curovac (2017) har hittats kring detta ämne vilket gör det svårt att analysera på 

djupet. 

6.6 Hitta rätt användare 

Respondenterna i studien är inte överens om vilken som är den “rätta användaren” då 

exempelvis R1 använder sig av en referensgrupp som ska motsvara de riktiga 

slutanvändarna och testar deras funktioner på referensgruppen och sedan testar dem 

detta på de riktiga slutanvändarna. R2 vill använda sig utav användare som har arbetat 

väldigt länge på arbetsplatsen och kan processerna i verksamheten. R3 menar att det är 

väldigt svårt att veta i förväg vilka personer som ska användas som användare i 

processen då de inte vet i förväg vad personerna har för kompetens och därför brukar 

de försöka få med chefer eller andra med mycket ansvar då de ofta har ett bredare 

perspektiv och mer kompetens. R4 vill helst åt de som kommer använda systemet 

dagligen och att de vill ha minst en slutanvändare från varje avdelning för att täcka hela 

systemet. R4 menar att de också pratar med ledningen för att se om det finns vissa 

processer som de vill ha fokus på att få automatiserade. Det går att se att 

respondenterna inte alls är överens om vilka användare som är viktiga för just deras 

process för insamlingen av krav. Det respondenterna är överens om är att de användare 

de har med i sin användarmedverkan sitter på viktig information för att utveckla ett 

system som passar kundens verksamhet. Det finns litteratur från Beynon-Davies (2009) 

som skriver att slutanvändare är de som är med och deltar i processen för utvecklingen 

och att det att dessa användare kan ge exakta och viktiga krav för uppbyggnaden av 

systemet. 



41 
 

6.7 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 

I Rosenquist och Curovac (2017) studie använde sig alla respondenter utav workshops 

som där de även ingick intervjuer av användarna. Det skiljer sig en del från vad 

respondenterna i denna studie berättade då de hade lite annorlunda tillvägagångssätt 

även om R2 och R4 berättade att de använde sig utav workshops med användarna. R1 

däremot beskriver att de ofta utvecklar funktioner inom företaget och testar dessa på en 

referensgrupp som tillhör forskningsavdelningen på deras företag. Anledningen till att 

företaget har denna process är enligt respondenten för att det är svårt för användarna 

att veta vad det är de vill ha och därför utvecklar de funktionerna först för att konkret se 

om de tycker funktionerna är bra eller dåliga. Deras användare är därför inte alltid 

speciellt involverade i utvecklingsprocessen av funktioner utan är med på möten som är 

två gånger om året där de testar alla funktionerna, detta gör att de är involverade i själva 

utvecklingen av systemet men inte av funktioner vilket potentiellt kan leda till sparad tid 

för båda parter. R3 berättar att om det finns en önskad kommunikation kring en 

funktion som inte har med gränssnittet att göras sker denna kommunikation via telefon. 

Vill användaren diskutera gränssnittet bestäms ett möte mellan användare och 

utvecklare där prototyper görs med hjälp av olika verktyg, dessa möten skulle kunna ses 

som workshops då Preece, Sharp och Rogers (2015) skriver att en workshop är en 

gruppdiskussion mellan användare och utvecklare där en diskussion sker kring krav och 

frågor. R3 skriver även om att de använder sig utav ett forum där användare kan göra 

önskemål kring funktioner som de tycker bör implementeras i systemet och de andra 

användarna kan rösta på funktionerna för att skapa en prioritering. Användarna kan 

även se hur utvecklingen ligger till med kommande funktioner, detta gör att användarna 

blir involverade i utvecklingen av systemet men att de inte alltid behöver vara fysiskt 

involverade vilket sparar tid och resurser från båda parter.  

Det går att se att hälften av respondenterna har andra processer än bara workshops som 

respondenterna hade i studien av Rosenquist och Curovac (2017). Den främsta 

anledningen till att R1 och R3 använder sig utav andra metoder än endast workshops 

och intervjuer är för att spara tid och resurser. De menar att då användarmedverkan är 

väldigt kostsamt och tidskrävande och de vill göra allt i sin makt för att göra processen 

smidigare och mindre kostsam i både tid och pengar.  
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras slutsatser samt de kunskapsbidrag som denna studie kan 

bidra med till praktiken samt teorin. Något som var ett problem i Rosenquist och 

Curovac (2017) studie var att de hävdade att det var svårt att göra generaliseringar 

baserat på deras slutsats och hoppet är att med hjälp av denna studie och Rosenquist 

och Curovac (2017) studie ska det gå att göra generaliseringar kring de olika temana. 

7.1 Vilka positiva sidor finns det med användarmedverkan vid 

kravinsamling? 

Under studiens gång var ett av de teman som skulle bli undersökt vilka positiva sidor 

finns det med användarmedverkan vid kravinsamling. Detta var något respondenterna 

var överens om att det finns ett par olika positiva med användarmedverkan som gör det 

värt att använda och dessa är att det ger exakta och precisa krav, krav blir formade efter 

verksamhetens processer och det hjälper systemet att uppnå användarnas 

förväntningar. 

7.1.1 Exakta och precisa krav 

Något respondenterna i studien gjord av Rosenquist och Curovac (2017) samt i denna 

studie var att respondenterna var överens om att användarmedverkan bidrar till mer 

exakta och precisa krav för systemet detta är även något litteraturen från exempelvis 

Matende & Ogao (2013) samt Preece, Sharp och Rogers (2015) håller med om. Det som 

denna studie vill lämna som kunskapsbidrag kring detta ämne är att med hjälp av 

användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen blir krav mer precisa kring vad 

systemet faktiskt ska innehålla. Respondenterna menar att om användarmedverkan inte 

skulle nyttjas skulle systemen inte bli utformade efter den verksamhet kunden beställde 

systemet till. Användarnas insyn i verksamheten och dess processer är guld värd för att 

kunna skapa ett välanpassat system för verksamheten och denna insyn skrivs ner i form 

av krav och funktioner som kommer från användarmedverkan. Då denna studie och den 

som gjordes av Rosenquist och Curovac (2017) kommer fram till samma sak finns ett 

hopp att detta kunskapsbidrag kan ta bort tvivel kring det positiva utfallet på krav som 

kommer från användarmedverkan. 

7.1.2 Krav format efter verksamhetens processer 

Detta tema kring att krav blir bättre formade efter verksamhetens processer med hjälp 

av användarmedverkan och att detta är en fördel med användarmedverkan, detta är 

något som författare hävdar i den befintliga empirin (Matende & Ogao, 2013; Bano & 

Zowghi, 2015; Rosenquist & Curovac, 2017). Detta tema var något samtliga 

respondenter kom in på utan att bli frågade om det då de såg detta som en av de största 

fördelarna med användarmedverkan. När de fick frågor kring vad som var positivt med 

användarmedverkan var det just att utvecklarna kan få en inblick i hur verksamheten 

arbetar samt vad som behöver förbättras. Då respondenterna i denna studie samt i den 

studie som gjordes av Rosenquist och Curovac (2017) är överens samt annan litteratur 
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är detta något som bör användas som ett argument för att använda användarmedverkan 

vid kravinsamlingsprocessen. Då användarna besitter information angående deras 

befintliga system samt hur deras organisation arbetar är detta för värdefull information 

för att inte ha med användarna i kravinsamlingen för ett system till deras verksamhet. 

7.1.3 Uppnå användarnas förväntningar 

En annan av de positiva effekterna användarmedverkan har är att det hjälper att uppnå 

användarnas förväntningar som de har på systemet, detta var något Rosenquist och 

Curovac (2017) kom fram till. Det de kom fram till genom intervjuer var att 

användarmedverkan kunde hjälpa till att uppnå användarnas förväntningar på systemet. 

Detta var något även respondenterna i denna studie var överens om och att anledningen 

till att användarmedverkan hjälper till med att uppfylla förväntningarna är för att 

användarna få vara delaktiga och medverka i utvecklingen av produkten. Tack vare 

användarnas delaktighet kan utvecklarna förstå användarnas behov och uppfylla det 

samt att då användaren är med under processen får hen en förståelse om vad för 

funktioner som faktiskt kommer att implementeras i systemet. Kunskapen av detta är 

något som främst passar in i praktiken då de kan bidra till att få kunder som blir mer 

nöjda med det nya systemet och kan potentiellt generera mer jobb i framtiden. Detta är 

alltså aktuellt för de företag som strävar efter att ha nöjda kunder efter att deras projekt 

är avslutade och detta kan göras genom att ha nöjda användare av systemet på grund av 

att deras förväntningar är uppnådda.  

7.2 Vilka negativa sidor finns med användarmedverkan vid 

kravinsamling? 

I tidigare studier och i Rosenquist och Curovac (2017) undersökning framkom även en 

del negativa sidor av användarmedverkan vid kravinsamling. Dessa negativa sidor är 

problem som kan uppstå under processen och slutsatserna kring dessa problem 

presenteras nedan i följande underkapitel.  

7.2.1 Bristfällig kunskap 

Något som både empirin från exempelvis (Gulliksen & Göransson, 2002; Bano & Zowghi, 

2015; Rosenquist & Curovac, 2017) samt respondenterna var överens om var att det 

finns en bristfällig kunskap bland användare. Det skiljde sig lite från vart just den 

bristfälliga kunskapen handlade om beroende på vem som blev frågad eller från vilken 

studie, det kunde exempelvis handla om att användare har ett för smalt perspektiv och 

inte kan se helheten eller att de har svårt att föreställa sig hur en funktion kommer 

fungera utan att faktiskt testa den. Respondenterna är dock överens om att trots att en 

bristfällig kunskap finns hos användarna, är den kunskap bättre än att de inte skulle 

rådfråga användarna alls. Det denna kunskap kan förmedla till praktiken och teorin är 

att en bristfällig kunskap finns men trots det är det värt att ha användarmedverkan i 

projekten för att den kunskap användarna besitter kommer komma till nytta även om 

inte all information kommer till nytta är det fortfarande bättre än inget. Det är alltså 

viktigt att veta på förhand för de som ska praktisera användarmedverkan att en viss 
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bristfällig kunskap finns hos användarna men att de ändå har en del viktig information 

som kan vara avgörande för hur anpassad slutprodukten är efter verksamheten. 

7.2.2 Tid/Kostnad 

En annan negativ aspekt som det skrivs om i litteraturen (Cavaye, 1995; Gulliksen & 

Göransson, 2002) är att det kostar både tid och pengar med användarmedverkan men i 

studien från Rosenquist och Curovac (2017) såg inte respondenterna detta som ett 

problem. Detta problem som är taget från litteraturen sågs inte som ett problem av 

respondenterna i denna studie heller. Det var dock överens om att det tar längre tid och 

kostar mer vid första kastet än om de skulle strunta i användarmedverkan. 

Respondenterna i denna studie menade däremot att i det långa loppet skulle det kosta 

mer för både kund och leverantör om de inte använde sig utav användarmedverkan i 

projektet. Anledningen till att det skulle kosta mer menar de är för att det skulle bli ett 

mycket sämre anpassat system till organisationen. Därför skulle mycket ändringar 

behöva ske senare i projektet vilket oftast blir dyrare än att vara grundlig i början av 

projektet för att bygga en stark grund. Detta är med andra ord inte ett problem om 

materialet från denna studie och Rosenquist och Curovac (2017) studie används, då de 

klart går att se att detta “problem” är värt att ha med då det ger en bättre anpassad 

produkt. Det är dock viktigt för det som planerar eller nyttjar användarmedverkan att ha 

i åtanke att det kommer att kosta mer till en början att ha användarmedverkan i 

projektet men att det sparar pengar senare i projektet. 

7.2.3 Orimliga krav 

Detta är något som litteraturen (Bano & Zowghi, 2015; Rosenquist och Curovac, 2017) 

berättar om och att det kan uppstå konflikter och missnöje i projektet på grund av att 

orimliga krav ställs. Detta är något respondenterna i denna studie och litteraturen är 

överens om de är även överens om att ansvaret ligger hos utvecklarna då de är dessa 

personer som ska styra användarna till att producera rimliga krav. Att orimliga krav 

ställs beror på dels att användare kan ha blivit dåligt styrda i processen men även att de 

har en bristfällig kunskap och inte har tillräckligt bra insikt i vad systemet behöver för 

funktioner. Det som bör tas med från detta är att det ligger ett stort ansvar hos de som 

styr användarna för att användarna ska stanna på rätt väg och producera rimliga krav. 

En annan del som bör tas med sig är fortsatt från den bristfälliga kunskapen och att den 

kan producera orimliga krav om den inte tacklas på rätt sätt av utvecklarna. 

7.2.4 Motvilliga användare 

Att motvilliga användare existerar är något som nämns i teori från exempelvis Preece, 

Sharp & Rogers, 2015 men i studien av Rosenquist och Curovac (2017) fick det inga 

konkreta svar kring om detta existerade i praktiken. Respondenterna i studien hade hört 

av andra att det fanns motvilliga användare men inte stött på dessa i sina egna projekt. 

Respondenterna i denna studie var också överens om att det finns motvilliga användare 

men få av dem gav konkretiserade exempel på händelser när detta har skett. De pratade 

mer om att de tror att det beror på att den motvilliga användaren har en roll inom 



45 
 

organisationen som kommer bli hotad om det nya systemet blir implementerat. Det 

kunskapsbidrag som bör tas med från detta är att det existerar trots att inte 

respondenterna själva stött på det. Betyder det inte att det inte finns och för att 

motverka detta är det viktigt att motivera användare för att få de att känna sig 

involverade och att deras kunskap tas i beaktning i projektet, detta kan i sin tur leda till 

att användarna blir mer accepterande av systemet när det väl är klart för att de har en 

känsla av att de har varit med och skapat det.  

7.3 Vet företagen på förhand om vilka positiva och negativa sidor av 

användarmedverkan som de kommer att stöta på vid 

kravinsamling? 

Analyser på befintlig forskning från exempelvis Rosenquist och Curovac (2017) samt 

intervjusvar visar att det går att förutspå till en viss del att användarmedverkan kommer 

att ha ett positivt inflytande på projektets utfall. För att kunna förutse detta menar 

Rosenquist och Curovac (2017) att utvecklarna måste ha kompetenta användare som 

medverkar i projektet, medan utifrån de svar som kommit in under intervjuer i denna 

studie går det att se att även de användare med bristfällig kunskap oftast ger någon 

information som är viktig för projektet. Därför är kunskapsbidraget från detta tema att 

det absolut går att förutse om användarmedverkan kommer vara positivt eller inte i 

projektet men att det enligt de intervjuade oftast är positivt då de får ett bättre anpassat 

system efter kundens organisation, det är dock väldigt svårt att se exakt vart det 

kommer ha en positiv inverkan då inga projekt ser identiska ut. Det är därför också 

väldigt svårt för utvecklare att förutse om användarmedverkan kommer att ha en 

negativ inverkan på användarmedverkan då de inte vet i förhand vilka användare som 

kommer att medverka. Med andra ord är det generellt sett positivt med 

användarmedverkan men att om utvecklarna skulle ha riktigt mycket otur med 

kompetensen på användarna eller att de är motvilliga skulle det förstås ha negativa 

konsekvenser på projektet. 

7.4 Vilka personer är rätt att medverkan i kravinsamlingsprocessen? 

Slutsatsen från den tidigare studien var en aning diffus och det fanns ett hopp om att ge 

detta tema mer klarhet med hjälp av denna vidarestudie. Den tidigare studien av 

Rosenquist och Curovac (2017) kom fram till att det handlar generellt om att hitta rätt 

information snarare än rätt personer. Detta var något som tittades noggrant på i denna 

studie för att se om det går att generalisera vilka användare som bör medverka när 

användarmedverkan används. Det kom fram ett liknande resultat från intervjuerna som 

från den tidigare studien, att de olika respondenterna använder sig utav olika typer av 

användare i sina projekt. Respondenterna tycker att deras användare fungerar bäst i sitt 

sätt att utveckla en produkt men detta gör det otroligt svårt att dra en generell slutsats 

av vilka användare som bör medverka. Det denna studie kom fram till med hjälp av 

befintlig forskning var samma som den tidigare studien gjord av Rosenquist och Curovac 

(2017), att det handlar om att få ut den information som behövs för att utveckla ett väl 
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anpassat system för organisationen. Detta kan göras genom olika användare som 

exempelvis de som använder systemet dagligen, chefs- ansvarsroller som kan ha en 

bättre överblick, referensgrupper inom sin egen verksamhet för att sedan testa på de 

dagliga användarna eller en kombination av dessa olika typer av användare. 

7.5 Vad är de medverkande personernas roll i 

kravinsamlingsprocessen? 

Det Rosenquist och Curovac (2017) kom fram till i sin studie var att workshops med 

intervjuer är den främsta metoden för att samla in krav med hjälp av 

användarmedverkan. När detta tema undersöktes i denna studie fanns det respondenter 

som använde sig utav worskhops med intervjuer men även de som hade andra 

tillvägagångssätt för att samla in krav från användarna. Anledningen till att 

respondenterna hade andra tillvägagångssätt än bara workshops med intervjuer var för 

att spara tid och resurser med hjälp av exempelvis ett egenutvecklat verktyg som hade 

ett forum där användarna kunde önska krav och funktioner. Det denna studie vill bidra 

med är att workshops med intervjuer absolut är ett värdefullt tillvägagångssätt för att 

samla in krav från användare men att det inte är det enda och att det finns andra 

alternativ som kan användas i kombination av eller utan workshops. En annan del av 

detta som behöver poängteras är att det krävs att den information som samlas in från 

användarna alltid behöver analyseras för att se om det är något som behövs eller något 

som skulle kunna göras på ett annat vis. Anledningen till detta är den bristfälliga 

kunskapen hos användare där de inte alltid har den bästa insikten i vad detta nya 

system behöver eller om en process går att göra på ett annat vis än just det sättet som de 

arbetar nu.  

7.6 Slutsats 

Den slutsats detta arbete har kommit fram till är vilka teman som går att generalisera i 

studien gjord av Rosenquist och Curovac (2017) och detta har gjorts med hjälp av 

befintlig empiri samt denna studie. Nedanför presenteras det vilka av de undersökta 

teman som går att dra generaliseringar utifrån denna studie, befintlig empiri samt 

studien gjord av Rosenquist och Curovac (2017) och även de teman som det inte går att 

dra generaliseringar från. En slutsats som går att dra utifrån denna studie samt befintlig 

empiri är att användarmedverkan har en positiv inverkan på kravinsamlingen för ett 

system och ger en möjlighet att skapa en bättre anpassad produkt för kundens 

verksamhet. 
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Tabell 1 - Tabell över teman 

Teman Går att 

generalisera 

Går inte att 

generalisera 

Definition av Krav  X 
 

Definition av Användare X 
 

Definition av Användarmedverkan X 
 

Exakta och precisa krav X 
 

Krav format efter verksamhetens processer X 
 

Uppnå användarnas förväntningar X 
 

Bristfällig kunskap X 
 

Tid/Kostnad X 
 

Orimliga krav X 
 

Motvilliga användare X 
 

Vet företagen på förhand vilka positiva och negativa 

sidor av användarmedverkan vid kravinsamling de 

kommer att stöta på?  

 
X 

Vilka personer är rätt för att medverka i 

kravinsamlingsprocessen enligt de intervjuade 

företagen? 

 
X 

Vad är de medverkande personernas roll i 

kravinsamlingsprocessen 

 
X 

 

För att besvara frågeställningen som är “Vad har användarmedverkan för positiv och 

negativ påverkan på kravinsamling?”. Den positiva påverkan som användarmedverkan 

har är att det ger mer exakta och precisa krav, kraven blir utformade efter 

verksamhetens processer och det hjälper till att uppnå användarnas förväntningar på 

systemet. Den negativa påverkan är att användarna kan ha en bristfällig kunskap vilket 

kan resultera i orimliga krav och det kan även finnas motvilliga användare samt att 

kravinsamlingsprocessen blir dyrare. Trots dessa negativa aspekter är det fortfarande 

värt att använda användarmedverkan då även om användarna har en bristfällig kunskap 

kan de fortfarande ge viktig input kring systemet. Att det användarna ställer orimliga 

krav handlar om att de antingen inte är tillräckligt insatta i projektet eller att de är dåligt 

styrda i processen. När det gäller att kravinsamlingsprocessen blir dyrare och tar längre 
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tid behöver inte vara något negativt då detta resulterar i att systemet blir mer anpassat 

till verksamhetens processer. Det finns motvilliga användare men det är ett väldigt få 

antal och det går att utesluta dessa från processen om det skulle krävas. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel presenteras den diskussion som ägt rum för forskaren under studiens 

gång det som diskuteras är de samhälleliga, etiska och vetenskapliga aspekter som 

denna studie har tagit del av, i kapitlet tas även förslag för framtida forskning upp. 

8.1 Samhälleliga och Etiska aspekter 

I det resultat som presenterats ovan går det att se användarmedverkan har en positiv 

inverka på kravinsamling. Det resultatet från denna studie kan påverka är att potentiellt 

fler företag kommer att ha med användarmedverkan i fasen för kravinsamling. Detta kan 

då leda till att fler användare är delaktiga i processen för att samla in krav till ett nytt 

system och detta kan då resultera i att det blir en längre kravprocess vilket i sin tur kan 

leda till mer pengar initialt. Det är viktigt för de som inte haft med användarmedverkan i 

sin kravinsamlingsprocess innan att tänka på att just den fasen kommer kosta mer än 

innan men att det även kan leda till ett mer välanpassat system för kunden och 

användarna. Ett mer välanpassat system kan potentiellt leda till att personer blir av med 

arbetsuppgifter eller tillochmed sin roll då det kan finnas automatiserade lösningar för 

en del arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan potentiellt vara svåra att hitta utan en 

inblick i företaget med hjälp av användarmedverkan. Att personer kan förlora sitt arbete 

eller arbetsuppgifter är en negativ del för samhället som digitaliseringen generellt har. 

Det blir fler och fler processer som blir automatiserade där personer förlorar 

arbetsuppgifter och detta är svårt att tackla då företag oftast tjänar mer pengar på att 

automatisera processer men samhället förlorar inkomst om personer blir av med sina 

arbeten vilket kan skapa klyftor i samhället. Detta är något som de ansvariga bör ha koll 

på och att informera kunden om vad det verkligen betyder för kundens anställda och för 

att förbereda kunden om en anställds roll kommer att behöva ändras eller tillochmed tas 

bort.  

I studien som gjordes hölls respondenterna anonyma detta var dels för att skydda de 

ifall om de skulle säga något som kunde påverka deras liv negativt på något vis men 

också för att få respondenterna att få en känsla av att de kunde prata mer öppet om de 

teman som togs upp i intervjun.  

8.2 Vetenskapliga aspekter 

Den vetenskapliga metod som valdes i denna studie var den kvalitativa istället för 

kvantitativa och anledningen till att den metoden valdes var för att få en djup inblick i 

hur företagen arbetar med användarmedverkan samt för att få ta del av deras 

erfarenheter i deras egna ord. Om kvantitativ metod hade valts istället hade självklart 

resultatet sett annorlunda ut då det hade varit en helt annan typ av data som hade 

samlats in. För den här studiens skull var nog kvalitativ metod rätt val då dels på grund 

av att det var en fortsatt studie på ett tidigare arbete som använde sig utav samma 

metod men även för att kunna få svar på de frågor som fanns kring de teman som fanns.  
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Denna studie kan anses ha hög validitet och reliabilitet, då de som blev intervjuade hade 

mycket erfarenhet inom branschen och just kring användarmedverkan vid 

kravinsamling detta hade i avseende att ge respondenternas svar validitet i studien för 

att sedan jämföras med befintlig empiri som fanns inom ämnet användarmedverkan och 

kravinsamling. För att reliabiliteten skulle vara hög försäkrades det att den empiri som 

användes var Peer-Reviewed och granskades med ett objektivt öga för att hitta de 

positiva och negativa aspekterna användarmedverkan har på kravinsamling enligt 

empirin. Något som kan ha påverkat svaren är att inte alla intervjuer skedde i samma 

förhållanden utan några skedde i möten i konferensrum medan andra skedde på telefon. 

Detta kan ha påverkat svaren, att exempelvis de på telefon kände sig bekvämare och 

svarade mer öppet kring de teman som diskuterades eller tvärtom, detta sänker 

reliabiliteten en aning på det material som blev insamlat från respondenterna. Något 

som sänker reliabiliteten lite till är antalet intervjupersoner men eftersom det finns en 

tidigare studie och svaren har från denna studie har jämförts med den och att de har 

varit lika blir studien mer tillförlitlig. Däremot om denna studie tittades enskilt på utan 

det tidigare arbetet från Rosenquist och Curovac (2017) kan det vara svårt att göra 

generaliseringar utifrån studien. Tillsammans med den tidigare studien kan 

generaliseringar göras då det ökar antalet svar som samlats in från praktiken samt att 

det är fler personer som har tittat på den befintliga empirin och analyserat den och har 

haft liknande upptäckelser.  

Det finns ett missnöje hos forskaren att det endast skedde fyra stycken intervjuer i 

denna studie med det skedde på grund av ett optimistiskt planerande och att det var 

färre respondenter som ville medverka i studien än förväntat. Även om fler personer 

hade blivit intervjuade är det inte säkert att resultatet hade varit annorlunda då det 

fanns en tidigare studie att jämföra med men om denna studie hade gjorts igen hade det 

legat fokus på att ha med fler intervjupersoner.  

8.3 Framtida forskning 

För framtida forskning inom detta område som är användarmedverkan vid 

kravinsamling hade det varit intressant med forskning från användarens perspektiv för 

att på det viset hitta svagheter hos utvecklarna. Det råder inga tvivel om att det finns 

svagheter som exempelvis bristfällig kunskap hos användarna men det är inte alltför 

utforskat kring hur användarna ser på det. I en sådan studie skulle säkerligen det vara 

en del information som inte är speciell användbar precis som användarmedverkan vid 

kravinsamling men det kan ändå finnas en del guldkorn där som skulle bidra till en 

bättre process för användarmedverkan. Ett annat perspektiv som hade varit intressant 

är att se nischa in forskningen på en specifik bransch för att sedan kunna jämföra hur de 

olika branscherna arbetar med användarmedverkan för att på det viset lära sig utav 

varandra. Det hade även varit intressant att se hur ett liknande arbete hade sett ut i ett 

annat land, exempelvis ett Utvecklingsland och se om det skiljer sig mycket från hur det 

ser ut i Sverige. 
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Bilagor 

Intervjuguide: 

 Titel, arbetsuppgifter, typ av företag 

 

 Definitioner  

 Hur definierar ni en användare på ert företag? 

 Hur definierar ni ett krav på ert företag? 

 Vad är användarmedverkan enligt ert företag? 

 

 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Vilka positiva effekter ser du med användarmedverkan i kravinsamling? 

 

 Problem med användarmedverkan 

 Vilka negativa effekter ser du med användarmedverkan i kravinsamling? 

 Hur förhåller ert företag sig till dessa problem? 

 

 Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 

 Är det möjligt att förutse hur användarmedverkan kommer påverka 

kravinsamlingen? 

 

 Hitta rätt användare 

 Hur går ni tillväga för att välja och hitta de användare som ska medverka i 

projektet? 

 

 Användarens roll i kravinsamlingsprocessen 

 Hur använder ni er av användarmedverkan i kravinsamling? 

 Hur går det till? 

 

 Skulle du rekommendera andra till att använda sig av användarmedverkan vid 

kravinsamling? 

 

 Finns det någon annan person du tycker jag bör intervjua? 

 Om så, har du kontaktuppgifter till den personen? 

 




