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Sammanfattning 
När ett standardsystem köps in i en verksamhet är det viktigt att göra anpassningar i 
både standardsystemet och verksamheten för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. 
Det är av stor vikt att inkludera användare vid införande av standardsystem, för om 
systemet inte fyller den funktion användarna önskar kan det leda till att användarna 
inte känner tillfredställelse med systemet. 

Detta arbete syftar till att utreda vilka faktorer som kan påverka användarmedverkan 
vid införande av standardsystem. För att kunna besvara problempreciseringen har 
intervjuer med både användare och systemutvecklare utförts för att fastställa vilka 
olika åsikter som finns kring faktorer. Resultatet visar att systemutvecklare och 
användare värderar en del faktorer lika högt, men att det också förekommer en hel del 
avvikelser. Respondenterna bedömer bland annat faktorer som motivation, inflytande 
och feedback som betydelsefulla för att erhålla ett bra samarbete. Däremot värderar 
respondenterna exempelvis faktorn verksamhetskunskap olika, användar-
representanterna anser att den är mer väsentlig än vad systemutvecklarna gör.   

Nyckelord: standardsystem, användarmedverkan, användare, systemutvecklare 
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1  Introduktion 
Allt fler företag väljer att förbättra sin verksamhet med hjälp av ett informations-
system. Ett bra informationssystem skall stödja företag så att de kan analysera sin 
verksamhet (Avison & Fitzgerald, 2003). Andersen (1994) definierar ett informations-
system som ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information. Informationssystemet skall förbättra kommunikationen 
mellan människor och vara knutet till en specifik arbetsuppgift. Verksamheter 
behöver informationssystem för att analysera verksamheten relaterat till dess miljö 
samt se till att målen inom verksamheten uppnås (Andersen, 1994). 

Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är det av stor betydelse att systemutvecklarna 
förstår användarnas olika roller i verksamheten för att kunna ta fram ett användbart 
informationssystem. Systemutvecklare har nu för tiden en större kännedom om att det 
är betydelsefullt att ta hänsyn till slutanvändarnas önskemål och behov (Avison & 
Fitzgerald, 2003). Gulliksen och Göransson (2002) påpekar att systemutveckling ofta 
utgår från ett teknikcentrerat synsätt där tekniska lösningar styr arbetssättet, men att 
användarna skall stå i centrum vid utvecklingen av ett nytt informationssystem borde 
vara en självklarhet. Verksamheter spenderar mer tid och pengar än nödvändigt i hopp 
om att försöka utveckla ett användbart system som kan uppvisa god kvalitet, men trots 
allt inte används på det viset det är tilltänkt på grund av uteslutande av användare. 

Användbara och ändamålsenliga tillämpningar är inte något som bara uppstår. Enligt 
Gulliksen och Göransson (2002) skall användarna involveras i alla steg av 
utvecklingsprocessen, inte bara rådfrågas vid enstaka tillfällen. Förutsättningen för 
användarcentrerad utveckling är för systemutvecklarna att lyssna till användarnas 
behov, förutsättningar och möjligheter. Gulliksen och Göransson (2002) framhåller 
också att det är relevant att alla de som är involverade i systemutvecklingen är insatta 
i verksamhetens mål samt vad användarnas uppgifter är och hur de utförs. Användar-
fokus skall vara vägledande tidigt i utvecklingsarbetet. Användarmedverkan kan dock 
även innebära olika svårigheter och problem. 

Ett standardsystem är ett program som har tagits fram för att kunna användas inom 
många olika verksamheter (Andersen, 1994). Enligt Nilsson (1991) måste 
anpassningar ske då ett standardsystem har inhandlats. Anpassningarna innebär att 
successivt försöka sammanfoga verksamheten och standardsystemet med varandra. 
Anpassningar kan göras under anskaffningen av systemet men också under efter-
följande förvaltning. 

Enligt Andersen (1994) förekommer en vanlig, men felaktig, uppfattning om att det 
inte krävs någon systemutveckling vid anskaffning och införande av ett standard-
system. Även standardsystem fordrar systemutveckling för om inte standardsystemet 
fyller den funktion användarna önskar kan det bidra till att användarna inte känner 
tillfredställelse med systemet.  

Syftet med rapporten är att undersöka vilka faktorer som kan påverka användar-
medverkan vid införande av ett standardsystem. Genom att jämföra vetenskaplig fakta 
med svar utifrån intervjuer skall rapporten leda fram till olika råd. Råden skall kunna 
användas av både användare och systemutvecklare inom olika projektarbeten. 

I kapitel 2 tas vissa grundläggande begrepp och definitioner upp som skall ligga till 
grund för problembeskrivningen. Problembeskrivning och problemprecisering 
presenteras i kapitel 3. De valda metoder som används för att genomföra arbetet 
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introduceras i kapitel 4. I samma kapitel beskrivs också utformningen av intervju-
frågorna samt förberedelser och genomförande av intervjuerna. I kapitel 5 behandlas 
resultatet från intervjuerna samt att en analys görs. En sammanfattande slutsats ges i 
kapitel 6. Avslutningsvis förs en diskussion i kapitel 7 angående resultat och 
erfarenheter, även förslag på fortsatt arbete anges.
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2 Bakgrund 
Detta kapitel har som syfte att klargöra de begrepp som är relevanta för denna rapport. 
Dessa begrepp leder sedan fram till den problemformulering som ligger till grund för 
detta arbete. I avsnitt 2.1 förklaras begreppet informationssystem och i avsnitt 2.2 
begreppet systemutveckling. Standardsystem samt SIV-metoden som kan användas 
vid upphandling av standardsystem presenteras i avsnitt 2.3. Under 2.3 beskrivs också 
fördelar och nackdelar med standardsystem. Kapitlet avslutas med avsnitt 2.4 där 
begreppet användarmedverkan introduceras. 

 

2.1 Informationssystem 
Informationssystem är sammansatt av orden information och system. Information är 
enligt Andersen (1994) upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. System 
innebär att det existerar ett mönster eller ett sammanhang. Enligt Maddison och 
Darnton (1996) är ett informationssystem ett system som bland annat hanterar lagring, 
bearbetning, överföring och presentation av relevanta kunskaper och information. De 
menar också att ett informationssystem kan vara datoriserat, men det är inget måste. 
Hoffer, George och Valacich (2002) menar att moderna informationssystem är 
integrerade i hela verksamheten. De ickeintegrerade system som var vanliga förr har 
nu ersatts med moderna system som skall underlätta åtkomst av information av alla. 

En del påstår att mänsklig medverkan kan uteslutas ur ett informationssystem, medan 
andra menar att människor kan vara en del av ett informationssystem (Andersen, 
1994). Syftet med ett informationssystem är enligt Avison och Fitzgerald (2003) att 
data skall kunna processas snabbt och på ett korrekt sätt samt kunna tillhandahålla 
information som är komplett och på en relevant detaljnivå. Hoffer, m.fl. (2002) anser 
att informationen i systemet skall kunna nås av alla som behöver den inom 
verksamheten, detta för att systemet skall uppfylla den användbarhet som från början 
var tänkt. Verksamheter behöver informationssystem för att analysera verksamheten 
relaterat till dess miljö samt att se till att målen inom verksamheten uppnås. 

Ett informationssystem existerar endast för att stödja verksamheten, systemet i sig 
fyller ingen funktion. Det är inte bara internt inom verksamheten informations-
systemet hanterar information utan också externt till och från verksamhetens 
omgivning (Andersen, 1994). Enligt Nilsson (1991) är informationssystemet en del av 
verksamheten, vilket gör att informationssystemet kan komma att behöva modifieras 
efter en tids användning. Eftersom verksamheten ständigt förändras behöver 
informationssystemet också följa med i verksamhetens utveckling. Ett bra 
informationssystem skall kunna stödja organisationer så att de kan analysera sin 
verksamhet och se till att affärsmål uppnås. Affärsmålen kan vara relaterade till 
expansion, företagets överlevnad samt tillfredsställelse för kunder och personal. 
Informationssystemet kan hjälpa organisationen att uppnå ökad effektivitet och kan 
även ses som något som kan komma att ge konkurrensfördelar (Avison & Fitzgerald, 
2003).  

 

2.2 Systemutveckling 
Systemutveckling innebär att ett informationssystem skall skapas som skall uppfylla 
användares behov och krav. Systemutveckling kan göras på olika sätt, det kan dels tas 
fram ett helt nytt informationssystem eller dels förbättra ett redan existerande 
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informationssystem (Nilsson, 1991). Enligt Avdic (1999) är en systemutvecklare en 
person som har ansvar för alla uppgifter inom systemutvecklingen och som arbetar för 
att ta fram ett nytt informationssystem.  

Enligt Bansler (1990) innebär systemutveckling aktiviteter som utförs i anknytning till 
en verksamhet. Systemutveckling har som syfte att förändra arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och införande av 
datasystem. Systemutveckling kan betraktas som en form av organisationsförändring 
snarare än en teknisk konstruktionsprocess (Bansler, 1990). Även Avdic (1999) 
påpekar att målet med systemutveckling inte bara är att utveckla ett nytt datasystem 
utan att det ofta också behövs göras förändringar i de befintliga arbetsprocesserna och 
den förekommande arbetsorganisationen inom den verksamhet som informations-
systemet skall utvecklas åt. 

Andersen (1994) framhåller att parallellt med utvecklingen av ett informationssystem 
skall också den enskilde medarbetaren motiveras och utvecklas. Detta benämner 
Andersen (1994) pso-utveckling, person-, system- och organisationsutveckling. 
Många anser att person, organisation och system måste samverka för att ett system 
skall kunna bli väl fungerande (exempelvis Grundén, 1992; Sabherwal, Sein & 
Marakas, 2003). I och med att användarmedverkan förespråkas allt mer vid 
utvecklingsarbetet av ett informationssystem bör detta innebära att även människorna 
som kommer att använda systemet också utvecklas (Grundén, 1992). 

Vissa modeller och metoder som används vid systemutveckling tar större hänsyn till 
mänskliga aspekter, medan andra modeller och metoder bryr sig mer om den 
vetenskapliga inriktningen. Det är också viktigt att påpeka att det existerar 
verksamheter som inte använder några standardiserade modeller överhuvudtaget, men 
det finns också verksamheter som endast nyttjar vissa delar av modellerna (Avison & 
Fitzgerald, 2003). 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för att utveckla ett informationssystem, 
dessa kan enligt Andersen (1994) kallas för systemutvecklingsstrategier. Dessa 
strategier har framkommit som en verkan av de olika åsikterna om vad som 
egentligen är av störst betydelse för ett lyckat resultat. För att kunna uppfylla 
kundernas eller användarnas förväntningar på informationssystemet kan det vara 
nödvändigt att utgå från tekniker och metoder som ingående kan redogöra för hur 
utvecklingen skall gå till (Nilsson, 1991). Fitzgerald (1998) påstår också att det är 
allmänt accepterat att användningen av systemutvecklingsmetoder är en betydelsefull 
komponent i utvecklingen av informationssystem samt att en ökad användning av 
metoder skulle kunna bidra till en förbättrad utvecklingsprocess och kvalitet på de 
utvecklade informationssystemen. 

Det finns olika tillvägagångssätt för en verksamhet då de skall införskaffa ett nytt 
informationssystem. Ett sätt för verksamheten är att egenutveckla ett system, det vill 
säga verksamheten utvecklar ett system själva eller tillsammans med eventuella 
externa samarbetspartner. Verksamheten ansvarar då själv för hela utvecklingen och 
de måste göra underlaget både till systemeringen samt själva systemet (Andersen, 
1994). Egenutveckling av ett system är en komplicerad process som kräver mer tid, 
pengar och resurser, på grund av detta väljer allt fler att gå en annan väg. En alternativ 
väg att gå för verksamheter är enligt Andersen (1994) att inhandla ett standardsystem 
för att sedan göra eventuella modifieringar i systemet. Det händer att somliga tror att 
det inte fordras systemutveckling för att införa ett standardsystem i en verksamhet, 
men båda tillvägagångssätten kräver systemutveckling. Utvecklingsprocesserna 
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skiljer sig dock från varandra, se figur 1 (Andersen, 1994). Standardsystem kommer 
att presenteras utförligare under avsnitt 2.3. 

 

 

Figur 1. Livscykelmodellen vid egenutveckling och vid anskaffning av 
standardsystem (efter Andersen, 1994, sid. 367) 

 

2.3 Standardsystem 
Andersens (1994) definition av standardsystem är ett program som har tagits fram för 
att kunna användas inom många verksamheter. Standardsystem är med andra ord en 
standardiserad programvara som har utvecklats av systemutvecklare för att motsvara 
flera användares verksamhetsbehov, ett standardsystem kan ses som en paketerad 
systemlösning (Nilsson, 1991). Både inom små och stora företag har standardsystem 
kommit att bli alltmer vanliga. Detta kan tänkas bero på att verksamheter ser det som 
ett enkelt och smidigt sätt att effektivisera sina funktioner, istället för att lägga ner 
lång tid på att egenutveckla ett system (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). Enligt 
Nilsson och Pettersson (2000) krävs det dock oftast vissa anpassningar i 
verksamheten samt i standardsystemet för att få ett så lyckat resultat som möjligt. 

Anskaffning av ett standardsystem har blivit en mer komplicerad uppgift än vad det 
tidigare har varit, vilket enligt Andersen (1994) beror på att utbudet av standard-
system blir allt större på marknaden och kvaliteten på dessa system kan variera 
kraftigt. Ingen verksamhet är den andra lik, varje verksamhet har en mängd unika 
egenskaper som påverkar vilket standardsystem som är mest lämpligt för 
verksamheten. 

Under anskaffningsprocessen ställs det stora krav på kreativt arbete, det gäller att 
välja rätt standardsystem. Genom att jämföra verksamheten med aktuella standard-
system på marknaden samt utvärdera olika standardsystem kan verksamheten arbeta 
sig närmare ett korrekt beslut. Enligt Anveskog, Nilsson och Nord (1984) kan 
anskaffningsprocessen effektiviseras samt kreativiteten stödjas genom användning av 
en metod som bidrar med ett systematiskt tillvägagångssätt. Det finns flera metoder 
och modeller att välja på vid anskaffning av standardsystem. En metod är SIV-
metoden som skall redogöras för i nästa avsnitt. 

 

2.3.1 SIV-metoden 

SIV-metoden är en systematisk metod vid val av standardsystem. SIV står för 
Standardsystem I Verksamheter och är framtagen vid Institutet för Verksamhets-
utveckling. SIV-metoden består av ett antal konkreta arbetssteg och exempel på 
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dokumentation som kan tas fram under valprocessens gång (Anveskog, m.fl., 1984). 
SIV-metoden är framtagen för att fungera som stöd från det att ett behov av ett nytt 
standardsystem uppstår till det att systemet har implementerats i verksamheten 
(Andersen, 1994). SIV-metoden utvecklades enligt Nilsson (1991) under åren 1981 
till 1984, men metoden har under senare år vidareutvecklats vilket gör att den 
fortfarande kan anses vara aktuell. 

SIV-metodens anskaffningsprocess kan enligt Nilsson (1991) delas upp i tre olika 
områden, se figur 2. 

• Val av lämpligt standardsystem för verksamheten 

• Anpassning av det valda standardsystem samt av verksamheten 

• Införande av det anpassade standardsystem i verksamheten 

 

 

 

Figur 2. SIV-metoden (efter Nilsson, 1991, sid. 73) 

 

Valprocessen och anpassningsprocessen är enligt Nilsson (1991) unika för 
anskaffning av standardsystem. Införandeprocessen förekommer däremot vid all form 
av systemutveckling.  

SIV-metoden börjar med att behandla själva valet av standardsystem. Enligt 
Anveskog, m.fl. (1984) skall en analys över verksamhetens behov tas fram under 
valprocessen. Efter det följs arbetet upp med en förutsättningsanalys där krav som 
standardsystem måste kunna uppfylla väljs ut. Under valet sker jämförelser mellan 
verksamhetens krav och de olika standardsystemens möjligheter och begränsningar. 
Under valprocessen sker också en bedömning av olika leverantörer samt av 
marknaden. Efter gjorda undersökningar avfärdas de standardsystem som ej uppfyller 
verksamhetens krav, nu finns det bara tänkbara system kvar att välja mellan 
(Anveskog, m.fl., 1984). De leverantörer som finns kvar efter gallringen begärs det 
offerter av och som grund för offerterna ligger marknadsundersökningen samt en 
kravspecifikation. En av de viktigaste delarna under valprocessen är demonstration av 
standardsystemen, här får användarna sin chans att sätta sig in i hur standardsystem 
fungerar i verkligheten. Efter demonstrationerna sker utvärderingar av systemen, 
utifrån dessa väljs sedan ett huvudalternativ ut. Kommer alla berörda parter överens 
om valet av standardsystem kan ett slutgiltigt beslut tas, om standardsystem inte 
uppfyller förväntningarna kan ett nytt huvudalternativ väljas (Anveskog, m.fl., 1984). 
Valprocessen kan med andra ord förklaras som en iterativ process (Nilsson, 1991). 
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När valet av standardsystem är klart är det dags för anpassning, även under 
anpassningsfasen sker jämförelser mellan standardsystem och verksamheten 
(Anveskog, m.fl., 1984). Mycket av den dokumentation som gjordes under val-
processen kan återanvändas här. Målet med anpassningen är enligt Nilsson (1991) att 
standardsystemet och verksamheten skall bli så pass sammanfogade som möjligt. 
Anpassningar är nödvändiga men de skall minimeras till vad som krävs för att 
standardsystemet verkligen skall fungera (Wallström, 2002). Det är viktigt att planera 
hur standardsystem på bästa möjliga sätt skall kunna nyttjas inom verksamheten 
(Anveskog, m.fl., 1984). 

Efter anpassningen av standardsystemet är det dags att införa systemet i den löpande 
verksamheten (Nilsson, 1991). Enligt Anveskog, m.fl. (1984) skall bland annat 
installation och planering utföras under införandeprocessen. Installationen av 
standardsystem skall kunna ske direkt efter att förändringarna som uppkom under 
anpassningen har genomförts. Det är också aktuellt att förankra systemet hos 
personalen (Nilsson, 1991). Användarna skall i god tid kunna få tillgång till 
utbildning, manualer och träning i systemets funktioner för att användandet av 
systemet skall kunna underlättas. 

 

2.3.2 Fördelar med standardsystem 

Priset på ett standardsystem har stor påverkan för verksamhetens beslut då ett system 
skall införskaffas (Andersen, 1994). Genom att systemleverantören kan fördela alla 
utvecklingskostnader på flera kunder medför det att var och en av kunderna kan få 
billigare utveckling och underhåll av systemet. Även om en del anpassningar bör 
göras i standardsystem blir det ändock oftast billigare i längden med ett 
standardsystem än ett egenutvecklat system.  

Ett standardsystem är mer flexibelt än ett egenutvecklat system, detta är en fördel då 
verksamheten förändras. Ett standardsystem är i allmänhet lättare att anpassa och det 
är enligt Tägtström, Nilsson och Moberg (1991) en förutsättning för att systemet skall 
kunna överleva förändringar inom verksamheten. 

Färdiga standardsystem kan snabbare tas i bruk än egenutvecklade system, eftersom 
systemet redan finns tillgängligt på marknaden (Andersen, 1994). En snabb leverans 
av standardsystem innebär också en ökad ekonomisk vinst för verksamheten. 

En stor fördel enligt Andersen (1994) är att ett standardsystem kan demonstreras för 
användarna inom verksamheten innan det är beslutat om inköp. Det är alltid svårt för 
en användare att endast genom en beskrivning läsa sig till om systemet är lämpligt 
eller ej. Demonstrationen är till för att ge användarna en verklighetstrogen bild av 
systemet för att lättare kunna hitta det perfekta systemet för dem (Andersen, 1994). 

Ett standardsystem kan skapa trygghet hos verksamheten med avseende på 
leverantörens kunskap och erfarenheter inom systemet Tägtström, m.fl. (1991). Ett 
standardsystem har genomgått många tester, vilket kan medföra ett lugn hos 
verksamheten att standardsystem redan fungerar då det installeras. Det finns också 
tidigare dokumentationer av systemet som kan vara till hjälp då anpassningar av 
systemet skall ske. 
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2.3.3 Nackdelar med standardsystem 

Verksamheten kan inte förvänta sig att ett standardsystem från början skall passa 
verksamhetens behov och önskemål. Eftersom standardsystem är så pass generella, 
finns det alltid funktionella brister enligt Wallström (2002). Risken finns att ett 
standardsystem aldrig kan lösa en verksamhets alla behov. Tägtström, m.fl. (1991) 
påpekar att det sällan görs ordentliga analyser innan ett standardsystem införskaffas, 
vilket också kan resultera i ett felaktigt systeminköp. Andersen (1994) menar att ett 
standardsystem måste anpassas till verksamheten, men också att verksamheten måste 
anpassa sig efter standardsystemet. Anpassningarna som måste göras kan vara både 
tidskrävande och arbetskrävande, görs det allt för många anpassningar kan det i 
slutändan visa sig att det inte längre är något standardsystem. Likaså kan enligt 
Tägtström, m.fl. (1991) anpassningskostnaderna överstiga inköpskostnaden för 
standardsystemet, eftersom anpassningskostnaderna är svåra att bedöma. Wallström 
(2002) påpekar också att företag bör se upp med att göra egna anpassningar, eftersom 
det kan medföra att systemen blir svåra att uppgradera. Om skillnaderna mellan 
verksamheten och standardsystemet är för stora kan det innebära att egenutveckling 
kan vara ett mer lämpligt alternativ för verksamheten (Andersen, 1994).  

Enligt Andersen (1994) kan verksamheten begå misstaget att förlita sig för mycket på 
systemleverantören. Systemleverantören kan uppvisa andra verksamheter som har 
lyckats uppnå goda resultat med ett speciellt standardsystem, vilket kan leda till ett 
felaktigt systeminköp. På grund av detta är det enligt Tägtström, m.fl. (1991) av stor 
vikt att kontakta många olika leverantörer för att få bredare kunskap inför inköpet. 
Verksamheten kan enligt Andersen (1994) också skapa ett beroende av system-
leverantören. Skulle leverantören av någon orsak försvinna kan det medföra problem 
vid exempelvis support, underhåll och uppgradering av systemet.  

Med tanke på att en verksamhet ständigt utvecklas kan det vara idé att köpa ett 
standardsystem som är relativt flexibelt, det vill säga att det finns möjlighet att bygga 
ut systemet allt eftersom verksamheten förändras. Tägtström, m.fl. (1991) påpekar att 
flera system ibland behöver sammanföras för att verksamhetens behov skall uppnås, 
detta kan dessvärre förbises då ett standardsystem inhandlas. Återigen kan 
anpassningskostnaderna bli ett problem då det inte är ovanligt att en verksamhet 
expanderar snabbare än standardsystemet kan utvecklas.  

Fitzgerald, Russo och Stolterman (2002) anser att om användaren ges möjlighet att 
delta i utvecklingen av ett nytt informationssystem kan vissa fördelar uppstå. 
Användarna kan själva vara med och påverka deras framtida arbetssätt, vilket kan 
leda till större användaracceptans. Om användarna måste göra för stora anpassningar 
till standardsystemet kan det leda till motstånd mot förändringar i verksamheten och 
också mot systemet. 

 

2.4 Användarmedverkan 
En betydelsefull faktor då nya system skall utvecklas är användarna (Avison & 
Fitzgerald, 2003). En användare kan definieras på många olika sätt. Ljung och 
Allwood (1999) definierar användare som de individer som använder informations-
systemet och som är anställda i en organisation. Riksdataförbundet (1987) preciserar 
användare som en person som använder ett datasystem oberoende av positionen inom 
företaget. Avison och Fitzgerald (2003) menar att användare existerar inom många 
olika sammanhang och används för att representera alla användare som arbetar med 
det aktuella systemet, men som inte ingår i den tekniska gruppen, användarna ses ofta 
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som en homogen grupp av individer. Det finns många olika typer av användare, 
Göransson och Gulliksen (2002) påstår dock att det finns två distinkta användar-
grupper; slutanvändare och verksamhetsexperter. En slutanvändare är enligt Avison 
och Fitzgerald (2003) den tänkta person som kommer att använda det nya systemet 
inom verksamheten eller utnyttja olika delar av det. I denna rapport kommer 
begreppet användare innebära ett informationssystems slutanvändare.    

Användarmedverkan kan för somliga betyda endast konsultation av de tilltänkta 
användarna någon gång, medan andra menar att användarledd systemutveckling är det 
samma som användarmedverkan. Olsson (2004) menar att det förekommer system-
utvecklare som anser att användarmedverkan i systemutvecklingsarbeten till större del 
består av att systemutvecklare utfrågar användarna. Med andra ord får inte 
användarna vara aktivt inblandade i systemutvecklingsarbetet. Det kan medföra att 
användarna inte får inblick i vilka möjligheter som finns, vilket gör att de inte heller 
kan bidra med några egna idéer till arbetet (Olsson, 2004). Enligt Amoako-Gyampah 
(1997) innebär användarmedverkan en överensstämmelse mellan en användares 
önskan och uppfattningar om dess medverkan i systemutvecklingsprocessen. Ljung 
och Allwood (1999) definierar användarmedverkan som de uppgifter och aktiviteter 
användarna är delaktiga i under utvecklingsprocessen. Andersen (1994) står för 
ytterligare en definition av användarmedverkan. Han menar att användarmedverkan 
kan definieras som ett samarbete mellan användare och systemutvecklare inom 
systemutveckling. Användarnas deltagande i systemutvecklingsprocessen är mycket 
viktigt eftersom systemet utvecklas för att underlätta användarnas arbetsuppgifter. Om 
användarna och systemutvecklarna inte samarbetar med varandra kan system-
utvecklarna inte heller utveckla ett informationssystem som möter användarnas behov 
och förväntningar. Det är Andersens (1994) definition som kommer att användas i 
detta arbete. 

Användarmedverkan inom systemutveckling ökar oftast intresset från användarnas 
sida, vilket kan leda till användaracceptans. Ljung och Allwood (1999) definierar 
användaracceptans som att användaren är positivt inställd till systemet samt 
motiverade gentemot att använda systemet. Involverande av användare kan, förutom 
användaracceptans, också bidra till bland annat bättre kommunikation mellan 
användarna och systemet samt tillfredsställelse med systemet (Amoako-Gyampah, 
1997; Lin & Shao, 2000). Grudin (1991) påpekar också att användarmedverkan gör 
att användare får ett intresse i resultatet, vilket gör att de accepterar egenskaper som 
de annars skulle ha motarbetat. Många menar att en framgångsrik informations-
systemutveckling beror på användarens aktiva medverkan i utvecklingsprocessen 
(exempelvis Andersen, 1994; Sabherwal, Sein & Marakas, 2003; Ljung & Allwood, 
1999). 

Användarmedverkan har blivit alltmer vanligt vid olika typer av utvecklingsprocesser. 
Användare skall vara med och influera vid planering och beslutsfattande. Ett beslut 
skall enligt Mumford (1993) vara demokratiskt, det vill säga inte endast ett fåtal röster 
skall höras. Gulliksen och Göransson (2002) påpekar dock att användarmedverkan är 
en resurs som används endast då projektet kräver det. Det kan få som följd att 
utvärderingar av de olika utvecklingsfaserna sker för sent då det inte längre finns 
tillgång till varken tid eller resurser för att kunna göra nödvändiga förändringar.   

Det är inte bara att blanda in användarna i utvecklingsprocessen för att det sedan skall 
bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Gulliksen och Göransson (2002) rekommenderar 
därför några riktlinjer som kan vara till stöd för systemutvecklaren då de skall 
bestämma hur användarna skall deltaga i processen. Det är viktigt att sträva efter att 
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ha representativa användare delaktiga i utvecklingsarbetet.  Gulliksen och Göransson 
(2002) menar också att om riktlinjerna följs kan det leda till effektivare 
användarmedverkan. Riktlinjerna är: 

• Identifiera lämpliga faser i processen där användarna skall deltaga 

• Möt användarna i deras egen arbetsmiljö 

• Specificera för användarna vilken tid, plats och hur de skall deltaga i processen 

• Använd termologier som användarna känner sig bekanta med 

Enligt Avison och Fitzgerald (2003) besitter användarna dyrbar kunskap om vilka 
behov som finns i verksamheten samt vad de vill att informationssystemet skall kunna 
prestera. Systemutvecklarnas kunskaper utnyttjas för att realisera användarnas krav 
och önskemål.  Även Andersen (1994) menar att systemutvecklarna inte får lämna de 
blivande användarna av informationssystemet utanför utvecklingsprocessen. Ett 
informationssystem som skapas utan deltagande av användarna blir ohållbart i 
längden. Eftersom det är användarna som ska använda systemet är det viktigt att 
användarna skapar ett förtroende för systemutvecklarna på grund av att det är de som 
skall skapa ett resultat som användarna känner tillfredsställelse med (Andersen, 
1994). Det är också viktigt att bevara förtroendet efter det att systemet är infört med 
tanke på att användarnas synpunkter på systemet skall kunna medföra effektiva 
förändringar i systemet i framtiden.  

Syftet med användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen är att användarna kan 
redogöra för vad informationssystemet bör innehålla för att underlätta det framtida 
arbetet. Andersen (1994) påpekar att användare inte skall ansvara för val av tekniska 
lösningar, det är enbart systemutvecklarnas uppgift. Användarmedverkan är av 
betydelse i de tidigare stegen i utvecklingsprocessen samt efter fysisk design och 
kodning av systemet då det är tid för testning och installation av informationssystemet 
(Andersen, 1994). Både Damodaran (1996) och Andersen (1994) framhåller att 
användarmedverkan är relevant hellre tidigt i utvecklingsprocessen än sent. Problem 
måste analyseras tidigt annars finns risken att de följer med under hela utvecklingen. 
Andersen (1994) menar att om analysfasen utförs dåligt bidrar det till att hela 
informationssystemet blir dåligt. 

Användarmedverkan medför inte enbart fördelar, utan Avison och Fitzgerald (2003) 
menar att användarmedverkan också kan orsaka problem. När ett system utvecklas 
kan det vara önskvärt att involvera alla olika slags användare, så att informations-
systemet inte endast blir användbart för en användargrupp och oanvändbart för vissa 
andra användargrupper (Avison & Fitzgerald, 2003). Användargrupperna kan komma 
att splittras om endast ett fåtal deltagare väljs ut som anses mest korrekta för att 
representera gruppen, vilket kan skapa dålig stämning mellan användare. Irritation 
kan också uppstå mellan systemutvecklare och användare på grund av att de pratar 
olika språk. Systemutvecklare kan bli upprörda över att användare lägger sig i deras 
arbete, som de anser sig veta bäst om. Användare kan å andra sidan reta upp sig på att 
de är tvungna att deltaga i något som kommer att bidra till förändring i deras 
arbetsuppgifter (Avison & Fitzgerald, 2003). Användaracceptens för det nya 
informationssystemet bör uppstå innan utbildning av användare påbörjas. I och med 
att användarna inte alltid har möjlighet att se systemet innan det är implementerat kan 
användaracceptans vara svårt att uppnå (Andersen, 1994).  

Enligt Andersen (1994) väljer många verksamheter ett standardsystem för att det 
snabbare kan tas i bruk än ett egenutvecklat system. Gulliksen och Göransson (2002) 
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anser att ett av de största hoten mot användarmedverkan inom systemutvecklingen är 
brist på tid. När ett standardsystem då skall anpassas kan tidsbristen leda till att 
användbarheten blir av sekundär betydelse. Likaså kan det skapa problem då de 
användare som från början var involverade i utvecklingen av standardsystemet inte 
alltid representerar alla de framtida slutanvändare som skall använda standard-
systemet. 

 

2.4.1 Faktorer som kan påverka användarmedverkan 

Användarmedverkan kan komma att påverka resultatet av ett nytt informationssystem, 
effekten av användarmedverkan bör dock granskas utifrån olika förhållanden. Enligt 
Lin och Shao (2000) är det betydelsefullt att beakta faktorer som kan påverka 
användares och systemutvecklares samarbete vid utveckling och införande av system. 
Faktorerna som valts ut för att presenteras i detta kapitel är de som förekommit flest 
antal gånger i den granskade litteraturen.  

Användarrepresentanterna bör få känna engagemang i projektet för att kunna delge 
sina åsikter. När användarna är engagerade och får vara med och tycka till om 
systemet ökar användaracceptansen för systemet (Fitzgerald, m.fl., 2002). Ett problem 
är dock att det förekommer systemutvecklare som anser att användarna inte har 
tillräckliga verksamhetskunskaper och har då inte heller förmåga att deltaga i 
utvecklingsprojektet. Användarrepresentanter måste ha en god förståelse för tekniken, 
tillhörande arbetsuppgifter samt den miljö i vilken systemet skall fungera (Cavaye, 
1995; Gulliksen & Göransson, 2002).  

En annan faktor är kommunikationen mellan systemutvecklare och användar-
representanter. Det är av stor betydelse att projektdeltagarna förstår varandra för att 
systemet skall kunna uppfylla användarnas önskemål och behov (Faulkner, 2000; 
Amoako-Gyampah, 1997). Enligt Flensburg och Friis (1999) är problemet vanligt att 
kommunikationen brister mellan användare och systemutvecklare eftersom de arbetar 
inom olika områden och på så vis har olika sätt att uttrycka sig kring begrepp. Även 
Andersen (1994) menar att det är viktigt att förstå att användare och systemutvecklare 
representerar två skilda domäner av expertis. Användarna är experter på den praktik 
som informationssystemet är tänkt att stödja, medan systemutvecklarna ses som 
experter på systemets funktionalitet och processen för att skapa och införa dem. 

Ytterligare en faktor är tillgänglighet. Systemutvecklare kan känna att 
användarrepresentanterna inte har tillräckligt med tid att avsätta för projektet 
(Gulliksen & Göransson, 2002; Andersen, 1994). När systemutvecklarna inte får den 
information de behöver från användarna gör det att systemet inte kan införas som 
planerat. För att öka användarnas intresse och möjlighet till att delta i projektet bör 
företagets ledning avsätta de resurser som behövs för att systemutvecklarnas arbete 
skall kunna fortlöpa smärtfritt. Ett problem kan dessvärre vara organisatoriska 
strukturer i företag som kan komma att motarbeta projektet då de inte alltid ser 
användbarhet som en central egenskap hos systemet. Många är också omedvetna om 
vad användbarhet egentligen innebär och arbetar på så vis inte för att det skall kunna 
fungera (Katzeff & Svärd, 1995). 

Det är viktigt att användarrepresentanterna symboliserar användare från alla 
verksamhetsområden i företaget (Faulkner, 2000; Gulliksen & Göransson, 2002; 
Avison & Fitzgerald, 2003). Om inte alla områden är representerade är det omöjligt 
för systemutvecklarna att anpassa systemet för alla användare. Enligt Faulkner (2000) 
är det relevant att föra en dialog med användarna för att inhämta uppgifter om deras 
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arbetssätt för att veta hur systemet skall utformas för att passa deras arbetssituationer. 
Användaren bör komma till tals även om han eller hon inte har djupare kunskaper 
inom tekniska områden, användaren har i alla fall förmågan att bedöma om systemet 
passar för arbetsuppgifterna i verksamheten.  

Det underlättar för projektet om användarna är motiverade till det nya systemet. Om 
användarna är negativt inställda till systemet finns risken att få vill ställa upp och 
deltaga i projektgruppen. Problemet kan dock vara att för att användarna skall kunna 
se fördelarna med införandet av det nya systemet måste de vara involverade i 
projektet (Cavaye, 1995). Wagner (1994) menar att användare kan vara ointresserade 
av ett nytt system eftersom de har uppfattningen om att de inte erhåller några fördelar 
med systemet.  

En svårighet när ett företag köper ett standardsystem kan vara att säljare väljer att 
betrakta systemet som godkänt när användarna har beslutat sig för just säljarens 
system. Säljaren kan då mena att systemet inte är i behov av några fler förändringar. 
Problemet består i att användarnas roll inte är tydligt definierad och förväxlas med 
kundens roll. Enligt Katzeff och Svärd (1995) och Shneiderman (1998) kan detta 
undvikas genom att en projektgrupp utses som har tydliga roller samt att företagets 
förväntningar på systemet tas upp redan vid inköpet av systemet.  

Ännu en faktor är en användarrepresentants inflytande då beslut skall fattas inom 
projektgruppen. Det händer att representanter befinner sig i situationer där de helt 
eller delvis saknar inflytande i projektet, vilket kan orsakas av ett alltför dominant 
beteende från systemutvecklaren (Ranerup, 1996; Fitzgerald, m.fl., 2002; Amoako-
Gyampah, 1997). 

Feedback från systemutvecklarna är väsentligt för att användarrepresentanterna skall 
känna sig delaktiga i projektet (Cavaye, 1995). Användarna bör få bekräftelse på att 
systemutvecklarna har lyssnat och tagit åt sig av vad användarna har att säga 
(Amoako-Gyampah, 1997; Cavaye, 1995). Genom att ge användarna feedback 
kvarhåller de motivationen till att fortsätta arbeta fram ett system lämpat för dem. 

Vidare är utbildning och träning en väsentlig faktor. Enligt Nilsson (1991) skall 
användare så fort som möjligt få utbildning och träning inom systemet och dess 
funktioner, detta för att användarna skall känna sig positiva till det nya 
standardsystemet. Även Avison och Fitzgerald (2003) påpekar att utbildning och 
träning kan bidra till att kommunikationsproblem mellan användare och system-
utvecklare undviks. Om användare ges för dåliga instruktioner kan det enligt Gallivan 
och Keil (2003) leda till att användarna bli mer beroende av systemutvecklarnas tid 
och hjälp.  

Enligt Walford (1990) är det betydelsefullt att använda sig av en bra metod när ett 
standardsystem skall föras in i en verksamhet. Genom att använda en metod kan 
fördelarna i standardsystem utnyttjas samt att nackdelarna som kan finnas undviks.  

Faktorerna i detta kapitel leder fram till rapportens problemområde och problem-
ställning som redovisas i kapitel 3. 
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3 Problem 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av projektets problemområde och den 
problemprecisering som ligger till grund för arbetet. Sedermera redovisas 
avgränsningar som har gjorts och vilket det förväntade resultatet är. 

 

3.1 Problemområde 

Det har länge pratats om att det krävs användarmedverkan under ett informations-
systems utveckling. Aktivt användardeltagande i utvecklingsprocessen skall kunna 
bidra till en tillfredställelse hos slutanvändarna av ett standardsystem. Om inga 
användare tillfrågas kan resultatet istället bli att standardsystemet inte uppfyller 
användarnas önskade behov. Detta kan då bland annat leda till frustration och känsla 
av missnöje hos användarna (Gulliksen & Göransson, 2002). Problemet är dock att de 
användare som är involverade i utvecklingsprocessen inte kan representera alla de 
okända användare som kommer att använda standardsystemet i framtiden. Det kan 
komma till användare som systemutvecklare inte hade räknat med och de kanske 
använder systemet på ett sätt som tidigare inte var tänkt. 

Användarmedverkan innebär ej endast fysisk närvaro, utan en användare med ett 
dynamiskt och kreativt kunskapsområde skall kunna nyttjas i systemets alla 
utvecklingsfaser. Användarmedverkan innebär möjlighet att påverka resultatet av ett 
systems pågående förändringsprocess (Ljung & Allwood, 1999). Det bästa sättet för 
att finna acceptans hos användarna vid införande av ett informationssystem är 
troligtvis att prata med användarna om deras åsikter. Enligt Gulliksen och Göransson 
(2002) är utveckling av ett system en lång process som kräver mycket resurser av 
verksamheten, bland annat tid och pengar. Tyvärr kan alla dessa resurser ej garantera 
användarnas tillfredsställelse med systemet (Göransson & Gulliksen, 2002). Det 
förekommer dessvärre att företagen inte har tid att lyssna på användarnas åsikter och 
inte heller tid att analysera hur ett införande skall ske ur ett användarperspektiv. Även 
om många anser att användarmedverkan tar mycket tid så visar det sig för det mesta 
att det faktiskt lönar sig för företag att lägga ner den tiden (Gulliksen & Göransson, 
2002). 

 

3.2 Problemprecisering 
När ett standardsystem skall implementeras kan det komma att krävas anpassningar i 
antingen systemet eller verksamheten för att standardsystemet skall kunna mäta sig 
med ett egenutvecklat system (Andersen, 1994). Trots att viss anpassning av det 
inköpta systemet ofta är nödvändig blir det ändå billigare än att egenutveckla system. 

Anskaffning av standardsystem blir en alltmer invecklad uppgift då utbudet av 
standardsystemen ökar kraftigt på marknaden och kvaliteten på dessa varierar en hel 
del. I och med att företag har olika krav och behov för just sin verksamhet gäller det 
att hitta det standardsystem som bäst uppfyller dessa krav och behov. Litteratur som 
behandlar problemområdet är mestadels skriven för mellan tio och tjugo år sedan. En 
del av arbetet blir därför att verifiera att det specificerade området fortfarande är ett 
aktuellt problem. Syftet med rapporten är dock främst att svara på följande fråga: 

• Vilka faktorer kan påverka användarmedverkan vid införande av ett standard-
system? 



3 Problem 

 14 

 

3.3 Avgränsning 
Detta arbete kommer att avgränsas till att endast innefatta systemutvecklingsprojekt 
för standardsystem. Det finns ett antal olika intressenter kring ett standardsystem, men 
fokus kommer att ligga på systemutvecklare och användare av systemet.  

Olika typer av användarmedverkan kommer inte att spela någon avgörande roll i 
arbetet. Användarmedverkan anses dock vara mer än tillfällig konsultation av de 
tilltänkta användarna, det vill säga ett större användardeltagande i utvecklingsarbetet 
är vad som avses. Systemutvecklare och användare skall samarbeta vid införandet av 
standardsystemet, användarnas roll skall vara mer aktiv än passiv. Arbetet tar inte 
heller upp några specifika metoder eller tekniker som tar större hänsyn till 
användarmedverkan.  

Denna rapport kommer enbart att fokusera på hur användarmedverkan påverkar 
användningen av systemet, andra faktorer kommer således inte att tas upp här. 
Tekniska aspekter kommer med andra ord inte att behandlas, då arbetets fokus ligger 
på problematiken med mänskliga användaraspekter. 

 

3.4 Förväntat resultat 
Det förväntande resultatet från detta arbete är att erhålla olika faktorer som användare 
och systemutvecklare bör ta hänsyn till vid införande av ett standardsystem. 
Antagligen kommer användarnas faktorer skilja sig åt från systemutvecklares faktorer, 
eftersom de inte har samma kunskap och erfarenhet att utgå från. Genom att jämföra 
fakta med intervjusvar skall undersökningen leda fram till olika råd för både 
användare och systemutvecklare inom utvecklingsarbetet.
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4 Metod och genomförande 
I detta kapitel redogörs det för de valda metoder som använts för att samla in material 
i syfte att besvara rapportens problemformulering. Även en redogörelse för hur arbetet 
genomfördes utifrån de valda metoderna kommer att redovisas. 

 

4.1 Val av metod 

De utvalda metoderna har som ändamål att lösa den problemställning som har angivits 
i rapporten (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell, 2002). Rapportens problem-
ställning är:  

• Vilka faktorer kan påverka användarmedverkan vid införande av ett standard-
system? 

De metoder som skall användas för informationsinsamling skall enligt Patel och 
Davidsson (2003) bland annat väljas utifrån vad som passar i förhållande till den 
gällande problemställningen samt utifrån den tid och de resurser som finns till 
förfogande. Med det som utgångspunkt samt hänsyn tagen till metodernas fördelar 
och nackdelar, ansågs det mest lämpligt att göra en litteraturstudie samt att utföra ett 
antal intervjuer.  

För att besvara frågan är det lämpligast att börja med en litteraturstudie för att se om 
det i vetenskapliga material har identifierats faktorer som kan påverka användar-
medverkan. En litteraturstudie är enligt Berndtsson, m.fl. (2003) när ett problem 
undersöks genom att publicerade källor studeras. Det material som tas fram under 
litteraturstudien ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet. Det är också väsentligt 
att ta reda på hur tidigare forskning har beskrivit användarmedverkan vid införande av 
standardsystem. Det finns en hel del litteratur inom ämnena användarmedverkan och 
standardsystem, däremot är det svårt att hitta de två ämnena knutna till varandra inom 
samma litteratur. Enligt Patel och Davidsson (2003) är en litteraturstudie ett relativt 
enkelt sätt att kunna ta till sig olika personers syn på problemet, vilket ses som en 
förmån för detta arbete. 

Ibland kan det dock vara problematiskt att anknyta fakta från en litteraturstudie till 
verkligheten och fakta kan också blandas ihop med egna tolkningar. På grund av detta 
kompletteras litteraturstudien i detta arbete med intervjuer för att kunna besvara 
problemställningen.  

En intervju är en teknik som används för att samla in information med hjälp av olika 
frågor (Patel & Davidsson, 2003). Enligt Patel och Davidsson (2003) ger också 
intervjuer ofta utförliga svar med hög kvalitet, vilket är fördelaktigt för detta arbetes 
frågeställning då det är en kvalitativ undersökning. Berndtsson, m.fl. (2002) menar att 
då en kvalitativ undersökning utförs är kvaliteten på det insamlade materialet 
viktigare än kvantiteten och bredden på materialet.  Det är också relevant att frågorna 
som ställs till respondenterna är öppna, vilket ger dem utrymme till att svara utförligt. 

Anledningen till att telefonintervjuer valdes var på grund av att avståndet till de flesta 
företagen var alldeles för långt för att besöksintervjuer skulle kunna utföras inom den 
angivna tidsramen. Intervjuer kommer att göras med personer som arbetar som 
systemutvecklare, men kunskap kommer också att inhämtas från användare som 
standardsystemen är framtagna för. I kapitel fem kommer det sedan att undersökas om 
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litteraturstudien kan jämföras med resultatet framtaget av respondenternas svar från 
intervjuerna.   

 

4.2 Genomförande av litteraturstudie 
För att förklara begrepp samt hitta information inom bland annat områdena system-
utveckling, standardsystem och användarmedverkan ansågs det nödvändigt att inleda 
arbetet med en litteraturstudie. Studien skedde till större delen på bibliotek där 
vetenskapliga artiklar och böcker söktes via bibliotekets databaser. Materialet som 
togs fram studerades sedan för att försäkra att det var aktuellt och betydelsefullt för 
detta arbete. Därefter jämfördes det utvalda materialet för att sätta det i relation till 
varandra. Efter att litteraturstudien var färdig påbörjades förberedelserna inför 
intervjuerna med systemutvecklare respektive användare. 

 

4.3 Utformning av intervjufrågor 
Innan intervjuerna inleddes arbetades lämpliga intervjufrågor fram både för system-
utvecklare (bilaga 1) och för användare (bilaga 2). Intervjuernas innehåll har skapats 
efter Patel och Davidssons (2003) rekommendationer. Frågorna är baserade på den 
framtagna problempreciseringen samt litteraturstudien, framför allt de faktorer som 
presenterades i kapitel 2.4.1. Upplägget på intervjuerna för systemutvecklare är i stort 
sett detsamma som för användare. Till att börja med ställs ett par neutrala frågor för 
att få igång samtalet inför kommande huvudfrågor, eftersom det enligt Andersen 
(1994) inte är lämpligt att genast ställa svåra och känsliga frågor. De inledande 
frågorna handlar om respondentens bakgrund, såsom befattning på företaget, arbets-
uppgifter och hur lång erfarenhet respondenten har av systemutveckling. Anledningen 
till dessa frågor ställs är dels också för att det är intressant att se om intervjusvaren 
skiljer sig åt mellan de mindre erfarna och de mer erfarna systemutvecklarna 
respektive användarna. Efter de grundläggande frågorna tas själva huvudfrågorna upp, 
huvudfrågorna är de frågor som direkt rör problempreciseringen. Avslutningsvis ställs 
återigen ett par neutrala frågor för att avrunda intervjun. Syftet med de avslutande 
frågorna är bland annat att respondenten kan komplettera intervjun med material som 
respondenten personligen anser vara relevant.  

För att senare kunna jämföra och generalisera svaren används i detta arbete 
semistandardiserade frågor, det vill säga frågorna ställs i lämplig ordning beroende på 
respondentens svar (Trost, 2005). Svarsalternativen är däremot ostrukturerade, vilket 
ger respondenten ett stort svarsutrymme, inga färdiga svarsalternativ finns att välja 
mellan. Huvudfrågorna kan inte heller besvaras med bara ja eller nej, eftersom det 
inte skulle bidra till att få svar på arbetets problemställning. 

 

4.4 Förberedelser inför intervjuer 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att hitta en grupp av människor vilka 
kan representera alla andra människor som kan betraktas som jämförbara med den 
undersökta gruppen för att ett forskningsresultat skall kunna generaliseras. För att 
kunna besvara problempreciseringen samt att resultatet skall bli så rättvist som 
möjligt krävs det att respondenterna utgörs av både systemutvecklare och användare. 
Båda grupperna skall ha erfarenhet från samarbete i systemutvecklingsprojekt. I detta 
arbete har urvalet av respondenter gjorts genom att telefonkontakt har tagits till ett 
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antal olika systemutvecklingsföretag runt om i Sverige. Tanken var till början att 
försöka få en spridning mellan intervjupersonernas kön, ålder, erfarenhet och företag, 
men då det var svårt att få tag i personer som var villiga att ta sig tid för en intervju 
valdes istället de sex stycken företag ut som snabbast kunde tänka sig att ställa upp på 
en intervju. Systemutvecklarna hjälpte sedan till att föreslå och plocka fram användare 
som varit delaktiga vid utveckling av standardsystem som också kunde intervjuas.  

För alla undersökningar som görs väcks enligt Patel och Davidsson (2003) oftast 
frågan om resultaten är generaliserbara, det vill säga om resultaten kan gälla för andra 
individer än de som förkommer i undersökningen. Om ett korrekt slumpmässigt urval 
av en population görs kan urvalet ses som en miniatyr av populationen och enligt 
Patel och Davidsson (2003) skall då resultaten som erhålls vara representativa för hela 
populationen. Eftersom systemutvecklarna i detta fall hjälpte till att välja ut 
respondenter för användarintervjuerna kan det inte påstås att urvalet gjordes slump-
mässigt korrekt, vilket medför att inga generaliseringar kan göras för hela 
populationen. Syftet med denna rapport är dock inte att generalisera, utan att via en 
kvalitativ undersökning komma fram till vilka faktorer som påverkar användar-
medverkan vid införande av standardsystem. Med andra ord sker ingen kvantifiering 
av faktorerna.  

Även ett e-mail skickades ut där en kort beskrivning om vad syftet med intervjun var, 
vilket rekommenderas av Andersen (1994). E-mailet innehöll också uppgifter om hur 
svaren från intervjuerna skulle behandlas, i detta fall kommer de att skötas 
konfidentiellt. Tyvärr visade det sig att en av användarna inte var rätt person för att 
svara på intervjufrågorna, företaget kunde inte heller erbjuda någon annan användare, 
vilket bidrog till att endast tio intervjuer utfördes. När det var klart exakt vilka tio 
personer som skulle intervjuas skickades ytterligare ett e-mail där intervjufrågorna var 
bifogade. Förklaringen till detta var att ge respondenterna en möjlighet till att 
förbereda sig inför telefonintervjun.  

 

4.5 Pilotintervju 
Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju. Enligt Carlsson (1997) skall 
en pilotintervju kunna ge intervjuaren en uppfattning om hur frågorna uppfattas och 
tolkas av respondenten. Det är betydelsefullt att testa så att inte frågor kan urskiljas 
som olämpliga, tvetydiga eller rent av att vara ledande. Även Patel och Davidsson 
(2003) påpekar att det är av stor vikt att genomföra en pilotintervju för att ge 
intervjuaren möjligheten att korrigera frågornas innehåll och formuleringar inför 
undersökningsintervjuerna om så är nödvändigt.  

Innan den första undersökningsintervjun gjordes en pilotintervju med en system-
utvecklare som arbetat inom systemutveckling i sju år. Anledningen till att endast en 
pilotintervju genomfördes tillsammans med en systemutvecklare var för att intervjun 
för användare är utformad i stort sett likadant. Pilotintervjun tog cirka 60 minuter, 
vilket var ungefär som beräknat. Inga större missförstånd uppstod under pilot-
intervjun, därför gjordes endast mindre justeringar på frågorna. Eftersom enbart små 
korrigeringar gjordes ansågs pilotintervjuns resultat kunna vara jämförbart med de 
övriga intervjuernas resultat. På grund av detta beslutades det att svaren från pilot-
intervjun skulle användas i resultatet.  
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4.6 Genomförande av intervjuer 
Totalt har tio personer på olika företag intervjuats, fem systemutvecklare och fem 
användare. Respondenterna har skiftande befattningar och arbetsuppgifter, även 
antalet år inom nuvarande yrke skiljer dem åt. Systemutvecklarna har mellan ett och 
tolv års erfarenhet inom nuvarande yrke, det finns dock de som har arbetat i över 
tjugo år inom samma företag.  Systemutvecklarrespondenterna bestod av en kvinna 
och fyra män. Användarna har mellan tre och sjutton års erfarenhet inom nuvarande 
yrke, däremot finns det de som har arbetat i över tjugofem år inom samma 
verksamhet. Användarrespondenterna bestod av två kvinnor och tre män. Alla 
respondenter har någon gång lett en projektgrupp eller deltagit i en projektgrupp då ett 
standardsystem skall anpassas till en verksamhet. Projektgrupperna bestod alltid både 
av systemutvecklare och av användare.  

Alla de tio intervjuerna skedde via telefon på grund av avståndet var för långt för 
besöksintervjuer. Majoriteten av intervjuerna tog cirka 50 minuter, den längsta höll 
dock på i 90 minuter. Det kändes bra att påbörja intervjuerna med några enklare 
frågor då det ledde till att samtalet tog fart och diskussionerna kring huvudfrågorna 
inleddes mer naturligt. Större delen av respondenterna var väl förberedda inför 
intervjun då de hade fått tagit del av frågorna innan. Respondenterna tyckte att det var 
bra att de hade fått ut intervjufrågorna i förväg då de kände att de kunde förbereda sig 
och på så vis lämna svar som var mer genomtänkta. 

Intervjuerna gick till större del enligt planerna, även om det stundtals uppstod 
missförstånd och frågor fick ställas på ett annat sätt. Den allmänna uppfattningen var 
att systemutvecklarna hade lättare att ta till sig frågorna än användarna, vilket kan ha 
berott på skillnader i erfarenhet inom systemutvecklingsprojekt. Alla svar antecknades 
som planerat på papper. Vid vissa tillfällen uppfattades det som krångligt att få ner 
alla åsikter eftersom frågorna var ostrukturerade, men överlag gick det bra. Alla 
respondenter samt företag kommer liksom planerat att vara anonyma. Intervjusvaren 
kommer att sammanställas utifrån frågornas ordning och inte efter varje enskild 
respondent. 

Det hade varit önskvärt att kunna utföra fler intervjuer för att tydligare kunna se 
likheter och skillnader samt urskilja mönster mellan respondenternas svar. Problemet 
är dock att det tog lång tid att få kontakt med företagen och sedan få bestämt vilka 
som var mest lämpade för att ställa upp på att bli intervjuad. Likaså hade det varit 
intressant att själv få vara med och påverka mer vilka användare som skulle 
intervjuas. Som det var nu så valdes användarna ut till större delen av system-
utvecklarna själva, vilket kan ha medfört att endast de ”rätta” användarna med de 
”rätta” åsikterna valdes ut. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas intervjusvaren som tagits fram utifrån de genomförda 
intervjuerna. Svaren presenteras utifrån de olika faktorerna som togs upp i kapitel 
2.4.1. Resultatet av intervjuerna analyseras sedan också. 

 

5.1 Bearbetning av intervjusvar 

Svaren som framkommit från intervjuerna varierar både i mängd och i kvalitet. Med 
tanke på att frågorna var ostrukturerade uppmuntrades respondenten till att diskutera 
mycket kring de olika frågorna, vilket har bidragit till att allt som har sagts under 
intervjuerna inte alltid är väsentligt för undersökningen. Informationen har dock 
skrivits ner utifall att det mot all förmodan skulle komma att bli relevant senare under 
arbetets gång.  

För att lätthanterligt kunna jämföra och bearbeta svaren från respondenterna 
sammanfattades varje respondents svar till vardera faktor (kapitel 2.4.1). Somliga av 
respondenterna hade svårt att motivera vissa svar. De ansåg att det de sa var självklart 
och endast kunde ses på ett enda sätt eftersom de alltid arbetat på det viset och det kan 
komma att påverka undersökningens resultat. En del av respondenternas svar skulle 
kunna ha följts upp bättre och utförligare svar skulle ha kunnat gynna 
undersökningen.  Materialet från intervjuerna anses ändock kunna vara jämförbart och 
kunna uppfylla undersökningens syfte eftersom majoriteten av de utfrågade gav 
motiverade svar. Flertalet av intervjuerna har i alla fall fungerat bra och 
respondenterna har varit positiva till intervjuns innehåll och syfte. 

 

5.2 Analys av intervjusvar 
Analysens syfte är att en värdering av det insamlade materialet skall göras samt att det 
skall ställas mot problemställningen. Efter att intervjuerna var klara skrevs materialet 
rent för att det skulle bli enklare att analysera. Utifrån det renskrivna materialet 
sammanställdes resultaten och analyserna. Respondenternas svar presenteras inte var 
för sig av den orsaken att det väsentliga för denna rapport är att se skillnader och 
likheter mellan de olika respondentgrupperna och inte mellan varje enskild 
respondent. I analysen som följer anges heller inga specifika citat från respondent-
erna, eftersom intervjuerna skedde över telefon och dokumenterades med hjälp av 
papper och penna. Analyserna delades, liksom resultaten, också upp efter faktorerna i 
kapitel 2.4.1. Analyseringen skedde genom att användarrepresentanternas svar 
jämfördes med systemutvecklarnas svar från de utförda intervjuerna. Därefter gjordes 
en jämförelse mellan resultaten från intervjuerna och den litteraturstudie som 
presenterades i kapitel 2. 

De faktorer som framkom ur litteraturstudien är följande: 

• Engagemang   

• Verksamhetskunskaper 

• Kommunikation mellan användare och systemutvecklare 

• Tillgänglighet 

• Användare från alla verksamhetsområden 
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• Motivation  

• Tydliga roller 

• Förväntningar 

• Inflytande 

• Feedback 

• Utbildning och träning 

• Metod 

Under intervjuerna med systemutvecklarna kom det upp ytterligare två faktorer som 
ej kommenterats i kapitel 2. Det kan tyckas att de två faktorerna flyter samman med 
tidigare redan nämnda faktorer, men då flera systemutvecklare uttryckte vikten av 
dessa faktorer valdes det att presentera dem för sig. Faktorerna är följande: 

• Tid – det kan ta lång tid att införa ett standardsystem i en verksamhet 

• Beslutsamhet – användarna skall vara kapabla till att ta beslut 

 

5.3 Resultat och analys utifrån intervjuer 

I nedanstående kapitel följer en sammanställning av intervjuerna. För att presentera 
resultat och analys på ett så lättförståeligt sätt som möjligt presenteras det uppdelat 
efter de faktorer som introducerades i kapitel 2.4.1 samt i 5.2. 

 

5.3.1 Engagemang  

Systemutvecklare 

Respondenterna är eniga om att det är av stor betydelse att användarrepresentanter 
känner att de kan delge sina åsikter. När användarna uttrycker sina tankar och åsikter 
leder det till att de blir mer engagerade i projektet. En respondent tycker dock inte 
delgivning av åsikter behöver leda till att användarna accepterar systemet. En annan 
respondent ansåg att det är viktigt att systemutvecklare känner engagemang vid 
införande av ett standardsystem för att användarrepresentanter skall kunna känna sig 
engagerade.  

 

Användarrepresentant 

Respondenterna anser att det är viktigt att alla är engagerade i projektet, både 
användarrepresentanter och systemutvecklare. Om systemutvecklare visar tecken på 
att de är oengagerade är det som användare svårt att känna engagemang i projektet. 
Det är lättare att kommunicera med en engagerad systemutvecklare än en som inte är 
det. Om systemutvecklaren är engagerad bidrar det ofta till att användar-
representanterna mer aktivt vill deltaga i projektet, på så vis påverkas också 
kommunikationen mellan de olika parterna positivt menar respondenterna. Den 
positiva kommunikationen mellan användarrepresentant och systemutvecklare kan 
också leda till att standardsystemet blir mer anpassat till användarna eftersom åsikter 
och idéer diskuteras öppet. 
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Analys 

Denna faktor tyckte alla respondenter i stort sett lika om, då de har motiverat sina svar 
på samma grunder. Enligt Fitzgerald, m.fl. (2002) kan en användares engagemang 
leda till att användaracceptansen för systemet ökar, vilket flera av respondenterna 
också påpekade. Båda respondentgrupperna framhäver att det inte bara är användarna 
som skall känna engagemang, utan det är också väsentligt att systemutvecklarna 
känner sig engagerade i projektet.  

 

5.3.2 Verksamhetskunskap 

Systemutvecklare 

En respondent anser att användarrepresentanter oftast besitter rätt kunskap, men att de 
kan ha svårigheter med att uttrycka sig och förklara hur arbetsuppgifter genomförs. 
Alla användare har på något sätt förmåga att deltaga och tillföra något i en 
projektgrupp. För att få relevant information från en användare krävs det, enligt 
respondenten, en erfaren och kunnig systemutvecklare som ”drar ur” informationen 
från användaren. De andra fyra respondenterna menar att användarna är, i de allra 
flesta fall, mycket kommunikativa och försöker beskriva sina arbetsuppgifter utförligt. 
Det händer dock ibland att någon användarrepresentant inte känns helt rätt för att 
representera en användargrupp i och med personens brist på kunskap om arbets-
uppgifter eller om verksamheten. Det förekommer också att systemutvecklaren går 
vid sidan om en användare och observerar dennes dagliga arbete under en tid. På så 
vis känner systemutvecklaren till en hel del om verksamheten och arbetsuppgifter, 
vilket gör att det inte krävs lika stora kunskaper av användarrepresentanterna. 

Enligt Cavaye (1995) bör användarrepresentanter också ha en god förståelse för 
tekniken, men respondenterna anser inte det som nödvändigt för att bidra till en 
lyckad användarmedverkan. Däremot kan användare som har breda kunskaper bli mer 
aktiva i projektet än de med mindre kunskaper.  

 

Användarrepresentant 

Respondenterna tycker att det är viktigt att användarrepresentanter har verksamhets-
kunskaper, men de anser att de flesta användare har de kunskaper som krävs. 
Problemet kan enligt respondenterna vara att plocka ut de användare som skall 
representera verksamheten, eftersom en bra användarrepresentant också måste besitta 
kunskaper om kollegors arbetsuppgifter.  

Några utav respondenterna medgav att de kunde känna sig osäkra på vilka uppgifter 
systemutvecklarna egentligen ville ha reda på, vilket medför att som användar-
representant kan viljan till att berätta försvinna. En respondent berättar att även om 
användarrepresentanterna vet att det är de som har de rätta kunskaperna om 
verksamheten kan det ändock kännas som om det är systemutvecklaren som vet vad 
som skall sägas och göras.  

Ingen av respondenterna har känt problem med att de har för knappa kunskaper om 
det tekniska vid införande av standardsystem. Systemutvecklarna har automatiskt tagit 
på sig rollen att företräda den tekniska biten inom projektet. Däremot har 
systemutvecklare vid val utav användarrepresentanter framhävt att de önskar 
representanter som har tidigare vana från projektarbeten. 
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Analys 

Respondenterna har olika åsikter om verksamhetskunskapsfaktorn. System-
utvecklarna tycker inte att det är alltför viktigt att användarna behöver ha kunskap om 
verksamheten, huvudsaken är att de kan visa hur arbetsuppgifterna sköts. Inte heller 
krävs det tekniska kunskaper av användarna. Systemutvecklarna kan med sina egna 
erfarenheter och kunskaper hjälpa användarna på traven då verksamheten behöver 
analyseras. Med andra ord skiljer sig systemutvecklarnas åsikt från litteraturen. Enligt 
Gulliksen och Göransson (2002) skall en användare ha kunskap om teknik och 
verksamheten. Användarna är till skillnad från systemutvecklarna eniga med 
litteraturen, de tycker att det är väsentligt för användarrepresentanter att ha 
verksamhetskunskaper. Anledningen till de olika åsikterna kan vara att användarna 
kan känna att människor med genomtänkta och välgrundade tankar lätt kan över-
skugga personer med mindre kunskap. De med lägre kapacitet inom området påverkas 
lätt av de med större kunnande, ofta är också den med större kompetens omedveten 
om sin påverkan på andra. För att undvika detta vill användarna känna att de har 
kontroll över läget genom att ha ordentliga kunskaper kring verksamheten.  

 

5.3.3 Kommunikation mellan användare och systemutvecklare 

Systemutvecklare 

Tre respondenter av fem menar att det är av stor betydelse att låta användarna komma 
till tals och det är tack vare användarna systemkraven uppstår som gör att 
systemutvecklarna kan arbeta framåt med införandet av systemet. De andra två 
respondenterna håller med om att faktorn är betydelsefull, men att användarna kan 
ställa för höga krav på systemet, vilket ibland gör det enklare att intervjua användarna 
för att hålla kraven inom vissa ramar.  

Fyra av de fem respondenterna menar att kommunikationen mellan användarna och 
dem själva brukar fungera utmärkt. Tre av dessa fyra har för vana att gå igenom 
terminologin med användarna i början av projektet, för finns det skillnader är det 
viktigt att definitioner klargörs direkt. Den femte respondenten anser att användarna 
ibland kan känna sig dumma och tro sig ha för lite kunskaper för att kunna hjälpa, 
vilket medför att användarna blir mer tystlåtna. I sin tur orsakar det att användarna 
måste använda sig av ett system som inte alls är anpassat till vare sig dem eller 
verksamheten. En respondent nämner också att användarrepresentanterna har en 
tendens att använda sig av speciella begrepp och uttryck när de skall förklara sina 
egna arbetsuppgifter.   

 

Användarrepresentant 

De fem respondenterna var eniga om att det är oerhört relevant att kommunikationen 
mellan dem och systemutvecklare fungerar på ett så smidigt och lättförståeligt sätt 
som möjligt. Flertalet av respondenterna har varit med om att systemutvecklarna går 
igenom och förklarar olika begrepp som skall komma att användas under projektets 
gång. Användarrepresentanterna tycker enbart att det är positivt då det kan bidra till 
att missförstånd undviks samt att representanterna slipper känna sig dumma.  

Fåtalet respondenter hävdar att de ibland kan känna att systemutvecklarna besitter så 
stora kunskaper att kommunikationen enbart styrs från deras håll. Systemutvecklarna 
ger användarrepresentanterna ramar att hålla sig inom, vilket i och för sig kan vara bra 
då representanterna vet vilka gränser systemet har. Ramarna kan dock vara en nackdel 
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för användarrepresentanterna i och med att de inte vågar sväva ut med sina 
funderingar och idéer utan enbart ser standardsystemets begränsningar. 
Respondenterna uppskattar mer när en diskussion förs mellan de olika parterna än när 
systemutvecklarna endast intervjuar användarrepresentanterna. Diskussionerna gör att 
användarna känner sig mer delaktiga och betydelsefulla för projektet.  

Majoriteten av respondenterna menar att om kommunikationen inte fungerar som den 
skall så finns risken att användarna blir negativt inställda till projektet och likaså 
standardsystemet. Enligt respondenterna blir inte systemet infört till användarnas 
fördel om inte systemutvecklarna lyssnar till användarrepresentanterna och på så sätt 
uppfylls inte heller användarnas önskemål.  

 

Analys 

Alla användarrepresentanter är eniga om att kommunikationen mellan användare och 
systemutvecklare bör skötas på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Systemutvecklarna 
har olika åsikter om hur kommunikationen mellan de olika parterna är, men genom de 
olika motiveringarna framgår det ändock att det har stor betydelse att projektets alla 
deltagare kommunicerar med samma språk. Flensburg och Friis (1999) påpekade att 
ett vanligt problem är just det att kommunikationen brister mellan användare och 
systemutvecklare inom systemutvecklingsprojekt. För att undvika problemet är det 
väsentligt att inleda projektet med att gå igenom terminologin som kommer att 
användas under projektets gång, vilket uppfattas som en stor fördel både hos 
användarna och hos systemutvecklarna. Två systemutvecklare hävdar att användare 
har en tendens att inte inse standardsystemets begränsningar, men detta skulle kunna 
åtgärdas genom att systemutvecklarna går igenom vilka möjligheter som finns med 
systemet. En användarrepresentant påpekar att representanterna kan känna sig låsta i 
tänkandet då de enbart får höra begränsningarna med systemet, men om system-
utvecklarna är noga med att tala om systemets möjligheter istället för begränsningar 
borde dispyten kunna lösas.     

 

5.3.4 Tillgänglighet 

Systemutvecklare 

Fyra av fem respondenter framhävde att tillgängligheten av användarrepresentanterna 
är en relevant faktor. Liksom Gulliksen och Göransson (2002) påpekar, i enighet med 
respondenterna, är det ett problem för systemutvecklare att användarna inte kan 
avsätta tillräckligt med tid för projektet. En respondent uttryckte sig nästan exakt som 
Katzeff och Svärd (1995), det vill säga att många i ledningen är omedvetna om vad 
användbarhet egentligen innebär och arbetar på så vis inte för det. Respondenterna 
menar att de vill ha möjligheten att kunna nå och kommunicera med användarna 
dagligen om så skulle behövas. Det händer att ledningen väljer att ta in vikarier för 
användarrepresentanterna, vilket enligt respondenterna förbättrar tillgängligheten 
betydligt. Det leder många gånger till att användarna tar projektet mer på allvar och 
också att de känner sig mer betydande för projektet.  

 

Användarrepresentant 

De flesta respondenterna känner att de finns tillgängliga för systemutvecklarna då det 
kan komma att behövas. Vissa respondenter sköter sina vanliga arbetsuppgifter 
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samtidigt som projektet, medan andra enbart har tid avsatt för projektet. De som 
utöver projektet fortfarande skall utföra sina dagliga arbetsuppgifter kan ibland tycka 
att tiden kan bli knapp, men det är inget större problem.  

 

Analys 

Respondenterna är inte överens om tillgänglighetsfaktorn. Gulliksen och Göransson 
(2002) skriver att systemutvecklare kan känna att användare inte har tillräckligt med 
tid avsatt för projekt, detta håller de intervjuade systemutvecklarna med om. 
Användarna å andra sidan tycker att de finns tillgängliga för systemutvecklarna och 
projektet då det behövs. Orsaken till de olika meningarna kan vara att användarna inte 
är medvetna om hur mycket tid projektet egentligen tar på samma sätt som 
systemutvecklarna. Det kan också bero på att användarna sköter sina vanliga 
arbetsuppgifter samtidigt som projektet och tar då inte projektet fullt på allvar. 
Systemutvecklarna tycker faktorn är viktig för att kunna bevara ett bra samarbete.   

 

5.3.5 Användare från alla verksamhetsområden 

Systemutvecklare 

Två respondenter menar att det ibland kan vara svårt att veta om användar-
representanterna verkligen representerar användare från alla verksamhetsområden 
inom företaget. Om systemutvecklarna själva inte haft någon möjlighet att skaffa sig 
några kunskaper om företaget och dess verksamhet kan det uppfattas som om alla 
verksamhetsområden verkligen är representerade. 

Respondenterna anser att det är av stor vikt att användarna representerar hela 
verksamheten. Blir inte verksamheten representerad kan det slå tillbaka på alla de 
användare som sedan skall använda standardsystem. Flera av respondenterna påstår, 
liksom Avison och Fitzgerald (2003), att ett gynnsamt system uppnås genom att 
involvera alla typer av användare som berörs av standardsystemet.  

 

Användarrepresentant 

Några av respondenterna tyckte inte att det var speciellt viktigt att ha med användare 
från alla verksamhetsområden. Respondenterna menade på att ofta känner användarna 
till varandras arbetsuppgifter och vet ungefär hur de skall utföras. En respondent lade 
också till att om en person ställer upp som användarrepresentant bör han eller hon 
anse sig ha kunskaper om större delen av verksamhetens olika områden. 
Respondenterna tycker däremot att det är viktigt att ha med personer som besitter 
olika kunskap och inte ha flera personer från samma verksamhetsområde med i 
projektet.  

Ett par av respondenterna ansåg däremot att det är viktigt att användare från alla 
verksamhetsområden är representerade. Även om användare känner till varandras 
arbetsuppgifter är det enligt respondenterna svårt att redogöra exakt hur uppgifterna 
realiseras.  
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Analys 

I likhet med Faulkner (2000) var systemutvecklarna eniga om att det är väsentligt att 
ha med användare från alla verksamhetsområden inom ett projekt, för att alla 
användare inom verksamheten skall få en chans att bli representerade. Av användar-
representanterna är det endast en minoritet som anser att det är betydelsefullt att 
involvera representanter från alla områden inom verksamheten. Skälet till de olika 
tyckandena kan vara att systemutvecklare inte har förståelse för att en användare kan 
besitta kunskap om flera användares arbetsuppgifter. Det kan likväl också vara så att 
användarna inte har insikt i att systemutvecklarna vill ha ut så detaljerad information 
som möjligt. Användarrepresentanter kan då finna det svårt att förklara en annan 
användares arbetsuppgifter på ett utförligt sätt.   

 

5.3.6 Motivation 

Systemutvecklare 

Det händer titt som tätt att det är någon användarrepresentant som inte är speciellt 
motiverad enligt respondenterna. Oftast menar de att det grundar sig i rädslan att 
standardsystemet skall medföra en rationalisering av användarnas arbetsuppgifter. 
Efter att ha förklarat att systemet skall införas i verksamheten för att hjälpa 
användarna släpper rädslan och användarna känner sig mer motiverade. 
Respondenterna menar att när användarrepresentanterna känner motivation blir de 
mer aktivt delaktiga i projektet och de delger sina åsikter och kunskaper villigt.  

En respondent påpekar att motivationen hos användarrepresentanter ofta hänger ihop 
med ledningens åsikter. Om ledningen är tydlig och förklarar för användarna varför 
standardsystemet har köpts in och hur det skall användas slipper många användare 
denna oro över att bli overksamma.  

 

Användarrepresentant 

Majoriteten av respondenterna är överens om att det är viktigt att användar-
representanter känner sig motiverade, både till att deltaga i projektet men också till 
införandet av standardsystemet. Några av respondenterna tycker också att 
motivationen är kopplade till en hel del andra faktorer, såsom feedback, inflytande 
och kommunikationen mellan användare och systemutvecklare. Flera av 
respondenterna anser att motivation krävs för att på bästa lämpliga sätt kunna anpassa 
standardsystemet till verksamheten. Respondenterna menar också att det är bra att få 
övergripande information om standardsystemet innan projektet startas för att kunna 
fundera och ta ställning till olika frågor som kan tänkas dyka upp. 

En respondent nämner att det vore konstigt om en användare ställer upp som 
representant om han eller hon inte känner sig motiverad till att hjälpa verksamheten 
att införa standardsystemet. Vidare berättar respondenten att motivationen ofta leder 
till att deltagandet i projektet blir mer intressant samt att aktiviteten mellan deltagarna 
ofta ökar. Om en användarrepresentant känner sig omotiverad smittar det dessvärre 
lätt av sig på de andra representanterna, som i sin tur kan börja fundera över det 
negativa med standardsystemet.  
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Analys 

Motivation är något som både systemutvecklarna och användarrepresentanterna var 
överens om att det är oerhört viktigt. Det är betydelsefullt för alla parter att känna sig 
motiverade till projektet, dels för samarbetet men också för att projektet skall kunna 
framskrida. Flera av systemutvecklarna påpekar, liksom Wagner (1994), att 
användarna kan vara likgiltiga inför standardsystemet på grund av att de ej vet något 
om systemets fördelar. Som systemutvecklare är det då viktigt att beskriva standard-
systemet kan göra för att underlätta för användarna. Anledningen till denna enighet 
kring motivation kan möjligt förklaras med att tolkningen av begreppet motivation 
inte kan göras på så många sätt, motivation har en positiv klang, oavsett vad en 
användare är motiverad till i ett projekt är det positivt. Ännu en anledning kan vara att 
systemutvecklare har erfarenhet från tidigare projekt att motivation är betydande för 
användarrepresentanter. 

 

5.3.7 Tydliga roller 

Systemutvecklare 

Majoriteten av respondenter anser att det är viktig att ha tydliga roller i ett projekt, 
såsom användare, projektledare, systemutvecklare och så vidare. En av 
respondenterna tycker inte att de tydliga rollerna är så väsentliga när projektgruppen 
är liten, består projektgruppen däremot av en större mängd deltagare kan det vara 
nödvändigt att förtydliga de olika rollerna.  

 

Användarrepresentant 

Respondenterna anser att det är enklare om det är tydliga roller inom projektet, men 
ser det inte som något måste. Oftast faller rollerna sig naturligt och enligt 
respondenterna är det väsentliga att veta vem som användarrepresentanterna skall 
vända sig till med sina funderingar och idéer. Det är dock skönt att veta vem som har 
ansvar för vad enligt respondenterna. En respondent tycker att kommunikationen 
inom projektgruppen kan bli bättre om rollerna är tydliga, men det är viktigt att alla 
parter i gruppen känns likvärdiga.  

 

Analys 

Det är olika viktigt för användarrepresentanter och systemutvecklare att ha tydliga 
roller inom projekt. Majoriteten av systemutvecklare anser att det är betydelsefullt att 
ha olika roller för att exempelvis kunna veta vem som har ansvar för vad. 
Användarrepresentanterna ser inte tydliga roller som något nödvändigt. Den stora 
orsaken till detta är troligtvis att användarna inte inser vikten av tydliga roller så som 
systemutvecklarna ser det, systemutvecklarna har antagligen bestämda roller redan 
innan användarrepresentanter kommer in i projektet. Projektet kan tänkas inleda med 
att det talas om för användarrepresentanterna vem som har ansvaret för användarnas 
åsikter och idéer, oftast räcker det för användarna att veta det och hur resten av 
projektets roller är fördelade är för dem oväsentligt eftersom de ej behöver involveras 
i den delen.  
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5.3.8 Förväntningar 

Systemutvecklare 

Användarrepresentanternas förväntningar på standardsystemet måste tas upp i början 
av projektet enligt respondenterna. Eftersom det är användarnas förväntningar och 
åsikter som skall forma systemet måste dessa uttryckas klart till systemutvecklarna. 
Ingen av respondenterna anser att ett standardsystem är en färdig produkt utan 
systemet måste modifieras till varje organisations fördel. Två av respondenterna 
hävdar också att det är relevant för systemutvecklarna att veta vilka förväntningar 
användarna har på dem inom projektet.  

 

Användarrepresentant 

Majoriteten av respondenter tycker att det oftast finns utrymme i början av projektet 
att diskutera och ventilera användarnas förväntningar på standardsystemet. Efter hand 
kan dock nya förväntningar komma upp och dessa diskuteras däremot inte som de 
första förväntningarna. Respondenterna anser att det kan vara bra att få ut information 
om standardsystemet innan projektet påbörjas för att skaffa sig en uppfattning om vad 
systemet kan göra för verksamheten. Förväntningarna som diskuteras i början av 
projektet sätter ramen för vidare diskussioner, systemutvecklarna talar oftast om 
systemets möjligheter utifrån användarrepresentanternas förväntningar. När användar-
representanterna får höra möjligheterna blir de mer engagerade och aktiva i projektet.  

 

Analys 

Systemutvecklare och användarrepresentanter är överens om att användarnas 
förväntningar på standardsystemet bör tas upp i början av projektet. Anledningen kan 
vara att både systemutvecklare och användarrepresentanter är medvetna om att det är 
användarnas förväntningar som lägger grunden för projektets fortskridande. Flera 
systemutvecklare uttryckte explicit att tanken är att standardsystemet skall formas 
efter så många av användarnas förväntningar som möjligt. Två av systemutvecklarna 
tar också upp att systemutvecklare tycker det är bra att veta vilka förväntningar 
användare har på dem. Med detta i åtanke kan det innebära att systemutvecklarna 
”dubbeltolkade” begreppet förväntningar, vilket kan medföra att resultatet kan 
ifrågasättas. Systemutvecklarna som uttryckte sig om förväntningarna på dem själva, 
uttryckte även användarnas förväntningar på standardsystemet, vilket gör att resultatet 
kan beräknas som trovärdigt.  

Användarnas reflektioner över faktorn förväntningar kan knytas samman med 
tankarna kring faktorn kommunikation mellan användare och systemutvecklare. 
Respondenterna motsäger sig själva då de påpekar att de vill ha mycket information 
om standardsystemet innan projektet startar för att kunna skapa sig en uppfattning 
kring systemet. Samtidigt är användarna dock rädda för att informationen 
systemutvecklarna ger skall orsaka att användarna får för snäva ramar att hålla sina 
idéer inom.       
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5.3.9 Inflytande  

Systemutvecklare 

Alla respondenter var eniga om att det är viktigt för användare att känna inflytande. 
Användarrepresentanterna skall vara delaktiga i beslut och kunna ha stor inverkan 
eftersom det är för dem systemet anpassas. Eftersom användarrepresentanterna är 
utvalda för att representera företaget som har köpt in standardsystemet måste beslut 
tas i samstämmighet mellan systemutvecklare och användare.  

 

Användarrepresentant 

Även alla användarrepresentanter var eniga om att inflytande är en viktig faktor. 
Enligt respondenterna bidrar inflytande till att problem löses på ett kommunikativt 
sätt till verksamheten och användarnas fördel. Om beslut tas över huvudet på 
användarrepresentanterna blir samarbetet med systemutvecklarna lätt infekterat och 
representanterna kan då tappa motivationen. När systemutvecklarna visar att 
användarrepresentanterna har inflytande i projektet stärks samarbetet, vilket kan leda 
till en mängd fördelar, såsom ökat engagemang och tidsbesparingar. 

 

Analys 

Angående faktorn inflytande var användarrepresentanter och systemutvecklare helt 
eniga. Enligt intervjuer med användarrepresentanterna har ingen användare haft 
problemet som Ranerup (1996) skriver om, det vill säga att representanter kan vara 
deltagare i ett projekt där de på något vis saknar inflytande. Om inte användar-
representanter har någon möjlighet till att påverka finns risken att motivationen går 
förlorad. Både användarrepresentanterna och systemutvecklarna ger liknande 
förklaringar till varför inflytande är viktigt, nämligen att standardsystem är till för att 
hjälpa användarna, därav måste gemensamma beslut tas. Eftersom respondenterna var 
eniga om faktorn kan det tyda på att systemutvecklarna är medvetna om faktorns 
betydelse för användarrepresentanterna samt att användarna anser att inflytande är 
betydelsefullt för samarbetet med systemutvecklarna. Båda respondentgrupperna 
påpekar att samarbetat inom projektet blir bättre när användare känner att de har 
inflytande. 

 

5.3.10 Feedback 

Systemutvecklare 

Respondenterna har alla märkt att då de ger tydlig feedback till användar-
representanterna medför det att de blir mer taggade till att berätta om verksamheten 
och användarnas arbetsuppgifter. Feedbacken kan också bidra till att nya idéer föds 
hos användarna som sedan kan spinnas vidare på till nästa sammankomst. Om 
användarna inte får feedback finns det stor risk att de känner sig förbigångna, det kan 
medföra att tilliten mellan användarrepresentanter och systemutvecklare försvinner. 

En respondent berättar att varje gång då projektgruppen sammanträder avslutas dagen 
med att systemutvecklaren går igenom de förslag som har kommit fram. 
Systemutvecklaren ger respons på förslagen för att säkerställa sig om att ingenting har 
missuppfattats och att alla parter är överens om vad som skall hända med systemet. 
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Hitintills har det, enligt respondenten, varit mycket uppskattat av användar-
representanterna.  

 

Användarrepresentant 

Alla respondenter anser att det är betydelsefullt att få feedback av systemutvecklarna. 
Flertalet av respondenterna nämner att de känner sig mer involverade i projektet då de 
får feedback samt att de blir sporrade till att berätta mer om sina åsikter och 
arbetsuppgifter. Några av respondenterna anser att de får bekräftelse på att 
systemutvecklarna har lyssnat på deras tankar och idéer.  

En utav respondenterna påpekar att det ibland kan vara negativt att få feedback då 
systemutvecklaren ofta kan tycka att användarnas åsikter inte anses vara realistiska. 
Den negativa feedbacken kan enligt respondenten då leda till att användar-
representanten inte längre vågar uttrycka sina tankar angående standardsystemet. 
Respondenten anser ytterligare att det kan få användarna att känna sig överkörda av 
systemutvecklaren. 

 

Analys 

Alla respondenter utom en användarrepresentant är eniga med Cavaye (1995), det vill 
säga att det är positivt att användarna får feedback från systemutvecklarna. 
Anledningen till att en användarrepresentant hävdar motsatsen är troligtvis för att 
risken att få negativ feedback, som respondenten själv nämner, är för hög. Faran att 
behöva känna sig dum eller okunnig är det många användare som är rädda för, men 
det är också just därför majoriteten respondenter tycker att det är bra med feedback, 
då användarna får bekräftelse på sina funderingar. Orsaken till att de andra är överens 
är förmodligen på grund av att det är betydelsefullt för systemutvecklare och 
användarrepresentanter att användare inte skall känna sig överkörda, skulle det hända 
kan det leda till att samarbetet fördärvas. Eftersom feedback kan upplevas på olika 
sätt beroende på hur den ges, är det viktigt att systemutvecklare har förmågan att 
kunna vända feedbacken till något positivt. Därför kan det vara en fördel att som 
systemutvecklare ha kunskaper inom exempelvis pedagogik och konflikthantering. 

 

5.3.11 Utbildning och träning 

Systemutvecklare 

Flera av respondenterna tycker att användarrepresentanter får träning i och med 
projektet. Sedan är det delvis upp till representanterna att föra vidare sina kunskaper 
till de andra användarna. Det finns oftast inte behov för standardsystemets alla 
användare att få träning eller gå en utbildning.  

Ett par av respondenterna menade på att utbildning och träning i standardsystem är 
nödvändigt för att undvika framtida problem för användarna. Respondenterna påstår, i 
likhet med Gallivan och Keil (2003), att det också kan slå tillbaka på 
systemutvecklarna själva om användarna inte får korrekt utbildning. De användare 
som får träning och utbildning i och med projektet kan komma att behöva support en 
längre tid efter projektavslutet. Enligt respondenterna finns det inte alltid tillräckligt 
med tid för support efter projektets slut då nya projekt har tagits an.  
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De flesta respondenterna är dock eniga om att det ej krävs mycket tid för träning och 
utbildning eftersom det är ett standardsystem som förs in i verksamheten. 
Standardsystemet har oftast en bra grundmanual som alltid skall medfölja. 

 

Användarrepresentant 

De flesta respondenterna tycker att träning och utbildning är viktigt även om en 
manual följer med standardsystemet. En manual kan enligt respondenterna vara 
utförda på många olika sätt och inte alltid vara anpassad till speciella verksamheter 
eller arbetsuppgifter. Flera respondenter nämner att det utöver en manual kan vara 
tryggt att kunna ha möjligheten att tillfråga en person som är väl insatt i 
standardsystemet. Samtidigt menar dock respondenterna att eftersom de klarade av 
sina arbetsuppgifter tidigare kommer de att klara av dem med det nya systemet också, 
utan överdriven träning och utbildning.  

Ett par av respondenterna nämner att det är tillräckligt om användarrepresentanterna 
får träning och utbildning inom standardsystemet och de kan sedan föra vidare sina 
kunskaper till systemets andra användare som ej var involverade i projektet. En utav 
dessa respondenter lade sedan till att det kanske bara är användarrepresentanten själv 
som ser det som en fördel och de andra användarna kanske skulle uppskatta att få mer 
professionell utbildning.  

 

Analys 

Majoriteten av användarrepresentanter anser att det är viktigt med utbildning och 
träning till skillnad från systemutvecklarna där endast ett mindre antal tycker att 
användarna behöver utbildning eller träning. I båda respondentgrupperna var det 
respondenter som ansåg att det är tillräckligt att användarrepresentanterna får 
utbildning och träning för att sedan föra kunskaperna vidare till sina kollegor. Det är 
dock ett fåtal användarrepresentanter som tycker att med tanke på att de har kunnat 
sköta sina arbetsuppgifter förut, kommer de att klara av det nu också, utan större 
hjälp. Ingen av respondenterna nämner något om det Nilsson (1991) påpekar, det vill 
säga att användare behöver träning och utbildning för att få en positiv inställning till 
standardsystemet. Respondenterna nämner heller inte något om standardsystems 
gränssnitt. Gränssnittet är det användarna intuitivt kommer i kontakt med, därför är 
utformningen av gränssnittet oerhört centralt för användbarheten av standardsystemet. 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är mycket väsentligt att gränssnittet blir 
tydligt och att det tilltalar systemets användare, eftersom det kommer att påverka 
användarnas helhetsbild av systemet. 

Anledningen till att oenigheten är stor mellan respondentgrupperna, men också inom 
grupperna, kan bero på att de tolkar utbildning och träning olika och det kan också 
bero på att användare och systemutvecklare har olika erfarenhet från tidigare projekt. 
Ännu en orsak kan vara att användarrepresentanter och övriga användare har olika 
datakunskaper och ett system som framstår som enkelt för en användare kan ses som 
krångligt och avancerat av en annan användare. Ett problem kan vara att 
användarrepresentanter skall vidareutbilda användarna inom verksamheten. 
Representanterna har fått professionell hjälp under hela projektets gång och problem 
kan uppstå om representanterna själva inte är lika pedagogiska som system-
utvecklarna från projektet. Alla användare kan behöva ha rätten till en ordentlig 
utbildning, vilket en av användarrepresentanterna faktiskt poängterar.  
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5.3.12 Metod 

Systemutvecklare  

Respondenterna menar att de inte använder sig av någon speciell metod vid införande 
av ett standardsystem. Det finns alltför många metoder för att någon speciell metod 
kan vara allenarådande för olika verksamhetsområden. Den metod som anses vara 
mest lämplig väljs med andra ord efter aktuellt verksamhetsområde, därefter görs 
enligt respondenterna anpassningar i metoden för att kunna avspegla verksamheten på 
ett så bra sätt som möjligt.  

 

Användarrepresentant 

Respondenterna ansåg inte att de behövde ha någon kunskap om olika metoder. En 
respondent berättar att i många fall vet inte användarrepresentanterna om vilken 
metod som används inom projektet eller att det används någon metod överhuvudtaget. 
En annan respondent har varit med om att en systemutvecklare berättade övergripande 
om den metod som skall användas vid införandet av standardsystemet. 
Respondenterna anser att det är upp till systemutvecklarna att välja metod och se till 
att projektdeltagarna arbetar efter metoden medan användarrepresentanterna skall till 
större del endast bidra med kunskaper om verksamhet och arbetsuppgifter.  

 

Analys 

Systemutvecklarna är överens om att den metod som valt att användas skall justeras 
efter den verksamhet standardsystemet skall införas i. Användarrepresentanterna har i 
stort sett ingen uppfattning om att projektet använder en metod som stöd eller vilken 
metod som används. De användarrepresentanter som är medvetna om olika metoder 
förlitar sig ändock helt på systemutvecklarnas kunskaper om att välja en lämplig 
metod. Denna faktor kan i efterhand ses som svår, det vill säga att användare och 
systemutvecklare har olika synsätt på metoder. Användarrepresentanter behöver helt 
enkelt inte lägga större vikt vid olika metoder eftersom det är systemutvecklarnas jobb 
att analysera verksamheten för att kunna hitta en passande metod. Systemutvecklarna 
håller naturligt nog med Walford (1990) som anser att det är viktigt att använda sig av 
en bra metod vid ett standardsystems införande i en verksamhet.        

 

5.3.13 Tid 

Systemutvecklare 

Flera av respondenterna framhöll att de upprepade gånger stött på problem med att 
företagets ledning inte har förståelse för att det tar tid att få tillräcklig information för 
att införa standardsystemet på bästa sätt. Många företag kan känna sig lurade då de 
har valt ett standardsystem i tron om att de ej behöver lägga ner så mycket tid på 
införandet och anpassandet av systemet. En av respondenterna menar att det är upp till 
systemutvecklaren att förklara för ledningen att det kan vara en lång process att införa 
ett standardsystem.  
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Analys 

Anledningen till att denna faktor lades till var på grund av att flera av de intervjuade 
systemutvecklarna nämnde att tid kunde vara en viktig faktor att beakta. Det är 
ogenomförbart att göra en analys av systemutvecklarnas åsikter samt användar-
representanternas åsikter kring faktorn tid, eftersom det endast är ett fåtal system-
utvecklare som har nämnt denna faktor och inte någon av användarrepresentanterna 
har omtalat tidsfaktorn. Det kan dock tänkas vara så att systemutvecklare är mer 
insatta i hur lång tid ett projekt kan tänkas ta i jämförelse med vad användar-
representanterna eller ledningen är.  

 

5.3.14 Beslutsamhet  

Systemutvecklare  

Ännu en faktor som respondenterna nämnde var att de önskade att användar-
representanterna ibland skulle kunna var mer beslutsamma. Om användarna inte är 
kapabla till att ta beslut kan projektet stanna upp, med andra ord flyter inte samarbetet 
mellan användarrepresentanter och systemutvecklare på som det skall. En respondent 
menar dock att det är mycket upp till systemutvecklaren att se till att användarna har 
tillräckligt med information för att kunna fatta viktiga beslut.  

 

Analys 

Anledningen till att denna faktor kompletterades var återigen på grund av att flera av 
de intervjuade systemutvecklarna nämnde att beslutsamhet hos användar-
representanter kan vara en betydelsefull faktor. Det är orealiserbart att utföra en 
analys av systemutvecklarnas tankar samt användarrepresentanternas tankar kring 
beslutsamhet, då inte någon av användarrepresentanterna har blivit ombedda att 
diskutera faktorn. Anledningen till att det är några systemutvecklare som nämner 
faktorn beslutsamhet kan vara att det är de som känner frustration över villrådiga 
användarrepresentanter. Användarrepresentanterna själva upplever säkert inte det som 
något problem utan hamnar de i en svår situation räknar de med att systemutvecklarna 
finns där för att hjälpa dem.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som besvarar rapportens problemställning. Målet 
var att få fram resultatet med hjälp av intervjuer och litteraturstudier.  Det förväntade 
resultatet var, som tidigare nämnt, att få ut ett antal faktorer som kan användas av 
systemutvecklare och användare då ett standardsystem skall föras in i en verksamhet. 
Faktorerna kan ses som ett antal råd som kan följas av en projektgrupp för att öka 
chanserna för en positiv användarmedverkan. Råden presenteras nedan. 

De faktorer som både systemutvecklare och användare anser vara betydelsefulla är 
följande faktorer: 

• Engagemang – det rekommenderas att användarna får känna engagemang i 
projektet då detta är betydelsefullt för dem, det kan också föra med sig att 
standardsystemet blir anpassat till verksamheten. 

• Kommunikation mellan användare och systemutvecklare – användare bör vara 
kompetenta till att beskriva sina arbetsuppgifter, det råds också att det är viktigt att 
tala samma språk för att undvika missförstånd inom projektet. 

• Motivation – se till att både systemutvecklare och användare är motiverade till 
projektet och standardsystemet, det leder till ett aktivt deltagande, vilket i sin tur 
kan leda till ett mer anpassat standardsystem.  

• Förväntningar – en inrådan är att försäkra sig om att användarnas förväntningar 
på systemet klargörs i början av projektet, det medför att användarna får ett 
standardsystem de är nöjda med. 

• Inflytande – en rekommendation är att användarna skall kunna ha inflytande i 
projektet, för när användarna känner att de har inflytande blir de mer säkra på sig 
själva och på så vis mer informativa. 

• Feedback – det är viktigt att användarna får bekräftelse på att systemutvecklarna 
lyssnar, vilket bidrar till förtroende inom projektgruppen, därför råds system-
utvecklarna till att ge feedback. 

 

De faktorer som användarrepresentanterna var mer angelägna om än system-
utvecklarna är följande faktorer: 

• Verksamhetskunskap – det rekommenderas att användarna besitter kunskap om 
verksamheten för att kunna ha åsikter om standardsystemets funktioner. 

• Utbildning och träning – ”övning ger färdighet”, därför råds det att användarna får 
den utbildning och träning de kan tänkas behöva, det kan medföra att användarna 
får ett mer positivt intryck till standardsystemet. 

 

Följande faktorer ansåg systemutvecklarna vara mer betydelsefulla än användar-
representanterna: 

• Tillgänglighet – det rekommenderas att denna faktor uppfylls eftersom det är 
viktigt för systemutvecklarna att användarrepresentanterna finns tillgängliga för 
systemutvecklarna då det behövs, tillgängligheten kan bidra till ökad motivation. 
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• Användare från alla verksamhetsområden – en inrådan är att användare från alla 
verksamhetsområden bör vara med i projektet för att all tänkbar värderlig 
information skall kunna tas tillvara på, det bidrar till ett bättre anpassat standard-
system. 

• Tydliga roller – för att undvika missförstånd bör projektdeltagarna inneha olika 
roller, även för att underlätta fördelningen av ansvarsområden. 

• Metod – det rekommenderas att en passande metod används i projektet, det 
underlättar arbetet för systemutvecklare. 

• Tid – risken finns att projektet drar ut på tiden, därför bör detta förklaras för 
verksamheten vid inköp av ett standardsystem. 

• Beslutsamhet – för att bland annat hålla projektet inom tidsramen rekommenderas 
det att projektet består av användarrepresentanter som är kapabla till att kunna ta 
snabba beslut om så behövs.  

 

För att få ett bra samarbete inom projekt där standardsystem förs in i verksamheter 
rekommenderas att åtminstone de sex faktorer uppfylls, där användarrepresentanter 
och systemutvecklare är eniga. Det är som systemutvecklare dock viktigt att ta till sig 
de faktorer som användarrepresentanterna anser vara mer betydelsefulla. De kan tyda 
på att de är viktigare för användarrepresentanter än vad systemutvecklare tidigare har 
trott. De faktorer som systemutvecklare ansåg vara mer väsentliga kan uppfattas som 
mindre viktiga för användarrepresentanter eftersom det är faktorer som inte direkt rör 
dem under projektet. Systemutvecklare kan behöva förtydliga dessa faktorer vid varje 
ny projektstart för att användarrepresentanter skall kunna inse vikten av faktorerna.  

En annan anledning till att systemutvecklare och användare har olika åsikter om vissa 
faktorer kan vara att de också har olika mål med projektet. Systemutvecklarna vill 
exempelvis att projektet skall fortlöpa så enkelt och smidigt som möjligt, utan 
onödiga missförstånd och flaskhalsar. Användarna däremot har som mål att få ett bra 
standardsystem infört i verksamheten som kan underlätta användarnas arbets-
uppgifter. Ingen verksamhet eller användare är dock den andra lik, därför bör system-
utvecklare noga lyssna till ledning och användarrepresentanter för att kunna införa ett 
standardsystem på bästa möjliga sätt för just den verksamheten.   
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7 Diskussion 
I detta kapitel görs en granskning av arbetets genomförande samt av arbetets resultat, 
även valet av metod diskuteras. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt arbete som kan 
göras inom det studerade området.  

 

7.1 Diskussion kring tillvägagångssätt 

Syftet med denna rapport var att undersöka vilka faktorer som påverkar användar-
medverkan vid införande av standardsystem och för att besvara frågeställningen 
valdes det att göra en litteraturstudie samt ett antal intervjuer. De båda metoderna var 
ett naturligt val då syftet var att jämföra den vetenskapliga litteraturen med 
systemutvecklares och användares åsikter. Vid användning av en annan metod, 
exempelvis enkäter, skulle antagligen resultatet inte ha blivit lika trovärdigt som vid 
användning av intervjuer. Det med tanke på att det var relevant att skapa diskussioner 
med respondenterna för att kunna ge svar på problemställningen, då detta inte var 
genomförbart ansågs därför enkäter som ett olämpligt val. 

Materialet som samlades in under litteraturstudien var mestadels vetenskapliga 
artiklar och böcker. Litteratur som behandlar användarmedverkan och standardsystem 
var det inga större problem att hitta, däremot fanns det svårigheter med att hitta 
litteratur som behandlar båda begreppen samtidigt. Mycket av informationen i 
böckerna och artiklarna bygger på gammal fakta, främst skriven under 90-talet och 
detta är antagligen på grund av att det var då systemutveckling var som mest i fokus. 
Användning av äldre litteratur kan dock ses som en nackdel eftersom resultatet kan 
påverkas negativt. Det behöver emellertid inte innebära ett sämre resultat, då den 
redan skrivna litteraturen inom systemutveckling inte har genomgått några större 
förändringar utan fortfarande anses vara aktuell.   

Intervjuerna gav positiv erfarenhet genom att få komma i kontakt med människor ute i 
det verkliga arbetslivet. Alla användarrepresentanter var, inte helt oförväntat, positivt 
inställda till användarmedverkan och även systemutvecklarna visade sig ha ett stort 
intresse för användarnas delaktighet inom olika projekt. Det verkar som om användar-
medverkan är något som ligger i tiden, då både användare och systemutvecklare skall 
tycka att användarmedverkan är nödvändigt och inte något som kan frånses. Det anses 
vara oacceptabelt att som systemutvecklare inte ta hänsyn till användarmedverkan. 
Fler och fler inser dock att användarmedverkan leder till högre acceptans av 
standardsystem från användarnas sida. 

Fler än tio intervjuer kunde ha genomförts och det uppnådda resultatet skulle då 
kunna ha blivit mer rättvisande, eftersom det är svårt att dra slutsatser utifrån tio 
respondenters åsikter. Om flera intervjuer hade genomförts hade eventuellt ett mer 
generaliserbart resultat också kunnat göras, i denna rapport var dock inte att 
generalisera, det var kvaliteten på materialet från intervjuerna som var det väsentliga.  

Av den orsaken att det var svårt att få respondenter att ställa upp på intervjuer valdes 
de respondenter ut som snabbast kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Eftersom detta arbete är tidsbegränsat kunde inte alltför stora krav ställas på 
respondenterna. Tanken var dock från början att systemutvecklare och användare som 
har varit delaktiga i olika typer av systemutvecklingsprojekt skulle intervjuas, 
eftersom att alla respondenter uppfyllde detta krav anser jag att mitt mål med urvalet 
är uppnått. Om valet av respondenter och företag hade sett annorlunda ut hade 
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antagligen också ett annat resultat uppnåtts. Då de intervjuade dock hade erfarenhet 
av systemutvecklingsarbeten bedöms deras svar vid intervjuerna som tillförlitliga och 
av väsentlig karaktär. Respondenterna kan ha tolkat de olika faktorerna på varierande 
sätt, vilket kan ha påverkat resultatet. Något annat som kan ha påverkat resultatet var 
då icke nedskrivna följdfrågor ställdes till respondenterna kan de omedvetet ha blivit 
ledande. Sedan kan också användarmedverkan ha definierats olika av respondenterna, 
då vissa kan se det som om användarna endast tillfrågas vid behov, medan andra ser 
det som ett samarbete mellan användare och systemutvecklare. 

Ett problem som uppstod med intervjuerna var att det ibland kunde vara svårt att 
lyssna, skriva samt formulera en följdfråga samtidigt. Dilemmat kunde ha lösts genom 
att använda en bandspelare för att spela in telefonintervjuerna. En person som har mer 
erfarenhet från att intervjua hade dock antagligen inte sett detta som någon större 
svårighet. Med hjälp av en bandspelare hade också direkta citat kunnat ha gjorts i 
analysen, vilket ofta görs vid undersökningar av kvalitativ karaktär. Jag valde dock att 
inte använda en bandspelare då det kan medföra att respondenten kan känna nervositet 
inför att bli inspelad och känslan av frihet kan då också försvinna. Trots avsaknaden 
av erfarenhet från att intervjua anser jag att intervjuerna gav det material som 
behövdes för att kunna sammanställa ett resultat och göra en analys. 

Med tanke på att intervjuerna sammanfattades och analyseringen gjordes utifrån 
sammanfattningen kan resultatet ha påverkats utav mina egna erfarenheter och åsikter. 
Likaså kan vissa tolkningar ha gjorts från min sida, vilket gör att resultatet till viss del 
kan ha speglats av mig själv. Det behöver dock inte vara så eftersom min inställning 
hela tiden har varit att försöka vara så objektiv som möjligt under intervjuerna såväl 
som efter intervjuerna vid bearbetning och analysering.  

 

7.2 Diskussion kring resultat 
Det förväntade resultatet var att erhålla faktorer som systemutvecklare och användare 
uppmärksammar vid införande av ett standardsystem i olika verksamheter. Resultatet 
som framkom stämde ganska väl överens med det förväntade, systemutvecklarna och 
användarna hade olika åsikter om faktorerna, men skillnaderna var inte stora. 
Likheterna mellan användarnas och systemutvecklarnas svar kan förklaras genom att 
systemutvecklarna är väl medvetna om vilka faktorer användare anser vara viktigt och 
mindre viktigt inom systemutveckling. Med tanke på att många av respondenterna 
ändock svarade samstämmigt tyder det på att rapportens slutsats är väl styrkt. De 
framtagna råden skall fungera som stöd för systemutvecklare och användare då de 
arbetar tillsammans i projekt. Genom att endast uppfylla en faktor ger ingen garanti 
för en lyckad användarmedverkan, jag rekommenderar att så många faktorer som 
möjligt bör vara tillfredsställda för att skapa ett bra samarbete.  

Litteraturen som användes för att ta fram olika faktorer är skriven under slutet av 90-
talet samt under 2000-talets början och eftersom respondenterna kände igen sig i 
dessa faktorer anser jag att valet av litteratur var bra för resultatet även om källorna 
stundom kan vara tio år gamla. Det framkom också två faktorer som inte har 
uppmärksammats i litteraturen. Om annan litteratur hade använts eller urvalet av 
respondenter var annorlunda finns naturligtvis möjligheten att flera andra faktorer 
hade framkommit.  

I och med att litteraturen i många fall framhäver att användarmedverkan inom system-
utvecklingsprojekt är ett måste, kan det som systemutvecklare vara svårt att erkänna 
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att denne hellre arbetar utan större inverkan från användare. Denna inställning hos 
systemutvecklare kan ha påverkat resultatet.  

De faktorer som presenterades i slutsatsen, kapitel 6, kan antagligen fungera i andra 
sammanhang än just systemutvecklingsprojekt. Faktorerna kan troligtvis användas i 
de flesta projekt där förändringsarbete pågår, likväl i organisatoriska som i tekniska 
projekt.  

 

7.3 Förslag på fortsatt arbete 
Med detta arbete som utgångspunkt kan flera förslag på fortsatt arbete ges. Till att 
börja med kan en liknande undersökning, som gjorts i detta arbete, genomföras, men 
förutom de mänskliga aspekterna kan också hänsyn tas till de tekniska aspekterna. Det 
intressanta med undersökningen är att se hur pass mycket de tekniska aspekterna kan 
medföra förändringar i resultatet.  

Vidare kan det vara fascinerande att undersöka hur det fungerar att införa ett 
standardsystem i en speciell verksamhet. Faktorerna som togs upp som väsentliga för 
både användare och systemutvecklare i slutsatsen kan eventuellt skilja sig mellan 
olika verksamheter.  

Ett annat förslag är att undersöka om samma faktorer som är betydelsefulla vid 
införande av standardsystem är lika betydelsefulla vid utveckling av standardsystem. 
Med tanke på att systemet då skall utvecklas från grunden är det antagligen av stor 
vikt vilka användare som väljs ut för att representera så många som möjligt av de 
framtida systemanvändarna. 

En fallstudie skulle också kunna genomföras för att med egna ögon kunna se hur 
användare och systemutvecklare påverkar bland annat motivationen hos varandra. Via 
intervjuer kan det vara svårt att bilda sig en egen uppfattning, därför kan det vara 
intressant att se hur pass mycket resultatet skiljer sig om en fallstudie skulle göras.  

Ett sista förslag på fortsatt arbete är att undersöka om de framtagna faktorerna leder 
till att informationssystem blir mer accepterade av användare. Det kan också vara 
relevant att se om det finns faktorer som spelar större respektive mindre roll för att 
användaracceptans skall uppnås.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor för systemutvecklare 

1. Hur lång erfarenhet har Du inom systemutveckling? Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Tycker Du att systemutvecklingen har förändrats med tanke på arbetssättet under 
Din yrkesverksamma tid? På vilket sätt? 

3. Använder Du någon speciell metod vid införande och anpassning av ett standard-
system? Anpassas metoden i så fall utifrån verksamheten projektet sker i för tillfället? 

4. Hur viktig tycker Du att det är att användarna medverkar vid införande av ett 
standardsystem?  

5. Hur bedrivs vanligtvis ett projekt där användarmedverkan är en stor del av 
processen?  

6. Vilket är det mest förekommande sättet som används då användare som ska 
medverka under systemutvecklingen utses? 

7. Anges olika roller för användarrepresentanter och systemutvecklare inom 
projektet? 

8. Vad för slags kunskaper bör en användarrepresentant besitta för att kunna vara 
delaktig i ett projekt? Skall användare från alla verksamhetsområden representeras? 

9. Visar användarrepresentanter tecken på engagemang och aktivitet inom projektet? 

10. Anser Du att användarna deltar på lika villkor i diskussionerna kring standard-
systemet? Har användare möjlighet till att påverka beslut? 

11. Ges respons till användarrepresentanternas funderingar och förslag? 

12. Är användarna motiverade till standardsystem och projektet? 

13. Hur uppfattar Du att samarbetet med användarna i allmänhet fungerar? 

14. Får användarna information innan projektet startar om vilka möjligheter och 
begränsningar som existerar i standardsystemet? 

15. Ställer användarna realistiska krav på standardsystemet? Är kraven för höga 
respektive för låga?  

16. Finns det möjlighet för användarna att få utbildning och träning i standard-
systemet? 

17. Anser Du att det finns speciella faktorer som är viktiga att beakta för att 
samarbetet mellan systemutvecklare och användare skall fungera vid införande av ett 
standardsystem? 

18. Om något skulle behövas kompletteras i efterhand, går det bra att jag återigen 
kontaktar Dig? 

19. Övriga synpunkter och kommentarer... 

 

Tack för Din medverkan! 



Bilaga 2 

  

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor för slutanvändare 

1. Vad arbetar du med? Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Har Du tidigare erfarenhet från att ha deltagit i systemutvecklingsprojekt? 

3. På vilket sätt har Du utsetts för att representera användarna av standardsystemet i 
systemutvecklingen? 

4. Hur går projekt vanligtvis tillväga? Används någon metod? 

5. Anser Du att Du deltar på lika villkor som systemutvecklarna i diskussionerna 
kring standardsystemet? Har Du möjlighet att påverka beslut? 

6. Hur uppfattar Du att samarbetet med systemutvecklarna fungerar i allmänhet?  

7. Får Du i de flesta fall information innan Din medverkan i systemutvecklingen 
startade om vilka möjligheter och begränsningar som fanns med standardsystemet? 

8. Anges olika roller för användarrepresentanter och systemutvecklare inom 
projektet? 

9. Vad för slags kunskaper anser Du att en användarrepresentant bör besitta för att 
kunna vara delaktig i ett projekt? Skall användare från alla verksamhetsområden 
representeras? 

10. Ges någon respons på de krav och förväntningar Du har på standardsystemet? 

11. Är det lätt att som användarrepresentant känna engagemang och motivation till 
projektet och standardsystemet?  

12. Känner Du att det finns tillräckligt med tid avsatt för att Du skall kunna engagera 
Dig i projektet? 

13. Finns det möjlighet till att få utbildning och träning i standardsystemet? 

14. Anser Du att det finns faktorer som är viktiga att beakta för att samarbetet mellan 
systemutvecklare och användare skall fungera vid införandet av ett standardsystem?  

15. Tycker Du att Din medverkan har lett till några fördelar med tanke på 
användandet av standardsystemet? 

16. Om något skulle behövas kompletteras i efterhand, går det bra att jag återigen 
kontaktar Dig? 

17. Övriga synpunkter och kommentarer... 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 


