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Sammanfattning 
Ordet användarmedverkan används ofta inom systemutvecklingsområdet, men 
vad som egentligen menas med användarmedverkan är enligt min uppfattning 
otydligt. Många metoder specificerar att användarna skall involveras på olika 
sätt men det slutliga engagemanget sker ändå utifrån vad organisationen och det 
aktuella projektet avser att lösa. Denna rapport skall belysa två 
systemutvecklingsmetoder från olika länder och hur de ställer sig till 
användarmedverkan. Rapporten genomförs i huvudsak som en litteraturstudie. 
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1 Bakgrund  
Examensarbetet ingår som sista delkurs på det Systemvetenskapliga programmet 
under vårterminen år 2000 och omfattar 20 poäng. Examensarbetet skall bidra 
till att öka studenters förmåga att självständigt lösa problem och inta kunskap, 
samt att på ett bra sätt kunna förmedla denna kunskap vidare (Hemsida för 
examensarbete, HIS-IDA, 2000).  

Denna rapport syftar till att redogöra för skillnader på användarmedverkan vid 
systemutveckling i olika länder utifrån en teoretisk utgångspunkt, samt vad dessa 
skillnader beror på. De länder som kommer att studeras är Sverige och 
Storbritannien.  

Idén till examensarbetet uppstod som ett resultat av funderingar om hur 
systemutvecklingsprocesser fungerar runt om i världen. Numera är samarbete 
och därmed kontakter mellan olika länder vanligt (Bauer et al., 1993). Det bidrar 
i sin tur till att många kulturer möts och det måste då finnas en gemensam grund 
för samarbete, vilken kan ha inslag från de egna ländernas kulturer (Bauer et al., 
1993). Människor påverkas i olika utsträckning av sin miljö likväl som de själva 
kan påverka den (Hägerfors, 1995). En systemutvecklingsprocess kräver att det 
finns ett fungerande samarbete mellan människor som har varierande bakgrund 
och kompetens (Berg och Hultman, 1982). 

Valet att studera just dessa två länder gjordes därför att jag själv har praktisk 
erfarenhet av arbetslivet i båda länderna. Jag vill därmed teoretiskt undersöka 
hur pass lika/olika arbetssätten för systemutvecklare är i länderna med avseende 
på medverkan från användare. Då mitt huvudämne under studietiden varit 
systemutveckling, samt att mitt intresse för människor är stort ville jag göra en 
anknytning till både systemutveckling och människor i examensarbetet. Det 
ämne som då blev aktuellt var användarmedverkan vid systemutveckling. För att 
begränsa området valde jag att göra en studie där användarmedverkan studeras i 
två länder. Rapporten kommer att belysa den mest representativa 
systemutvecklingsmetoden för respektive land och hur metoderna ställer sig till 
användarmedverkan.
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2 Introduktion 
Kapitlet ger en inledande förklaring till problemområdet användarmedverkan vid 
systemutveckling i olika länder. Detta sker genom en förklaring av relevanta 
begrepp, samt en kort historik om området systemutveckling. Vidare kommer 
metoderna som studeras i arbetet introduceras och tidigare arbeten inom området 
belysas. 

 

2.1 Begrepp 
De centrala begrepp som rapporten kommer att stödjas på skall definieras nedan. 
Det råder inom systemutvecklingsområdet en begreppsförvirring (Bansler, 1990) 
och jag vill här visa vad jag avser med respektive begrepp. 

 

2.1.1 System  

Berg och Hultman (1982) beskriver ett system som bestående av delar eller 
komponenter vilka alla har en viss egenskap eller funktion. Det kan finnas både 
manuella- och datorbaserade delar i ett system (Berg och Hultman, 1982). 
Delarna har vissa gemensamma kännetecken och de skall tillsammans utgöra en 
fungerande helhet (Berg och Hultman, 1982). Dahlbom (1995) tar upp 
Langefors definition av ett system vilken menar att ett system består av ett antal 
relaterade objekt, vilka kallas delar. Flood och Carson (1993) beskriver ett 
system som nivåer i hierarkiska strukturer och organisationer där helheten är 
viktigare än summan av delarna. Jag anser att definitionerna ovan täcker min 
uppfattning av vad ett system är. 

 

2.1.2 Informationssystem 

Ett informationssystem består av såväl datasystem (hårdvara, mjukvara och data) 
som människor (Nurminen, 1988). Enligt Nurminen (1988) är det människor 
som ser till att datasystemet fungerar och människor som ger data mening 
genom att tolka den. Nurminens definition överensstämmer väl med min egen. 

Andersen (1994) utvecklar detta ytterligare genom att säga att 
informationssystem är skapade av människor och de är knutna till specifika 
arbetsuppgifter. Ett informationssystem behandlar information både manuellt 
och maskinellt i form av insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av densamma (Andersen, 1994). Andersen (1994) menar vidare att 
ett bra informationssystem är till fördel för att främja kommunikation mellan 
människor. Langefors (1973) definierar ett informationssystem som ett redskap 
med vars hjälp ett annat system (maskin, process eller företag) skall styras. 
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2.1.3 Systemutveckling 

Systemutveckling innebär enligt Andersen (1994) att ett informationssystem 
skapas. Systemutvecklingsprocessen skall enligt Jayaratna (1994) identifiera de 
aktuella och potentiella behov och problem som användare av systemet har. 
Vidare skall användarnas förväntningar på systemet dokumenteras samt 
utvärderas och slutligen skall ett användbart informationssystem utvecklas med 
hjälp av lämpliga modeller, metoder, tekniker och verktyg (Jayaratna, 1994). De 
steg som skall utföras för att utveckla ett informationssystem kallas enligt 
Jayaratna (1994) systemutvecklingscykel (systems development cycle) eller 
livscykel (systems life cycle). Ett exempel på en välkänd cykel enligt Jayaratna 
(1994) är vattenfallsmodellen. Det antal steg som skall utföras varierar från 
cykel till cykel (Jayaratna 1994). Enligt Andersen (1994) bygger utveckling av 
ett informationssystem på följande faser/steg (cykel):  

- Systemering,  

vilken i sig består av både en analysfas, d v s  vad skall utvecklas, och en 
utformningsfas, d v s hur detta skall genomföras. 

- Realisering, 

byggande av informationssystem. Fasen innebär programmering vid 
datorbaserade informationssystem, respektive införande av eller komplement av 
nödvändiga manuella rutiner. 

- Implementation, 

innebär att det nya informationssystemet tas i drift. 

Enligt Jayaratna (1994) blir slutresultatet av utvecklingsprocessen, d v s 
informationssystemet, en produkt. Hägerfors (1995) talar också om att en grov 
uppdelning kan göras på vad som egentligen utvecklas. Detta sker enligt 
Hägerfors (1995) genom att man skiljer på utveckling av teknik (produkt) 
respektive utveckling av organisation (process). Hägerfors (1995) menar vidare 
att även metoderna som används vid systemutveckling skiljer sig ifråga om 
synsätt. De ytterligheter på synsätt som förekommer enligt Hägerfors (1995) är 
hårt systemtänkande/teknisk utveckling/expertutveckling kontra mjukt 
systemtänkande/organisationsutveckling/användarledd utveckling. 

 

hårt systemtänkande     mjukt systemtänkande  

teknisk utveckling     organisationsutveckling 

expertutveckling       användarledd utveckling 

 

Figur 1. Figuren vilken visar extremerna vid skalans två ändar. (Hägerfors, 1995, sid 27) 

 

Hägerfors (1995) menar att det hårda synsättet har tekniska och ekonomiska 
intressen som huvudfokus medan det mjuka synsättet som mål har ett 
informationssystem och en förändrad organisation, dvs en lärandeprocess för 
både systemutvecklare och de som i sitt dagliga arbete använder systemet, 
användarna. 
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Systemutveckling innebär enligt Bansler (1990) att ett datasystem utvecklas och 
implementeras, men att det samtidigt skall ske en förändring i arbetsprocesser 
eller i organisationen. Förändringen inkluderar också människorna i 
organisationen (Bansler, 1990). Alternativa begrepp till ordet systemutveckling 
är enligt Bansler (1990) även systemarbete och systemering. Hägerfors (1995) 
nämner också systemering och IT-design som synonymer. I denna rapport 
kommer ordet systemutveckling att användas och definitionen jämställs med 
Banslers (1990) definition då jag anser att de flesta verksamheter idag är 
datoriserade och att förändringsprocesser sker i organisationen när ett nytt 
informationssystem utvecklas. 

 

2.1.4 Modell för systemutveckling 

Flensburg (1987) beskriver en systemutvecklingsmodell som en förebild för hur 
arbete med systemutveckling skall utövas. Systemutvecklingsmodellen beskriver 
enligt Flensburg (1987) vilka arbetssteg som bör genomföras, vilka dokument 
som skall tas fram, när beslut skall fattas, vem som skall vara ansvarig i 
projektet, vilka beslut som skall fattas,  samt vilka kriterier som bör vara 
uppfyllda för att ett system skall kunna definieras som bra. 
Systemutvecklingsmodellen ger också en vägledning om vilka områden i 
organisationen som skall täckas av utvecklingsarbetet, samt hur system, data och 
människor uppfattas (Avison och Fitzgerald, 1995).  

 

2.1.5 Metodologi (Methodology) för systemutveckling 

En metodologi är enligt Jayaratna (1994) en bestämd mekanism som hjälper till 
att lösa problem. Den kan jämställas med begreppet metod (Jayaratna, 1994). 
Avison och Fitzgerald (1995) talar också om metodologier i termer av metoder. 
Min egen uppfattning, efter att ha läst om både metoder och metodologier, är att 
de i de flesta fall avser samma sak. Ibland används dock metodologi i 
bemärkelsen modell. I denna studie kommer begreppen metodologi och metod 
att jämställas och ordet systemutvecklingsmetod kommer att användas. 

 

2.1.6 Metod för systemutveckling 

En systemutvecklingsmetod definieras enligt Andersen (1994) som en 
strukturerad beskrivning på hur problem skall lösas. Metoder innehåller en eller 
ett antal tekniker som sätter upp regler för hur arbetet skall utföras (Andersen 
1994). Det finns enligt Jayaratna (1994) i dag uppskattningsvis omkring 1000 
namngivna systemutvecklingsmetoder i bruk runt om i världen. I denna siffra är 
inte de företagsspecifika systemutvecklingsmetoderna medräknade (Jayaratna, 
1994). De flesta systemutvecklingsmetoder uppkommer enligt Jayaratna (1994) 
från företag av olika slag såsom akademiska-, industriella-, affärs- samt konsult 
företag. Jayaratna (1994, sidan 43) definierar en metod enligt följande: 
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”An explicit way of structuring one’s thinking and actions. Methodologies 
contain model(s) and reflect particular perspectives of ”reality” based on a set 
of philosophical paradigms. A methodology should tell you ”what” steps to take 
and ”how” to perform those steps but most importantly the reasons ”why” those 
steps should be taken, in that particular order”. 

 

Bansler (1990) menar att det bakom de många olika systemutvecklingsmetoder 
som finns idag ligger tre forsknings-traditioner/skolor till vilka 
systemutvecklingsmetoder kan knytas. Traditioner skiljer sig markant från 
varandra genom det synsätt de har på vad ett företag är, samt hur sociala 
relationer inom verksamheter skall uppfattas (Bansler, 1990). De tre 
forskningstraditionerna , d v s  skolorna är (Bansler, 1990): 

 

1. Informationsteoretiska traditionen  

Traditionen ser en organisation som ett cybernetiskt system, d v s som en maskin 
som kan tillgodogöra sig information för att styra verksamheten. Principerna för 
styrning av tekniska system skall således överföras till att styra företag. Detta 
innebär att  företag skall styras med hjälp av datatekniken.  

 

2. Socio-tekniska traditionen  

Traditionen beskriver en organisation som bestående av i huvudsak två 
delsystem, där ett är socialt och det andra ett tekniskt system. Dessa delsystem 
skall fungera i harmoni med varandra. Relationer mellan människor och hur de 
beter sig i olika arbetssituationer betraktas som viktigt och studeras. 

 

3. Fackligt-politiska traditionen.  

Traditionen beskriver en organisation som ett område med intressemotsättningar. 
Relevanta frågor är hur de anställda och de fackliga organisationerna skall kunna 
få mer att säga till om vid systemutveckling. 

 

Olle et al., (1982) diskuterar vilken räckvidd en systemutvecklingsmetod har vid 
utveckling av ett informationssystem. Systemutvecklingsmetoden kan omfatta 
processen från det att beslut har tagits om att ett nytt informationssystem behövs 
samt vad för slags system som skall införas. Den kan alternativt omfatta 
processen av att också utreda om det överhuvudtaget behövs ett system och i så 
fall vad för slags system som är önskvärt. Här kommer jag att arbeta utifrån 
antagandet att ett informationssystem skall skapas.  

Metoder skiljer sig vidare åt med avseende på vad de specificerar skall utföras 
för att uppnå användarmedverkan, samt i vilken utsträckning de möjliggör en 
genuin medverkan (Hägerfors, 1994). 
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2.1.7 Användare 

Ordet användare definieras av Riksdataförbundet (1987) som någon som 
använder ett datasystem oberoende av position inom företaget. Enligt Andersen 
(1994) är en användare en person vilken är expert på det område som ett system 
stödjer. Avison och Fitzgerald (1995) utvecklar begreppet till att innefatta alla 
som arbetar med aktuellt system, men som inte ingår i den tekniska gruppen 
eller är dataexpert och detta begrepp är det som jag själv anser vara mest korrekt 
och vilket jag kommer att använda som utgångspunkt för min definition av 
användare. Avison och Fitzgerald (1995) delar även in användare i olika 
grupper: 

Regelbundna-/slutanvändare (regular users/end users) – användare vilka 
frekvent förbereder data som skall lagras i datasystemet eller tolkar resultat från 
data, t ex sekreterare. 

Tillfälliga användare (casual users) – användare som ibland brukar systemet,      
t ex företagsledare eller chefer. 

Utomstående användare (external users) – användare som inte arbetar inom 
organisationen där systemet finns utan bara tillfälligt nyttjar det, t ex revisorer. 

Professionella användare (professional users) – användare vilka har en stor 
kunskap om olika system och processerna runt dessa, t ex systemutvecklare och 
driftspersonal. 

 

2.1.8 Användarmedverkan 

Vid utformning av ett nytt informationssystem finns det enligt Hägerfors (1994) 
ofta ett stort antal personer med olika uppfattningar, idéer, kompetens och språk 
närvarande. Dessa personer skall jobba tillsammans under ofta långa perioder. 
Situationer och problem som uppkommer kan uppfattas lika mellan vissa 
personer och olika mellan andra (Hägerfors, 1994). Utformningsprocessen ses 
enligt Hägerfors (1994) som en gemensam frigörande lärandeprocess.  

 

Enligt Mumford (1983), finns det tre nivåer av medverkan (Avison och 
Fitzgerald, 1995): 

Consultative participation – detta är den minst användarinvolverade typen av  
medverkan, då användarna bara blir rådfrågade om den förändring som kommer 
att äga rum och experten tar sedan de slutgiltiga utvecklings besluten. 

Representative participation – representanter för användare av systemet finns 
med i gruppen som utvecklar systemet. I denna form av representation har alla 
lika mycket inflytande. Problem som kan uppstå är att representanterna för 
användarna inte till fullo ser efter användarnas intressen. 

Concensus participation – denna nivå är helt och hållet användarstyrd genom att 
alla användare av systemet är med under hela utvecklingsprocessen. 

Mina egna reflektioner över användarmedverkan är att den andra nivån, 
representative participation, är den som jag tycker skulle vara mest önskvärd. 
Detta förutsatt att de representanter som utses av resterande användare verkligen 
förmedlar rätt information till utvecklingsgruppen. Genom att använda 
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representativ användarmedverkan erhålls enligt min uppfattning expertis från två 
håll, både från användarna själva och från systemutvecklarna. 

 

2.1.9 Kultur 

Usunier (1998) definierar kultur som de grundläggande antagande eller 
värderingar som människor har till naturen eller till andra människor. Kultur kan 
betraktas som både lärda och glömda normer och beteendemönster där 
utbildning, religion och språk bidrar till att bygga upp varje enskild individs 
kulturella bakgrund (Usunier, 1998). Det existerar enligt Usunier (1998) olika 
kulturer. Ofta syftar ordet kultur till att mena andra länder eller en speciell grupp 
av länder (Usunier, 1998). Kulturer överrensstämmer dock oftast inte med länder 
utan uppstår från ovan nämnda faktorer som normer och beteendemönster, 
utbildning, religion, språk samt organisatoriska enheter (Usunier, 1998). Dessa 
kulturer kan bidra till olika ledarskaps- och arbetssätt i organisationer (Bauer et 
al., 1993). 

 

2.2 Strategier för användarmedverkan 
Andersen (1994) beskriver olika tillvägagångssätt i systemutveckling, kallade 
systemutvecklingsstrategier, som alla innefattar olika åsikter om vad som är 
viktigast vid en systemutvecklingsprocess. Det kan t ex vara vilken metod som 
skall användas eller hur användarnas önskemål och krav skall involveras i 
systemutvecklingsprocessen. Det finns under strategin användarmedverkan 
expertdominerade kontra användarledda metoder där experterna respektive 
användarna deltar i utvecklingsarbetet enligt olika kriterier. Expertdominerade 
metoder innebär att experten (systemutvecklaren)  tar fram en lösning medan 
användarledda metoder innebär att användarna själva sköter systemutvecklingen 
och bara använder systemutvecklaren som stöd vid behov (Andersen, 1994).  

 

2.3 Aktuella metoder 
I rapporten kommer metoderna SSADM (Structured Systems Analysis and 
Design Method) och SUMO (SystemUtvecklingsMetOd) att studeras. SSADM 
valdes då systemutvecklingsmetoden är en nationell standard i Storbritannien 
(Downs et al, 1992, CCTA, 2000-02-29). SSADM används på regeringsnivå och 
inom både den offentliga sektorn samt i privata näringslivet (CCTA, 2000-02-
29). SUMO är i förhållande till SSADM relativt obekant men valdes då det i 
Sverige, enligt mina efterforskningar, inte finns någon nationell standardmetod 
för systemutveckling. Kriteriet för att använda den mindre kända 
systemutvecklingmetoden SUMO var att SUMO används vid systemutveckling 
på regeringsnivå i Sverige. Syftet var att få två metoder som brukas inom 
liknande områden. En alternativ systemutvecklingsmetod som är typisk för 
Sverige är ISAC, men då den är äldre och i dagsläget inte används mycket valde 
jag att inte använda ISAC till studien. Jag kommer nedan ge en kort introduktion 
till respektive metod för att sedan utveckla och beskriva dem ingående i kapitel 
5.  
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2.3.1 SSADM 

SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) är utvecklad i 
Storbritannien. Avison och Fitzgerald (1995) beskriver SSADM som en 
databaserad metod då den till en början byggde väldigt mycket på 
datamodellering. Det har i SSADM numera blivit viktigt att även se användarnas 
roll.  

 

2.3.2 SUMO 

SUMO är en metod för systemutveckling utvecklad av WM-data i Sverige 
(Dokument – SystemUtvecklingsMetOd SUMO: WM-data, (1997). Metoden 
förespråkar användarmedverkan och används som del av ett större 
modellkoncept. 

 

2.4 Historik över systemutveckling 

Under 1960-talet började utveckling av administrativa datasystem i 
Skandinavien och mycket arbete som rörde systemutveckling då var att ersätta 
redan befintliga manuella aktiviteter med ett datorstyrt system (Nurminen, 
1988). Ordet systemutveckling kom då att brukas i samband med detta arbete 
(Bansler, 1990).  

Det var dock först under 1970- och 1980-talen som en utbredd förändring ägde 
rum i organisationer. Denna förändring bestod av utveckling och införande av 
datasystem. Den nya tekniken påverkade många människor och den var inte 
alltid lätt att förstå. Pga dess komplexitivitet ägde systemutveckling oftast rum 
med hjälp av experter, vilka utvecklade en lösning som sedan skulle användas av 
människorna i verksamheterna (Riksdataförbundet, 1987). Under dessa 
utvecklingsarbeten kom begreppet ”användare” att uppstå. Det har uppstått två 
kategorier inom systemutvecklingsområdet, nämligen experter och användare 
(Riksdataförbundet, 1987). Den grundläggande skiljelinjen mellan de som 
utvecklar tekniken, experten, och de som använder tekniken, användaren, 
grundlades redan i dessa tidiga skeden (Bansler, 1990).  

 

Under 1970-talet ökade intresset även mycket för problem som rörde sociala, 
organisatoriska samt psykologiska frågor vid systemutveckling (Bansler, 1990). 
Denna utveckling kom av att användning av datateknik ökade markant och 
främst av att datatekniken användes i syfte att planera, styra och kontrollera 
(Bansler, 1990). Detta har lett till uppkomsten av den socio-tekniska 
traditionen/skolan inom forskningen om systemutveckling i Skandinavien. Den 
socio-tekniska traditionen grundlades i England efter andra världskriget (Bansler 
,1990). Exempel på en metod inom denna skola är ETHICS (Effective Technical 
and Human Implementation of Computer-based Systems) som utvecklades av 
Enid Mumford i Storbritannien (Avison och Fitzgerald, 1995). Den socio-
tekniska traditionen bygger på harmoniperspektivet där alla inom organisationen 
har gemensamma intressen och då kan utvecklingsarbetet överlämnas till 
experter vilka tar fram den bästa lösningen för alla efter en neutral observation 
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(Bansler, 1990). Uppdragsgivaren/ledningen ses som användare i 
harmoniperspektivet då de representerar samtliga intressen (Bansler, 1990).  

 

Vid mitten av 1970-talet förändrades problemställningen kring utvecklingen 
ytterligare gällande vem som skulle ha inflytande och makt över den tekniska 
utvecklingen i arbetslivet. Systemutveckling började nu bli en politisk fråga där 
fackförbunden var aktiva deltagare (Bansler, 1990). Denna inriktning kallas 
fackligt-politiska traditionen. Den bygger på konfliktperspektivet (Bansler, 
1990). Vid systemutveckling i denna typ av miljö finns det mycket konflikter 
och nyckeln till ett bra utvecklingsarbete här är förhandlingar och diskussioner 
som belyser de olika grupperna/parternas intressen (Bansler, 1990). Experten 
deltar här aktivt i systemutvecklingsprocessen och är representant för en av 
grupperna/parterna av användare och framför deras intressen (Bansler, 1990). 

 

På 1980-talet kom enligt Andersen (1994) persondatorn och 
systemutvecklingsverktygen blev parallellt med detta enklare, vilket i sin tur 
gjorde en decentralisering av utvecklingsprocessen möjligt. Nilsson och 
Pettersson (2000) menar att många av verktygen (4GL, RAD, prototyping) som 
kom under denna period underlättande för egenutvecklingen. Detta ledde till ett 
val mellan traditionellt exakt framtagna (skräddarsydda) system eller system 
framtagna med hjälp av den nya tekniken (Nilsson och Pettersson, 2000). 

 

Under 1990-talet blev syftet att erhålla ett flexibelt arbetssätt vid 
förändringsarbete (Nilsson och Pettersson, 2000). Det erhölls enligt Nilsson och 
Pettersson (2000) bl a genom en blandning av standardmoduler i mindre format 
och egenutvecklade system. Detta arbetssätt har utvecklats mer och mer i och 
med att objektorienterad systemutveckling under senare år har blivit allt mer 
populär (Andersen, 1994). Iden grundar sig på att objekt används för att beskriva 
världen (Andersen, 1994). Objektorientering utvecklades i slutet av 1960-talet 
men det är först nu som den med kraft har slagit igenom (Andersen, 1994). 

Jag anser själv att utvecklingen verkar att ha gått från ett strukturerat 
tillvägagångssätt, där utvecklingen ägde rum enligt strikta regler till att nu 
anpassas väldigt mycket efter varje situation. Detta tror jag, liksom återges i 
historiken, beror på att det under tidigare år var administrativa system med en 
klar begränsning på vad de skulle kunna utföra som utvecklades medan 
utvecklingen nu rör komplexa system och organisationer. Datoriseringen spelar 
numera en stor roll i en organisation och när ett datoriserat system skall ändras 
eller förnyas medför det att stora delar, om inte hela organisationen, påverkas av 
denna förändring. 

 

2.4.1 Systemutveckling i två länder 

Under 1960-talet utvecklades en modell, livscykel modellen (the systems life 
cycle) utifrån vilken systemutvecklare löste sina problem (Dahlbom, 1995). Det 
utvecklade systemet i modellen jämfördes med en livscykel vilken innefattade 
de tre faserna födelse, liv och död (Dahlbom, 1995). Livscykel modellen blev 
mycket populär i både Skandinavien och i Storbritannien (Dahlbom, 1995). 
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Systemutvecklingen i de respektive länderna kan kort sägas representeras av 
följande särdrag: 

 

2.4.1.1 Sverige 

Sedan 1970-talet har enligt Schuler och Namioka (1993) användarmedverkan 
och lärande i både utveckling och användning av datorbaserade system varit av 
betydelse i Skandinavien. De två huvuddragen i användarledd utveckling är 
politik och teknik (Schuler och Namioka, 1993). Schuler och Namioka (1993) 
förklarar att det politiska draget ställer frågor gällande demokrati, makt och 
kontroll på arbetsplatsen medan det tekniska draget rör kvalitén på den slutligt 
utvecklade produkten. Skandinavien karaktäriseras av att fackföreningarna hade 
ett stort inflytande på att uppnå användarmedverkan vid förändringar inom 
organisationer och då främst vid införande av nya rutiner och system (Schuler 
och Namioka, 1993). Ytterligare påverkan till att användare fick mer att säga till 
om i Sverige gällande produktionsfrågor, såsom utformning och användning av 
ny teknologi och organisation av arbetet, var införandet av MedBestämmande 
Lagen (MBL) år 1977 (Schuler och Namioka, 1993). 

 

2.4.1.2 Storbritannien 

Under 1970-talet var livscykel modellen (the systems life cycle model) populär 
och den låg till grund för ett antal olika metoder (Dahlbom, 1995). På 1970-talet 
kom Mumfords metod Effective Technical and Human Implementation of 
Computer Based Systems (ETHICS) vilken har en människocentrerad filosofi 
(Dahlbom, 1995). Soft Systems methodology (SSM) är en annan känd metod med 
ursprung i 1980-talets Storbritannien (Dahlbom, 1995). SSM har även den en 
”mjuk” inriktning (Dahlbom, 1995). SSADM är ytterligare en brittiska 
systemutvecklingsmetod som blivit väldigt populär. SSADM är strukturerad 
metod, d v s den hör till den tekniska/”hårda” inriktningen. 

 

2.5 Varför behövs användarmedverkan?  
Enligt Mumford (1983) finns det olika argument till att användare skall få 
deltaga: 

– Människor skall ha rätt att bestämma över sina liv 

– Det gör arbetarna mer engagerade och intresserade vilket leder till att många 
problem kan undvikas. 

– Ger användarna utbildningserfarenheter som kan gynna hela organisationen i 
att nå sina mål. 

– Fackföreningar vill genom användarmedverkan utöka arbetarnas kontroll 
över sin arbetssituation. 

– Anställda vill kunna undvika att bli uppsagda eller att bli förbisedda i fråga 
om vidareutbildning. De hoppas att genom användarmedverkan kunna 
erhålla mer intressanta arbeten, bättre möjligheter för befordran och en 
förbättrad arbetskvalitet. 
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– En utomstående kan tycka att en organisation genom aktiv 
användarmedverkan erhåller pålitliga medarbetare, harmoni i grupper och en 
känsla av samarbete och samhörighet. Vidare kan också viljan till att 
acceptera gruppbeslut utvecklas. 

Det finns enligt Mumford (1983) också negativa skäl till att användarmedverkan 
uppmuntras. Ett av dessa är att organisationsledningen ser medverkan från 
användarna som ett sätt att påverka användarna till att acceptera ändringar som 
annars kanske skulle motarbetas. 

 

2.5.1 Villkor för användarmedverkan 

Metoder som främjar användarmedverkan vill att användare och 
systemutvecklare arbetar tillsammans med att utveckla det nya systemet (Avison 
och Fitzgerald, 1995). På detta sätt används alla personers specialkunskaper på 
maximalt sätt. Användaren av systemet besitter värdefull kunskap om vad 
systemet skall kunna prestera medan systemutvecklare har kunskapen om hur 
detta skall realiseras (Avison och Fitzgerald, 1995). Enligt Andersen (1994) är 
kunskap en specifik människans förståelse för fakta och föreställningar. Grunden 
för användarmedverkan vid systemutveckling (participative design) bör vara att 
alla användare som medverkar skall kombinera sin kunskap, förståelse, 
kreativitet och sitt ansvar. För att kunna uppnå ett gott samarbete behövs även en 
öppen kommunikation i gruppen och i organisationen (Hägerfors, 1995).  

 

2.5.2 Kommunikation 

Enligt Hägerfors (1995) utgör kommunikation en bas för samverkan. 
Kommunikation fyller enligt Hägerfors (1995) flera funktioner, som t ex 
förmedling av information, tankar, idéer, känslor, värderingar. Kommunikation 
består av både verbal (med ord) och icke-verbal (alla budskap som inte 
förmedlas med hjälp av ord, t ex kroppsspråk, ansiktsuttryck, klädsel) 
kommunikation mellan personer (Hägerfors, 1995). Icke-verbala budskap är 
enligt Hägerfors (1995) mångtydiga och därmed mer svårtolkade än de verbala 
och sammanhanget som de kommuniceras i har betydelse för tolkning av 
budskapet. Hägerfors (1995) ger som exempel att en skakning på huvudet i vissa 
kulturer betyder ”ja” och i vissa kulturer betyder det ”nej”. Båda dessa 
kommunikationssätt är enligt Hägerfors (1995) viktiga och om förmedling av 
budskap skall fungera problemfritt bör kommunikationssätten säga samma sak. 
Konflikter kan annars uppstå då människor inte förstår vad som sägs eftersom 
personen i fråga säger en viss sak verbalt men kroppsligt uttrycker den totala 
motsatsen (Hägerfors, 1995).  

 

2.5.3 Arbetsgrupper 

Hägerfors (1995) menar att grupper bildas för att de medverkande tillsammans 
skall nå ett bra resultat och att de grupper som bildas inom 
systemutvecklingsprojekt oftast är heterogena. Behovet för människor att 
samlära, d v s att både lära varandra samt att lära sig av varandra utökas då 
arbete bedrivs i grupper (Hägerfors, 1995). Samlärande enligt Hägerfors (1995) 
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innefattar även bl a att lära sig att arbeta bra tillsammans, att lyssna aktivt, att 
kommunicera öppet samt att hantera konflikter. Människors känslor och värde 
skall beaktas vid användarmedverkan vid systemutveckling (Hägerfors, 1994). 
Det rekommenderas ofta att systemutvecklaren skall fungera som en person 
vilken har till uppgift att underlätta och medla (Hägerfors, 1994).  

 

2.5.3.1 Arbetsgruppens indelning 

Det finns i gruppen olika roller som de medverkande personerna tar på sig 
(Hägerfors 1995). Hägerfors (1995) menar vidare att dessa roller kan variera 
beroende på vilka människor som är närvarande samt av det sociala 
sammanhanget. De sociala rollerna skapas utifrån olika faktorer, vilka enligt 
Hägerfors (1995) är de förväntningar som andra har på personen i fråga, 
personens egna förväntningar, kunskaper, erfarenheter samt organisationens 
förväntningar och miljö. Vidare delas de sociala rollerna enligt Hägerfors (1995) 
upp i formella, t ex olika befattningar inom en organisation, och informella, 
vilka inte finns beskrivna utan vilka kan variera och förändras ganska snabbt. 

 

2.5.3.2 Arbetsgruppens kultur 

I grupper utvecklas en kultur där gemensamma värderingar och erfarenheter 
etableras utifrån gruppmedlemmarnas egna kunskaper, värderingar, erfarenheter 
och vanor (Hägerfors, 1995). Det är här viktigt för gruppen att kunna enas för att 
nå ett bra arbetsresultat, samt för att gemensamma värderingar ger en identitet 
och en trygghet (Hägerfors, 1995). Det problem som då kan uppstå i 
mångkulturella samhällen är att det finns många olika värderingar och 
människan måste välja vad som är bäst för den enskilda individen (Hägerfors, 
1995).  

 

2.5.3.3 Arbetsgruppens normer 

När gruppens arbete kommer igång växer också normer fram ur gruppens 
värderingar (Hägerfors, 1995). Hägerfors (1995) menar vidare att normer kan 
vara uttalade eller outtalade och att de uppmärksammas genom att gruppens 
beteendemönster observeras. Exempel på normer kan vara: 

– Instrumentella normer, vilka deklarerar hur arbetet skall utföras gällande 
organisering, tidsplanering, beslutsfattande och attityder. 

– Socio-emotionella normer, vilka reglerar människors egna beteende samt 
beteendet mot övriga i gruppen. 

– Förbudsnormer, vilka anger de gränser som finns för accepterat beteende. 

– Normalitetsnormer, vilka utgör en bas för gruppens grundläggande 
beteende, t ex vi börjar kl. 08.00 varje dag. 

– Idealnormer, vilka är de beteenden som är speciellt eftertraktade, t ex 
personer med stor ambition. 
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2.6 Organisationskultur 
Organisationer i Europa idag styrs ofta enligt Bauer et al., (1993) som en 
hierarki- eller en kulturnivå. Ledarskapet inom organisationer skall tjäna som 
förmedlare mellan olika grupper inom organisationerna och deras arbetskulturer, 
d v s språk, icke-verbal kommunikation, värderingar osv (Bauer et al., 1993). 
Detta styrelsesätt har lett till att många organisationer i Europa har en 
teknokratisk företagsfilosofi (Bauer et al., 1993). Det har dock skett en 
förändring i detta synsätt och de kulturella (mjuka faktorerna) får en mer 
betydelsefull roll i ledarskapet inom organisationer (Bauer et al., 1993). 
Förändringen kommer av att organisationer har fått mer komplexa och 
dynamiska beslutsprocesser. Det krävs även bättre och flexiblare 
kommunikation i och med att utvecklingen i dagens informationssamhälle går 
snabbt, samt att det finns förändringar bland medarbetarnas värderingar i form 
av ökad prioritet för personliga behov och fritid (Bauer et al., 1993). Resultatet 
av att de kulturella aspekterna får större betydelse innebär enligt Bauer et al. 
(1993) att kvalitetskraven på medarbetare och ledning ökar. En tänkt 
företagsfilosofi som kan tillgodose de nya faktorerna kan enligt Bauer et al. 
(1993) vara att humanistiska grunddrag, som bl a samförstånd och gemensamma 
värderingar, kompletterar de redan existerande teknokratiska filosofierna. 

Organisationsledningar ställs inför multikulturella samhällen, både inom och 
utanför de nationella gränserna (Bauer et al., 1993). Det finns förutfattade 
meningar gällande kulturella skillnader som påverkar människan, trots en aktiv 
satsning på att utbilda människor i att kunna arbeta problemfritt globalt (Bauer et 
al., 1993). För att underlätta samarbete över gränser måste enligt Bauer et al. 
(1993) följande punkter uppnås: 

– Förståelse för olika kulturer 

– Acceptans för skillnader 

– Eliminering av konkurrens mellan kulturer 

Jag håller med Bansler (1990) om ovan noterade punkter och ett sätt att nå dit 
enligt min uppfattning är att människan måste konfronteras med det okända och 
nya. Genom att söka en förklaring på det som för människan är oklart och okänt 
tror jag leder till förståelse och acceptans. 

 

2.7 Tidigare arbeten 
Litteratur rörande tidigare forskning och metodjämförelser inom området söktes 
med hjälp av olika sökredskap på bibliotek och Internet. Jag fann dock att det 
var svårt att hitta aktuell litteratur med relevans för användarmedverkan. Detta 
har för studiens räkning medfört att materialet har blivit relativt begränsat. Det 
begränsade materialet innebär att de slutsatser som dras från studien är 
diskuterbara m a p hur representativa valda systemutvecklingsmetoder 
egentligen är för Sverige respektive Storbritannien. 
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2.7.1 Reflektioner över källor  

Den litteratur som för denna studie anses vara mest relevant kommer nedan att 
gås igenom och analyseras. 

De källor som har använts i första delen av arbetet är Andersen (1994), Avison 
och Fitzgerald (1995), Bansler (1990), Berg och Hultman (1982), Flood and 
Carson (1993), Olle et al (1982) och Nurminen (1988). De nämnda källorna 
valde jag då jag tycker att de på ett bra sätt tar upp grundläggande begrepp inom 
systemutveckling. Vidare har jag hittat mycket litteratur som är skriven innan år 
1990. Denna litteratur måste betraktas som gammal i och med att 
systemutvecklingsområdet är ett så konstant föränderligt område och mycket 
hinner att ske på relativt kort tid. Berg och Hultman (1982), Olle et al (1982) 
samt Riksdataförbundet (1987) hör till de äldre källorna men med tanke på att 
deras definition av de begrepp som förklarats inte har ändrat sig från dess att 
dessa böcker skrevs tyckte jag att det fanns skäl att använda dessa källor, deras 
ålder till trots. Andersen (1994), Avison och Fitzgerald (1995) samt Flood and 
Carson (1993) användes eftersom vi i tidigare undervisning har baserat kurser på 
dessa böcker och min uppfattning är att böckerna på ett klart sätt definierar olika 
begrepp och klargör vad begreppen betyder. 

 

Det finns också ett antal källor som har anknytning till problemområdet men 
som inte används i studien huvudsakligen pga att de inte riktigt täcker det 
aktuella problemområdet fullt ut. De tar upp ämnen relaterade till ämnet i stort 
men angreppsvinkeln är inte riktigt rätt då källorna beskriver ämnet ur, för denna 
studie, fel perspektiv.



 3 Problembeskrivning 
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3 Problembeskrivning 
Kapitlet syftar till att ge en detaljerad beskrivning av vad jag skall studera i 
examensarbetet. Först skall problemområdet introduceras och sedan specificeras 
ytterligare i problempreciseringen. Därefter skall avgränsning och förväntat 
resultat behandlas. 

 

3.1 Problemområdet  
Systemutveckling innebär enligt Andersen (1994) att ett informationssystem 
skapas. Utveckling av ett informationssystem bygger på olika faser, vilka 
inkluderar systemering, realisering och implementation, för definitioner se 
kapitel 2. Ett ramverk, i form av en utvald modell, som översiktligt beskriver hur 
arbetet bör organiseras under utvecklingsprocessen används vid 
systemutveckling (Andersen 1994). Modeller skiljer sig åt i fråga om den typ av 
verksamhet eller informationssystem som de är anpassade för. De olika 
modellerna har olika fokusering med avseende på vilka uppgifter inom 
systemutvecklingsprocessen som de avser att lösa, d v s vilka faser som 
modellen omfattar (Andersen 1994). Modeller innehåller i sin tur en eller flera 
metoder.  

 

En metod/metoder ger en mer konkret beskrivning av vad som bör utföras i de 
olika utvecklingsfaserna (Andersen, 1994). Det finns enligt Hägerfors (1994) 
och Andersen (1994) idag metoder med varierande grad av användarmedverkan. 
En del metoder är inriktade på att användare av det nya eller förändrade 
informationssystemet skall inta en aktiv roll i utvecklingsprocessen (Hägerfors, 
1994). Andra metoder däremot är baserade på att systemutvecklaren innehar 
kunskap om hur systemet bör se ut och sedan tar fram en lösning utan direkt 
inverkan från användarna av systemet (Andersen, 1994). Syftet med detta arbete 
är att kartlägga skillnader på hur användarmedverkan tolkas vid 
systemutveckling i olika länder, här i Storbritannien och i Sverige.  

Här antar jag att olika länder har olika syn på hur mycket användare skall 
involveras i systemutvecklingsprocessen. Därmed blir frågeställningen i 
problempreciseringen nedan aktuell och den är intressant därför att människor 
numera ofta har ett stort internationellt samarbete med globala kontaktnät. 

 

3.2 Problemprecisering  
-Hur skiljer sig användarmedverkan, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
mellan Storbritannien och Sverige?  

– en jämförande metodstudie 

 

För att kunna göra denna jämförelse skall den mest representativa 
systemutvecklingsmetoden för respektive land studeras utifrån användarnas 
perspektiv och deras möjlighet till inflytande. Genom en analys av metoderna 
skall följande frågor besvaras:  
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-Vad innebär användarmedverkan?  

 -vilka anses vara användare?  

-vad är medverkan? 

-innebär det att användarna själva tar del i 
utvecklingsprocessen?  

-innebär det att användarna vid något tillfälle tillfrågas om de 
har några synpunkter/önskemål om det nya systemet? 

-Finns det någon skillnad mellan användarmedverkan i Sverige respektive 
Storbritannien? 

-vad beror eventuella skillnader på?  

Utifrån frågorna ovan vill jag utreda om det existerar skillnader i hur 
användarmedverkan tolkas teoretiskt mellan länderna. Vidare skall de orsaker 
som skillnaderna kan tänkas bero på diskuteras. Arbetet skall avslutas med en 
jämförelse avseende eventuella divergenser i användarmedverkan mellan 
Storbritannien och Sverige. 

 

3.3 Avgränsning 
För att begränsa området väljer jag att göra en studie där användarmedverkan 
studeras i två olika länder, Storbritannien och Sverige. Ytterligare avgränsning 
görs genom att den mest representativa metoden i respektive land väljs ut. Detta 
för att kunna erhålla en någorlunda likvärdig bedömning mellan de båda 
länderna. Det finns ett stort antal metoder i varje land att tillgå men att göra en 
undersökning som är mer omfattande får höra till fortsatt framtida arbete. 

 

3.4 Förväntat resultat 
Arbetet förväntas resultera i en bättre kännedom om hur två olika länder tyder 
begreppet användarmedverkan. Arbetet skall även försöka fastställa om det finns 
skillnader mellan länderna och i så fall vad de beror på. Denna jämförelse bidrar 
till en utökad kunskap om länders syn på användarmedverkan, något som i 
dagens samhälle kan ses som aktuellt då människors arbetsplats är mer 
världsomfattande. 

Min egen hypotes är att det existerar en relativt stor skillnad mellan länderna i 
fråga om hur mycket användarna involveras vid utveckling av ett 
informationssystem. Jag tror att Storbritannien i denna fråga är mera 
konservativa och att användarna inte har lika stor möjlighet till inflytande. 
Sverige antar jag har kommit ganska långt i sin attityd mot att alla skall ha rätt 
att tala om vad de vill ha och vad som behövs för att kunna utföra arbetet.
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4 Metod  
Kapitlet skall behandla de olika metoder som kommer att användas i studien för 
att samla in relevant information. Möjliga metoder för insamling av material 
kommer att presenteras och en diskussion om respektive metods för- och 
nackdelar kommer att göras. Problempreciseringen som skall besvaras med hjälp 
av dessa metoder är hur användarmedverkan tolkas i Sverige respektive 
Storbritannien utifrån att en för varje land representativ systemutvecklingsmetod 
jämförs. 

 

4.1 Möjliga metoder för att samla information 
De tänkbara metoder, d v s instrument vilka används i syfte att samla 
information (Patel och Davidsson, 1994), passande för denna rapport skall 
förklaras.  

 

4.1.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudie omfattar studier av befintliga dokument i olika form (Patel och 
Davidsson, 1994). Dessa dokument kan innefatta skriven och tryckt 
dokumentation om valt ämne, men det kan även omfatta t ex filmer och 
fotografier (Patel och Davidsson, 1994). Enligt Dawson (2000) är en 
litteraturstudie en iterativ process eftersom nya frågor och även 
missuppfattningar uppstår vilket kräver att nytt och mer specifikt material 
eftersöks. Det är viktigt att fokusera på den litteratur som är relevant för 
problempreciseringen och att gränser för vad arbetet skall innefatta sätts i ett 
tidigt stadium (Dawson, 2000). En litteraturstudie är enligt Dawson (2000) en 
process som pågår under hela arbetsprocessen. Material samlas in och förståelse 
för material sker parallellt med att rapporten växer fram och därmed avslutas 
litteraturstudien först i och med att rapporten är färdigskriven (Dawson, 2000). 

 

4.1.2 Intervju 

Intervju är enligt Patel och Davidsson (1994) ett vanligt sätt att införskaffa 
information på. En intervju baseras på frågor och genomförs oftast personligen 
men den kan även ske via telefon (Patel och Davidsson, 1994). Intervjuer delas 
upp i strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Patel och Davidsson, 1994). 
Strukturerade (styrda) intervjuer ger, enligt Patel och Davidsson (1994), 
personer som intervjuas begränsade möjligheter m a p på hur de kan svara på 
ställda frågor, medan ostrukturerade intervjuer däremot ger intervjupersoner 
mycket utrymme att fritt svara på frågorna. 

 

4.1.3 Enkät 

Enkäter baseras liksom intervjuer på frågor och utgörs vanligtvis av 
standardiserade frågeformulär om problemområdet vilka skickas, ofta via post, 
till utvalda personer (Patel och Davidsson, 1994). Enkätundersökningar kan 
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dock även genomföras med hjälp av intervjuer (Dawson, 2000). Enkäter är 
användbara vid frågetillfällen där många personer skall svara på likartat sätt, då 
de ger samma grundförutsättningar för personerna som får dem (Patel och 
Davidsson, 1994, Dawson, 2000) .  

 

4.1.4 Fallstudie 

En fallstudie innebär att en undersökning utförs på en avgränsad grupp 
människor. Fallstudier genomförs ofta vid förändringsarbete men även vid studie 
av processer (Patel och Davidsson, 1994). Ett fall kan vara allt från en enskild 
individ till en hel organisation (Patel och Davidsson, 1994). 
 

4.2 Val av metod  

För att kunna svara på de frågor som ställts måste insamlat material bearbetas 
(Patel och Davidsson, 1994). Val av metod för denna studie har baserats på att 
en litteraturstudie i första hand skall genomföras men att även inledande 
telefonintervjuer är passande att göra. Problempreciseringen för studien lyder:  

 

-Hur skiljer sig användarmedverkan, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
mellan Storbritannien och Sverige?  

– en jämförande metodstudie  
 

4.2.1 Litteraturstudie 

Problempreciseringen innebär att en jämförelse av dokumenterad information 
behöver göras. Tillvägagångssättet blir således att en kvalitativ 
undersökningsmetod tillämpas då det är textbaserat material som skall tolkas i 
form av att en litteraturstudie genomförs (Patel och Davidsson, 1994). Med hjälp 
av kvalitativa metoder kan en djupare kunskap om ämnesområdet erhållas och 
helheten förstås och analyseras (Patel och Davidsson, 1994). Tillvägagångssättet 
kan jämföras med kvantitativ metod (statisk metod) vilken används för analys av 
numerisk information (Patel och Davidsson, 1994). Kvantitativ metod kommer i 
denna studie inte att användas då ingen bearbetning av numerisk information 
kommer att göras.  

 

Min utgångspunkt med examensarbetet var att genomföra en litteraturstudie för 
att få fram relevant information att besvara problempreciseringen i kapitel 3. 
Detta val gjorde jag utifrån problempreciseringens karaktär, vilken förutsatte att 
jag studerade litteratur för att erhålla kunskap om området som helhet, d v s 
metoder för att genomföra utveckling av ett informationssystem. En fördel med 
litteraturstudie enligt min åsikt är att det ofta finns mycket litteratur att välja 
mellan. Sedan finns det på samma sätt nackdelar då litteraturen kanske inte 
riktigt täcker det som problempreciseringen avser. Likaså kan vinklingen på 
ämnet vara åt fel håll och ses ur fel synpunkt jämfört med det som är önskvärt 
för att besvara problempreciseringen. Det är viktigt att källorna bidrar till att föra 
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arbetet framåt och att jag själv känner att författarna till den litteratur jag väljer 
har behandlat ämnet på ett seriöst sätt. 

 

4.2.2 Intervju 

Den första informationsinsamlingen baserades på telefonsamtal med 
organisationer och föreningar vilka hade anknytning till både forskning och 
utveckling av systemutvecklingsmetoder och modeller. Jag anser att en fördel 
med telefonintervjuer är att det är lätt att kontakta ett flertal personer på kort tid. 
I samband med fördelen bör dock en stor nackdel belysas, nämligen svårigheten 
med att få tag på rätt person och att personen finns tillgänglig för att genomföra 
förfrågan/intervjun.  

 

4.2.3 Enkäter och fallstudie 

Enkätundersökningar samt fallstudier där individer eller grupper av personer i 
organisationer i båda länderna tillfrågas beträffande deras tolkning och 
tillämpning av användarmedverkan kan visa sig vara svårt utifrån den 
avgränsning som jag har gjort. I och med att jag eftersträvar att finna den för 
landet mest representativa systemutvecklingsmetoden kommer det att vara 
väldigt tidskrävande att hitta företag i respektive land vilka aktivt använder sig 
av just den systemutvecklingsmetoden.  

 

4.3 Insamling av litteratur 
När de två, för respektive land representativa, systemutvecklingsmetoderna har 
fastställts kommer jag att söka relevant grundmaterial för metoderna. Sökningen 
kommer att göras via böcker och Internet. 

 

4.3.1 Val av litteratur 

De litterära källor som jag anser vara användbara för mitt problemområde 
beskrivs nedan. Jag väljer dem då de konkret beskriver de olika 
systemutvecklingsmetoderna vilka kommer att beskrivas och analyseras i min 
studie. 

 

– SSADM; Structured Systems Analysis and Design Method, Downs et al. 
(1992). Boken som huvudsakligen har använts för att erhålla information om 
SSADM är skriven av Downs et al., (1992) och den beskriver på ett 
detaljerat sätt hur systemutvecklingsmetoden ser ut och hur den bör 
tillämpas. Boken kan betraktas som ett ramverk vid undervisning av SSADM 
och utgör en generell version av systemutvecklingsmetoden. Under senare år 
har det kommit nyare versioner av SSADM, bl a SSADM Version 4 av 
Hares (1994) vilken vänder sig till erfarna SSADM användare och därmed 
inte förklarar systemutvecklingsmetoden utan inriktar sig på hur bl a tekniker 
bäst skall användas. 
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– SUMO; System Utvecklings MetOd, (Dokument – SystemUtvecklingsMetOd 
SUMO: WM-data, (1997). Systems Development Life Cycle (SDLC), d v s 
traditionell systemutveckling, används som en förebild för många 
företagsspecifika systemutvecklingsmetoder (Avison och Fitzgerald, 1995). 
SDLC kallas också bl a vattenfallsmodell. SUMO placeras inom ramen för 
vattenfallsmodellen och därmed kan många paralleller dras mellan SUMO 
och SDLC. Det material som erhållits för systemutvecklingsmetoden SUMO 
består av ett kompendie vilket ger rekommendationer för hur metoden skall 
användas. SUMO är del av ett modellkoncept och består av en 
projektstyrningsmodell (Ratten), en produktutvecklingsmodell (PUMA, 
ProduktUtvecklingsModell för Alla), en systemutvecklingsmodell (SUMO) 
samt verktyg eller datorstöd (Deltametoden). 

 

4.3.2 Källkritik och tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidsson (1994) skall en bedömning av vald fakta göras 
genom att källorna kritiskt granskas för att fastställa om bedömningen är 
sannolik. Jag anser att de två huvudkällor som jag har valt att använda mig av i 
min studie enligt min uppfattning på ett seriöst sätt beskriver och diskuterar de 
för- och nackdelar som existerar inom området systemutveckling. Källorna tar 
även upp de olika författarnas synsätt på och runt de begrepp som området 
innefattar. Källorna har studerats ur användarnas synvinkel för att få en insikt i 
hur pass användarna kan/får engagera sig i en systemutvecklingsprocess. Downs 
et al. (1992) förklarar metoden SSADM på ett som jag upplever enkelt och klart 
sätt och därför passade boken bra att användas till att ge en introduktion till 
SSADM. Jag tror att författarnas syfte var just att ge en grundläggande 
beskrivning till kärnmetoden SSADM och producera ett underlag som var bra i 
utbildande syfte. Författarna till boken har själva erfarenhet av både arbete och 
undervisning inom området systemutveckling vilket utgjorde en ytterligare 
fördel vid mitt val av litteratur. Kompendiet om SUMO var skrivet av ett företag 
som utvecklar företagsspecifika metodlösningar till kunder och därav väldigt 
kort och koncist. Det gav mig en baskunskap om hur SUMO fungerar och 
används. 

Jag har medvetet försökt att koncentrera mig på att använda den mest aktuella 
litteraturen med ett fåtal undantag. De undantag som har gjorts grundas på att 
böckerna anses vara relevanta för definition av begrepp.  

 

4.3.3 Bortfall 

Vid sökning efter lämplig litteratur noterades att det finns många böcker och 
artiklar som tar upp begreppet användarmedverkan i någon form i system-
utvecklingsprocessen, men att mycket av det som är skrivet skrevs före 1990. 
Vidare finns det böcker som betraktar olika systemutvecklingsmetoder och gör 
jämförelser mellan dem, men de systemutvecklingsmetoder som då har berörts 
har inte varit aktuella för min rapport. Det som i min rapport kan ses som 
bortfall blir de källor som har valts bort pga att de inte bidrog tillräckligt till 
studien.
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5 Genomförande 
I kapitlet genomförande kommer en presentation av de aktuella system-
utvecklingsmetoderna att göras utifrån relevant litteratur. Vidare skall 
mina erfarenheter och vägval belysas.  

 

5.1 Upplägg 
Studien kommer att bedrivas som en grundstudie, d v s den kunskap som 
erhålls är inte till för att lösa problem praktiskt utan mer för att 
kunskapen i sig är intressant och kanske senare kan komma till 
användning (Patel och Davidsson, 1994). Studien kommer också till 
största delen att bedrivas med teoretisk förankring (Patel och Davidsson, 
1994), d v s den kommer att utgå från olika systemutvecklingsmetoder.  

Den första informationsinsamlingen består i att hitta den/de mest 
representativa systemutvecklingsmetoderna för Sverige respektive 
Storbritannien. Detta skall göras genom, i första hand, sökning i litteratur 
men även genom telefonsamtal med personer inom 
systemutvecklingsområdet. Presentation av systemutvecklingsmetoderna 
kommer sedan att göras utifrån vald litteratur. 

 

5.1.1 Kommentar 

När jag söker efter de metoder som skulle kunna betecknas som mest 
representativa för respektive land ringer jag runt till 
standardiseringsinstitut och föreningar som sysslar med systemutveckling 
och Informations Teknologi i både Storbritannien och Sverige. 
Storbritanniens standardmetod fastställes snart till SSADM (Structured 
Systems Analysis and Design Method) genom bekräftelse både i litteratur 
och genom telefonsamtal. Processen att finna SSADM var ganska 
rättfram medan jag fann det mycket svårare att komma i kontakt med rätt 
personer i Sverige. En anledning till att jag inte hittar information om en 
standardmetod för systemutveckling i Sverige kan vara att det inte 
existerar någon. Jag vill dock inte ge upp iden på att det skall finnas en 
standard i Sverige.  

Efter ytterligare telefonsamtal och litteratursökning inser jag att det 
närmaste en standard jag kommer i Sverige är SIS TR321 
(Standardiseringen I Sverige Teknisk Rapport, SIS TR 321 modellen) 
vilket är en utveckling av SIS-RAS (Standardiseringskommissionen I 
Sverige – Riktlinjer för Administrativ Systemutveckling). SIS-RAS är en 
referensmodell för systemutveckling och ingen konkret 
systemutvecklingsmetod (Dahlbom, 1995). Därför kommer jag nu att 
inrikta mig på att finna en systemutvecklingsmetod i Sverige vilken 
används på regeringsnivå. Detta val baseras på att SSADM är en nationell 
standard som frekvent används till utvecklingsarbeten på bl a 
regeringsnivå (CCTA, 2000-02-29). Genom att koncentrera mig på att 
hitta en svensk motsvarighet till SSADM känner jag att jag kan fortsätta 
min studie och jämföra två olika men ändå liknande 
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systemutvecklingsmetoder. Den systemutvecklingsmetod som brukas för 
uppdrag inom regeringskansliet i Sverige är SUMO (System Utvecklings 
MetOd). Jag är här väl medveten om att överrensstämmelsen är väldigt 
diskutabel eftersom en av systemutvecklingmetoderna är en 
dokumenterad standard medan den andra är en relativt okänd och 
avsevärt mycket mindre systemutvecklingmetod.  

 

5.2 Structured Systems Analysis and Design Method - 
SSADM 
SSADM är Storbritanniens regerings standardmetod för faserna 
systemanalys och utveckling vid IT (Information Technology) 
utvecklingsprojekt där resultatet är ett datorbaserat informationssystem 
(Downs et al., 1992, CCTA, 2000-02-29). Metoden utvecklades av den 
brittiska regeringens Central Computer and Telecommunications Agency 
(CCTA) tillsammans med Learmonth and Burchett Management Systems 
(LBMS) år 1981 (Downs et al., 1992). CCTA beskriver enligt Downs et 
al. (1992) SSADM som en riktlinje, inte som en regel, för hur 
utvecklingsarbetet skall bedrivas. SSADM blev 1983 obligatorisk vid den 
brittiska regeringens utvecklingsprojekt (Downs et al., 1992). 

 

SSADM är enligt Downs et al. (1992) en flexibel metod vilken kan 
användas på många olika sorters problemområden. SSADM är en metod 
som kan användas vid både stora och små projekt (Downs et al., 1992). 
CCTA definierar ett stort projekt som ett projekt som kostar mer än £1m 
medan ett litet projekt är under £100 000 (Downs et al., 1992). SSADM’s 
kärna är utvecklad för de mest generella aspekterna av systemutveckling, 
nämligen systemanalys och utveckling. Metoden måste fungera som ett 
stöd för de som analyserar och utvecklar det datorbaserade 
informationssystemet, men den berör inte projektledning, programmering 
och konstruktionen av informationssystemet (IS).  
 

5.2.1 Kärnkomponenter 

SSADM består enligt Downs et al. (1992) och Hares (1994) av aktiviteter 
och produkter och de tre kärnkomponenterna är:  

 

– The structural model; Det första som beskrivs är när de olika 
etapperna och stegen (stages and steps) skall utföras (Downs et al., 
1992 och Hares,1994).  

– The technique descriptions; Det andra är hur de logiska och fysiska 
utvecklingsteknikerna skall utföras (Downs et al., 1992 och 
Hares,1994).  

– A dictionary; Det tredje gruppen av komponenter utmärker produkter 
av SSADM, d v s det som levereras av SSADM samt definierar de 
termer som används i SSADM (Downs et al., 1992 och Hares,1994). 
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5.2.2 Metodstruktur 

SSADM byggs upp av fem huvudmoduler vilka beskriver faserna 
systemanalys och utveckling (Downs et al., 1992). Modulerna är enligt 
Downs et al. (1992): 

 

Feasibility Study (FS) 

Requirements Analysis (RA) 

Requirements Specification (RS) 

Logical Systems Specification (LS) 

Physical Design (PD) 

 

Vidare består SSADM enligt Downs et al. (1992) av sex etapper (stages), 
trettiotre steg (steps) och många uppgifter (tasks). SSADM är en 
strukturerad metod och denna struktur ändras mellan olika projekt för att 
få det som mest passar för respektive situation (Downs et al., 1992). 
Vissa av stegen i SSADM är anpassade för att explicit ta hänsyn till 
speciella situationer och lokala variationer (Downs et al., 1992). Downs 
et al. (1992) fortsätter att beskriva SSADM som en metod vilken 
innefattar ett antal olika tekniker, såsom t ex data flow modelling, entity-
event modelling, specification prototyping med flera. Alla tekniker 
beskriver på olika sätt vad som skall utföras i de olika stegen (steps) samt 
att de även förklarar hur respektive teknik passar in på olika projekt och 
vilken produkt som är involverad i respektive teknik. Namnen på 
teknikerna förklarar i stort vad teknikerna behandlar (Downs et al., 1992). 

 

Downs et al. (1992) talar om att ett projekt för utveckling av ett 
informationssystem består av mer än just faserna systemanalys och 
utveckling. För att kunna använda en metod (i detta fallet SSADM) i 
utvecklingsprocessen är det därför nödvändigt att fastställa vilka andra 
faser (components) som behövs (Downs et al., 1992). Detta behöver 
göras för att SSADM skall kunna utnyttjas till fullo genom samverkan 
med arbetet i de andra faserna i större eller mindre utsträckning (Downs 
et al., 1992). Systemutvecklingsarbetet varierar från olika projekt men 
generellt skall följande finnas med: construction, installation, operation, 
procurement, standard definition, quality assurance and project 
management. 

 

Den huvudsakliga kontakten mellan SSADM och övriga faser i 
utvecklingsprojektet sker genom den inblandade personalen vilken kan 
vara användare, utvecklare och sponsorer (Downs et al., 1992). 
Personalen arbetar i grupper och träffas på möten, intervjuer samt 
utvärdering och den viktigaste formen av kommunikation är genom 
verbal kommunikation (Downs et al., 1992). 
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5.2.3 SSADM’s gränssnitt 

Enligt Downs et al. (1992) består SSADM’s gränssnitt, vilket finns som 
stöd och för att ge riktlinjer, av följande delar: 

1. Projects in Controlled Environments (PRINCE). Det finns nio projekt 
procedurer i SSADM vilka berör hur projektet skall organiseras samt 
kopplas ihop med organisationen där projektet utförs. Projektledning 
är det huvudsakliga gränssnittet och här används 
projektledningsmetoden PRINCE vilken också är en standard för den 
brittiska regeringen. Det finns sedan ytterligare projekt procedurer 
såsom kvalitetstest, riskanalys osv. 

2. Subject Guides. Manualer ger speciell information om ämnen och 
tekniker som kan behövas som komplement eller extra stöd vid vissa 
projekt.  

 

5.2.4 SSADM’s produkter  

I SSADM organiseras, enligt Downs et al. (1992), projektets produkter i 
en hierarki kallad Product Breakdown Structre (PBS). Hierarkin 
innefattar enligt Downs et al. (1992) övergripande följande tre kategorier: 

 

1. Management Products vilka berör ledning av projektet. 

2. Technical Products vilka dokumenterar vad som funnits ut och 
beslutats representera systemet när det är färdiganalyserat och 
utvecklat. 

3. Quality Products vilka specificerar de kvalitetsparametrar som 
existerade samt resultatet av dessa. 

 

5.2.5 SSADM i Organisationer 

För att införa en systemutvecklingsmetod i en organisation krävs arbete 
och en analys av vilken metod som passar bäst för organisationen 
(Downs et al., 1992). Utvecklarna av SSADM rekommenderar vid 
systemutveckling att projektledningen använder sig av 
projektledningsmetoden PRINCE i samband med 
systemutvecklingsmetoden SSADM.  

 

Från ett arbete av Tricker (1982) beskriver Downs et al. (1992) sju olika 
steg som en organisation kan befinna sig i m a p användande av 
Informations Teknologi (IT). De sju stegen rangordnas från 1 till 7 där 
det första steget representerar användandet av IT som en ny förekomst i 
organisationen medan steg sju beskrivs som det steg där organisationens 
struktur är välbalanserad med dess IT struktur, d v s ett moget 
användandet av IT (Downs et al., 1992). Vidare menar Downs et al. 
(1992) att det först är i det tredje steget, där dataanvändning ses som en 
resursledning, som SSADM kan brukas med lyckat resultat (Downs et al., 
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1992). Detta beror på att det är först i detta skede som en organisation 
accepterar en professionell inriktning till systemutveckling (Downs et al., 
1992). Downs et al. (1992) menar vidare att innan en organisation, för att 
komma vidare och utvecklas i användande av IT, d v s komma framåt i 
stegen, måste bestämma sig för någon system-utvecklingsmetod. 

 

Det mest utmärkande draget hos SSADM är dess utspridda användning 
bland både den offentliga och privata sektorn över hela världen (Downs 
et al., 1992). SSADM är välanvänd och populär vilket innebär att det 
finns både utbildning och mjukvaruprodukter för metoden. 

 

5.2.6 SSADM – Användarmedverkan 

En metod skall ge ett ramverk för hur användarmedverkan skall beaktas i 
systemanalys och utveckling (Downs et al., 1992). Enligt  Downs et al. 
(1992) har CCTA fastställt att det finns olika åsikter om 
användarmedverkan: 

 

 ”The difference in culture between system users and system providers 
remains a problem. Their different backgrounds, training, and skills often 
prevents good communication and hence good systems design”  

(CCTA, 1989a, A2 p. 139). 

 

Användarmedverkan i SSADM kan äga rum på projektledningsnivå som 
del av utvecklingsgruppen eller i den traditionella rollen som intervjuad 
person (Downs et al., 1992). I de flesta större SSADM-projekt finns det 
en grupp av användare med i utvecklingsgruppen alternativt att 
användarna deltar i en viss/vissa etapper (Downs et al., 1992). 
Användarnas uppgift är att snabbt ge feedback och bedöma kvalitén på 
utvecklad produkt ur användarsynpunkt (Downs et al., 1992).  

Enligt Downs et al. (1992) är SSADM en metod vilken involverar 
användarna vid olika tidpunkter under utvecklingsprocessen men 
SSADM fokuserar mycket på krav som kan specificeras. Då SSADM 
ofta brukas i stora projekt i kombination med att fokuseringen ligger på 
kraven och att användarna involveras vid olika tidpunkter är det enligt 
Downs et al. (1992) svårt för användarna att själva aktivt ta del i 
utvecklingsarbetet.  

 

Under ett utvecklingsprojekt där SSADM används som 
systemutvecklingsmetod involveras användarna i alla fem 
huvudmodulerna med tekniker ( t ex dialogue design) och verktyg (t ex 
DFD – Data Flow Diagram, LDS – Logical Data Structure) (Downs et 
al, 1992). I den första modulen, FS, skall användarna se till att 
utvecklarna har en förståelse för det nuvarande systemet samt de krav 
som bör ställas på det nya systemet. Här dokumenteras även de 
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potentiella användarna och deras arbetsuppgifter i en användarkatalog 
(user catalogue). 

 I den andra modulen, RS, diskuteras olika krav med berörda användare 
och de uttrycker de brister som finns i nuvarande system och 
organisation. Kraven dokumenteras i en kravkatalog (requirements 
catalogue) vilken granskas tillsammans med användarna för att bekräfta 
att allt är korrekt. Vidare skall användarkatalogen uppdateras så att alla 
potentiella användare kan nås för konsultation. Det är här som de flesta 
användarna kommer in i projektet. 

Den tredje modulen, RS, innefattar uppdateringar av kravkatalog och 
användarnas roller i de olika nödvändiga processerna fastställs. De 
processer som användarna grupperar ihop till att ingå i samma grupp 
kallas i SSADM för funktioner (funktions). Användarna i de olika 
funktionerna för en dialog med utvecklarna för att framhäva sina 
intressen för att få ett väl fungerande informationssystem. Prototyping 
kan här användas för att testa att det datoriserade informationssystemet 
som användarna har specifierat verkligen stämmer överrens med hur det 
bör fungera. Om prototyping skall användas eller ej bestäms av 
projektledningen beroende på hur hårt fastlagt standarden för gränssnitt är 
beslutat. 

Den fjärde modulen, LS, berör användarna på så sätt att de involveras i 
val av tekniska system (TSO – Technical System Option) genom att olika 
förslag utvärderas. Vidare sker den logiska utvecklingen där de olika 
användarnas roller och de funktioner som passerar mellan dem fastställas. 

Den femte och sista modulen, PD, involverar en förberedelse för 
implementation av system. Den fysiska utvecklingen görs på så sätt att 
den logiska utvecklingen bibehålls så mycket som möjligt och med 
användarnas önskade funktioner i åtanke. Detta för att användarnas 
funktioner reflekterar organisationens aktiviteter. Här sker en utveckling 
av manualer för användarna samt grundläggande av träning för systemet 
beslutas. 

 

5.2.7 Egna reflektioner 

Jag har under tiden som jag har läst om SSADM bildat mig uppfattningen 
om att det är en relativt hårt styrd systemutvecklingsmetod trots att det 
enligt Downs et al. (1992) talas om att SSADM skall kunna anpassas till 
olika situationer. Användarmedverkan måste ses som begränsad då det 
fortfarande finns mycket strikta riktlinjer för hur användarna skall bete 
sig och vad de skall utföra i de olika faserna. 
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5.3 System Utvecklings MetOd - SUMO 
All fakta nedan har tagits från Dokument – SystemUtvecklingsMetOd 
SUMO: WM-data, (1997). System Utvecklings MetOd (SUMO) används 
av det svenska regeringskansliet för utveckling av informationssystem 
(telefonsamtal 2000-04-25 med regeringskansliet). SUMO är en 
systemutvecklingsmetod utvecklad av WM-data år 1997. Tillsammans 
med SUMO används projektstyrningsmodellen Ratten, 
produktutvecklingsmodellen Produkt Utvecklings Modell för Alla 
(PUMA), samt valda verktyg eller valt datorstöd som ett modellkoncept. 

 

5.3.1 Metodstruktur 

Produktutvecklingsmodellen PUMA är en vattenfallsmodell som 
använder sig av sex steg, varav systemutvecklingsmetoden SUMO 
används vid kravspecificering och utformning: 

 

1. Förändringsanalys / Behov 

2. Kravspecifiering 

3. Utformning 

4. Test 

5. Införande 

6. Förvaltning 

 

SUMO är ingen regelsamling utan skall ses som ett stöd vid utveckling 
av system. Metoden är en generell handledning för systemutveckling och 
är avsedd att fungera oberoende av teknisk miljö och utvecklingsverktyg. 
Detta innebär att SUMO bör kompletteras med verktygsspecifika 
handböcker och de tekniska krav som finns. Systemutvecklingsmetoden 
omfattar faserna kravspecificering och utformning (konstruktion och 
tillverkning) av ett ADB-system. Systemutvecklingsmetoden bygger på 
att ett eget system utvecklas, d v s ingen anpassning av standardsystem är 
avsedd att göras.  

 

5.3.2 Kravspecificering i SUMO 

En beskrivning av produktens funktionalitet samt ansvarsfördelning 
mellan system och användare görs, d v s vad produkten skall stödja i 
organisationen och hur detta skall ske dokumenteras. Här skall en tydlig 
definition av både användarnas och de tekniska kraven genomföras. 
Användarnas krav gäller m a p funktionalitet (avgränsning av systemet), 
gränssnitt (hur systemet skall utformas för att användarna av systemet 
skall få god användbarhet) och användarstöd. Här kommer också 
prototyping in som en kontrolldel när tidig utveckling har gjorts. Därefter 
testas och utvärderas prototypen till dess att den uppfyller användarnas 
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krav. De tekniska kraven gäller den tekniska infrastrukturen, inre struktur 
och stöd för förvaltning. De tekniska delarna är viktiga för att uppnå ett 
resultat som är funktionssäkert och förändringsbart. Med utgångspunkt 
från kraven sker sedan en produktanalys där produkten värderas och 
beslut tas om fortsatt utveckling i form av en kravspecifikation.  
 

5.3.3 Utformning (konstruktion och tillverkning) i SUMO 

Utifrån de specificerade kraven sker nu en konstruktion och tillverkning 
av en egen produkt.  
 

5.3.3.1 Konstruktion 

I denna fas beskrivs hur en produkt, i detta fallet informationssystemet, 
skall tillverkas. Det är en komplex konstruktion som täcker ADB-
systemet, användar- och förvaltningsstöd och teknisk infrastruktur. 

 

5.3.3.2 Tillverkning 

Under denna fas tillverkas produktens komponenter enligt de 
specifikationer som givits i kombination med riktlinjer från handböcker 
osv. Fasen inkluderar bl a programmering och skapande av databas. 
Komponenterna sätts sedan samman och testas för att kontrollera att de 
uppfyller de krav som satts. 

 

I SUMO gäller att människan i utvecklingsprocessen beaktas och därför 
läggs tidsplaneringen upp utifrån de krav som användare och omvärlden 
ställer.  
 

5.3.4 Deltametoden - Användarmedverkan 

Informationen i detta delkapitel kommer från kompendiet Delta- en 
metod för att konstruera datorsystem utifrån användarens behov, WM-
data, (2000). Deltametoden kan ses som ett verktyg vilket fokuserar på 
användbarhet och som används som komplement till traditionella 
systemutvecklingmetoder. Deltametoden används i detta fall som verktyg 
till systemutvecklingsmetoden SUMO.  

 

5.3.4.1 Struktur 

Deltametoden brukas främst i de tidiga faserna av 
systemutvecklingsprocessen, d v s i kravspecifikationen. Detta för att 
fokus ligger på utveckling av en bra utformning på de tjänster som 
systemet skall utföra, ett bra användargränssnitt. Deltametoden baseras på 
att både användare och beställare av det nya systemet involveras i 
utvecklingsprocessen. Detta genomförs i form av att en utvecklingsgrupp 
utses vilken består av teknisk kompetens samt kompetens för 
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användarstöd som sedan arbetar nära en referensgrupp där användarna 
och beställarna av systemet finns representerade. Prototyputveckling 
ingår i metoden och det är en iterativ process där varje färdig prototyp 
användbarhetstestas och jämförs mot definierade mål. Alternativt 
genomförs antalet fördefinierade iterationer. 

 

5.3.4.2 Delta i kombination med PUMA / SUMO. 

Projektutvecklingsmetoden PUMA består av sex steg där 
systemutvecklingsmetoden SUMO integreras i steg två och tre. 
Deltametoden används vid systemutveckling med inriktning på 
användarna i alla stegen. 

 

1. Förändringsanalys / Behov 

Systemavgränsning  

- görs där systembeställarens krav redogörs. 

2. Krav 

Användarstudie  

– användarnas arbetssituation och arbetsuppgifter studeras genom 
att en enkätundersökning genomförs. Utifrån denna undersökning 
skall olika kategorier av användare fastställas och bl a deras 
utbildning och datorvana dokumenteras.  

Uppgiftsanalys 

- intervjuer med representanter för användarna genomförs. Syftet 
med detta steg är att få en bättre helhetsbild av användarna och 
konkret beskriva deras arbetsuppgifter. Ett representativt urval    
m a p kön, ålder osv bör göras. 

Designförberedelser 

- analys av information från användarstudie, uppgiftsanalys samt 
eventuella riktlinjer från organisationen läggs till grund för att 
utforma rekommendationer för en design. 

Konceptuell design 

- bestämmelser om vilka tjänster som gränssnittet skall innehålla 
och hur de skall formas. 

Användbarhetsmål 

- dokumenterar hur bra systemet bör stödja användarna i deras 
arbete, 

t ex hur lång tid är acceptabel för att lösa en viss uppgift. 

Prototyputveckling av prototyp 1 

- förslag på datorns gränssnitt och hur stödet för användarna är tänkt 
visas i form av en prototyp.  
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Användbarhetstest 

- den tidiga prototypen testas för användbarhet av representanter 
för användarna och resultaten av dessa test analyseras.  

Prototyputveckling av prototyp n  

- en ny prototyp utvecklas till dess att användbarhetsmålen är uppnådda 
eller det antal iterationer som bestämts har utförts. 

3. Utformning / 4. Test 

Acceptanstest 

- genomförs när systemet är färdigt för att bekräfta att alla 
användbarhetsmål är uppfyllda. 

5. Införande 

Utbildning samt information till användarna 

6. Förvaltning 

Användbarhetsutvärdering 

- efter att det nya systemet har använts ett tag görs en utvärdering. 
Resultatet av utvärderingen ligger till grund för en förbättring 
eller för nya utgåvor av systemet. 

 

5.3.5 Egna reflektioner 

Mina egna konstateranden om SUMO är att den är en neutral 
systemutvecklingsmetod med neutrala rekommendationer för hur 
användarna skall involveras. 

 

5.4 Erfarenheter 
De främsta erfarenheterna som jag erhållit i detta arbete är att en 
litteraturstudie tar mycket tid i anspråk och ju mer litteratur jag läste 
desto mer referenser till ytterligare litteratur hittade jag. Denna litteratur 
hade inte alltid rätt inriktning men var dock intressant för området 
systemutveckling som helhet. Det gällde därför att välja ut den litteratur 
som bidrog till att föra arbetet framåt. 

Jag hade problem med att få kontakt med rätt personer via telefon. När 
jag till slut hade fått kontakt med personen, som enligt tidigare uppgift 
skulle inneha den information jag behövde, hade personen inte den 
kunskapen och processen upprepades igen. Detta har upplevts som 
frustrerande eftersom informationen jag sökte inte alltid var tillgänglig.  
 

5.5 Vägval 
Rapporten var från början tänkt att vara en ren litteraturstudie baserad på 
tidigare forskning och dokumentation. Detta visade sig dock vara svårt att 
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genomföra då jag inte kunde hitta litteratur som fastställde om det fanns 
någon standardmetod för systemutveckling i Sverige. Det material jag 
hittade var från 1970-talet och där omnämndes ISAC metoden 
(Information Systems and Analysis of Change). Senare material nämnde 
SIS TR 321 modellen (Standardiseringen I Sverige Teknisk Rapport) från 
1980-talet och därmed kändes materialet relativt gammalt. SIS TR 321 är 
också en referensmodell och inte en konkret systemutvecklingsmetod. Av 
denna anledning beslutade jag mig att använda mig av telefonsamtal i 
inledningsskedet för att erhålla sökt information. Dessa telefonsamtal 
bestod av att fastställa om det existerade någon standardmetod för 
systemutveckling i respektive land. Arbetet har därefter bedrivits som en 
litteraturstudie.
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6 Analys  
I kapitlet Analys skall de båda metoderna jämföras och eventuella skillnader 
skall dokumenteras och utvärderas. Utifrån detta skall huvudfrågeställningen 
besvaras: 

-Hur skiljer sig användarmedverkan, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
mellan Storbritannien och Sverige?  

 

6.1 Analys av litteraturen  
I genomförandefasen gjordes en analys av respektive systemutvecklingsmetod 
och metodens inriktning m a p användarmedverkan dokumenterades. Enligt 
Avison och Fitzgerald (1995) finns det två huvudsakliga skäl till att jämföra 
metoder. Avison och Fitzgerald (1995) menar att dessa skäl för det första är i 
akademiskt syfte och för det andra av en praktisk anledning. Den akademiska 
jämförelsen syftar till att ge en bättre förståelse för metoder för att kunna göra 
klassificeringar av dessa samt att kunna förbättra framtida systemutveckling. 
Den praktiska jämförelsen syftar till att kunna välja en metod eller en del av en 
metod för ett/flera projekt eller för en organisation (Avison och Fitzgerald, 
1995). Denna jämförelse ses ur ett akademiskt syfte. 

 

6.1.1 Likheter  

De båda systemutvecklingsmetoderna är rekommendationer om hur 
utvecklingsarbetet bör bedrivas. De omfattar samma faser i 
utvecklingsprocessen, nämligen kravspecifiering (systems analysis) och 
utformning (design). Båda metoderna förespråkar att användarna skall 
involveras i utvecklingsprocessen men tillvägagångssättet mellan metoderna 
skiljer sig.  

 

6.1.2 Olikheter 

Vid systemutveckling med SSADM involveras användarna antingen genom att 
representanter för användarna tas med i utvecklingsgruppen eller alternativt görs 
intervjuer med användarna. I systemutvecklingsmetoden SUMO involveras inte 
användarna i utvecklinggruppen utan det sker ett nära samarbete mellan 
utvecklingsgruppen och användarna genom en referensgrupp som består av 
representanter för användarna istället utses. Referensgruppen arbetar sedan 
tillsammans med utvecklingsgruppen. 

 

6.2 Resultat 
Enligt denna teoretiska värdering och jämförelse mellan de två 
systemutvecklingsmetoderna blir svaret på huvudfrågeställningen:  

-Hur skiljer sig användarmedverkan, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
mellan Storbritannien och Sverige?  
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enligt min tolkning av de båda systemutvecklingsmetoderna att skillnaden inte är 
stor. Båda systemutvecklingsmetoderna förespråkar användarmedverkan på ett 
övergripande och abstrakt sätt. Ansvaret för att användare involveras vid projekt 
ligger därför enligt min uppfattning i respektive organisations eget intresse. Det 
som då för mig framstår som viktigt är de kulturella skillnader som existerar 
mellan organisationer och även mellan olika länder. Detta diskuteras i kapitel 8. 

 

6.2.1 Kommentarer angående systemutvecklingsmetoderna 

SSADM är en strukturerad systemutvecklingsmetod med beskrivningar för de 
olika etapper och steg som skall genomföras. Användarmedverkan förordas i 
utvecklingsprocessen i SSADM i form av att användarna godkänner gjorda faser 
innan arbetet fortskrider. Detta tas upp i kapitel 5.2. Om de förordningar som 
rekommenderas efterföljs kan användarna enligt min uppfattning ha ett relativt 
bra inflytande på utvecklingsprocessen. 

SUMO är också en förhållandevis strukturerad systemutvecklingsmetod vilken 
använder en speciell metod, Deltametoden, som komplement för att uppnå 
användbarhet vid systemutveckling. Min uppfattning är att då Deltametoden i 
stor utsträckning förespråkar prototyping inkluderas användarnas intressen mer 
jämfört med i SSADM eftersom användarna, i form av representanter i en 
referensgrupp, alltid skall ge sitt godkännande innan nästa steg i utvecklingen 
genomförs. 

 

6.2.2 Kommentarer angående arbetssätt 

De erfarenheter som jag kan dra av denna studie gällande jämförelsen av två 
systemutvecklingsmetoder är att det inte utföll som jag från början hade tänkt. 
Anledningen till detta är att jag inte funnit så mycket konkret information 
gällande användarnas medverkan i systemutvecklingsmetoderna som jag hade 
hoppats på att finna. En mer praktisk inriktning på arbetet hade kanske kunnat 
uppnå detta men min huvudtanke var från början och genom hela arbetet att 
kunna genomföra en litterär undersökning. 
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7 Slutsatser  
Kapitlet syftar till att ge svar på problempreciseringen samt att presentera mina 
egna slutsatser av studien.  

 

7.1 Slutsatser av huvudfrågor i problempreciseringen 
Huvudfrågan för studien är : 

-Hur skiljer sig användarmedverkan, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
mellan Storbritannien och Sverige? 

Det finns i de för respektive land representativa systemutvecklingsmetoderna 
SSADM och SUMO dokumenterat att användarna skall involveras i 
utvecklingsarbetet. Det finns dock mindre skillnader för hur detta utförs. Dessa 
skillnader skall belysas med hjälp av följande följdfrågor i form av delkapitel. 

 

7.1.1 Vad innebär begreppet användarmedverkan?  

 -vilka anses vara användare?  

-vad är medverkan? 

-innebär det att användarna själva tar del i 
utvecklingsprocessen?  

-innebär det att användarna vid något tillfälle tillfrågas om de 
har några synpunkter/önskemål om det nya systemet? 

 

SSADM talar om användarmedverkan när alla användare av systemet eller 
representanter för användarna medverkar i utvecklingsprocessen. Denna 
medverkan sker antingen som representativ användarmedverkan eller genom att 
användarna tillfrågas om sina åsikter och krav genom intervjuer. 

 

I SUMO är användarmedverkan baserad på att utvecklingsgruppen arbetar nära 
användarna och beställarna av systemet. Användarna väljer ut representanter till 
en referensgrupp vilken i sin tur vidarebefordrar användarnas önskemål och krav 
till utvecklingsgruppen som nyttjar dessa kunskaper vid framtagande av nytt 
informationssystem. 

 

7.1.2 Finns det någon skillnad mellan användarmedverkan i Sverige 
respektive Storbritannien? 

När man tittar på de två valda metoderna ur ett teoretiskt perspektiv finns det 
enligt min uppfattning inte någon större skillnad mellan länderna. Denna 
frågeställning blir dock med utgångspunkt från osäkerheten över hur pass 
representativa de analyserade metoderna egentligen är för respektive land svår 
att besvara. Jag känner även att definitionerna av användare och medverkan i 
systemutvecklingsmetoderna känns otydliga och det lämnas stort utrymme till 
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egna tolkningar. Här görs ett antagande utifrån de aktuella 
systemutvecklingsmetoderna SSADM och SUMO, men ett kritiskt 
förhållningssätt bör dock bäras i åtanke. SSADM definierar att användarna skall 
involveras i utvecklingsprocessen genom att användarna där är med som del i 
utvecklingsgruppen alternativt att de framför sina önskemål och krav via 
intervjuer mellan användare och systemutvecklare. Detta medför att jag tolkar 
det som att användarna i utvecklingsprojekt där SSADM används har en aktiv 
medverkan i form av representanter när den formen av utvecklingsvariant har 
valts. Väljs däremot varianten med intervjuer har användarna inte samma 
inflytande enligt min uppfattning. I Sverige och då i SUMO/Delta sägs det att 
utvecklingsgruppen arbetar nära användarna/beställarna och att 
användarna/beställarna representeras i form av en referensgrupp. Fungerar detta 
tillvägagångssätt och alla parter gör sitt yttersta för att god kommunikation 
mellan de olika parterna skall ske så är det en bra form av användarmedverkan.  

 

7.1.3 Vad beror eventuella skillnader på?  

Möjliga orsaker till skillnader mellan länderna kan enligt min uppfattning t ex 
bero på grundläggande kulturella skillnader. Enligt Bauer et al. (1993) finns det 
ett par klara kännetecken för brittiska organisationer. Det första är att det i den 
brittiska organisationsstrukturen finns en tydlig ledningshierarki. Denna hierarki 
är fastlagd i bolagsordningen men även bestämmande för det interna ledarskapet 
(Bauer et al., 1993). Organisationer i Storbritannien är ofta uppbyggda med en 
VD som vid sin sida har en styrelse samt en ledningsgrupp med olika 
avdelningschefer (Bauer et al., 1993). Bland de högsta chefsposterna råder 
mestadels en liten skillnad på rang (Bauer et al., 1993). I Storbritannien kommer 
människor med olika grundstudier till företagen där de arbetar sig högre upp i 
hierarkin men fortfarande så spelar de ”rätta” sociala relationerna en betydande 
roll vid tillsättande av tjänster (Bauer et al., 1993). Besluts- och 
kommunikationsriktningen påverkas också av denna struktur och sker därför 
uppifrån och nedåt i organisationen (Bauer et al., 1993). I Sverige däremot är 
organisationer generellt inte lika hierarkiskt uppbyggda (Daun, 1989). I Sverige 
umgås anställda och chefer på närmare nivå och kommunikationen mellan dem 
sker mer informellt än i många andra länder i Europa (Daun, 1989). Olika 
länders kulturella arv och beteende påverkar enligt min åsikt oss medvetet eller 
omedvetet. Ett exempel på detta hittas i Daun (1989) där man kan läsa om att en 
del länder i europa misstolkar svenskarnas tystlåtenhet som ett uttryck på makt 
därför att inflytandet av en högre position i organisationen  i deras hemland 
uttrycks på detta sätt gentemot kollegor i en lägre rang. Svensken menade dock 
inget illa med sin tystlåtenhet utan ville bara vara tillmötesgående och inte alltför 
framfusig (Daun, 1989).  

Användarmedverkan präglas också enligt min uppfattning av andra faktorer 
såsom projektets storlek och art. Min åsikt stöds i Downs et al. (1992) där det 
talas om att det vid ett stort projekt kan vara svårt att involvera alla användare 
eftersom det då skulle bli för många personer inblandade. Likaså involveras 
användarna inte lika mycket vid ett tekniskt inriktat projekt eller i fasen för det 
tekniska införandet av informationssystemet (Downs et al., 1992). 
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7.1.4 Olikheter mellan SSADM och SUMO  

I enlighet med Downs et al. (1992) fastställer jag att SSADM hör till den hårda 
sidan av skalan. SSADM har starka band med de traditionella strukturerade 
metoderna. SUMO placeras enligt min uppfattning precis till höger om mitten på 
strategiskalan för användarmedverkan. Placeringen av SUMO på strategiskalan 
för användarmedverkan får anses som diskuterbar då det bara finns min egen 
åsikt bakom placeringen och att min tolkning inte kan stödjas i något 
vetenskapligt material. 

 

hårt systemtänkande       mjukt systemtänkande 

teknisk utveckling     organisationsutveckling 

expertutveckling                   användarledd utveckling 

     SSADM        SUMO 

 

Figur 1. Figuren vilken visar extremerna vid skalans två ändar. (Hägerfors, 1995, sid 27) 

 

På den hårda sidan av skalan uppfattas världen som ting vilka verkligen existerar 
objektivt, medan världen på den mjuka sidan av skalan ses som något som 
existerar i människors sinne eller vilket är socialt uppbyggd (Downs et al., 
1992). På den mjuka sidan tillåts därför människor att uppfatta saker/ting på 
olika sätt utan att ha fel, d v s de har rätt på sitt eget sätt (Downs et al., 1992). 
Förståelse här erhålls enligt Downs et al. (1992) bara genom att människor 
försöker att tolka handlingar och tal från andra människor. Här är kulturen inom 
vilken en viss situation uppstod viktig (Downs et al., 1992). När det finns en 
liten kulturell skillnad mellan människor spelar det mjuka perspektivet mindre 
roll då ju alla har mer eller mindre liknande syn på problem och hur något skall 
lösas (Downs et al., 1992). Detta gäller enligt Downs et al. (1992) både för 
samhället i stort likväl som för mindre grupper typ organisationer. 
Företagskulturer är ett exempel som uppstår på detta sätt (Downs et al., 1992). 

 

Det finns dock i SSADM ett stort antal tekniker att välja mellan vilket kan få den 
hårda metoden att verka mer föränderlig vid oförutsedda händelser, men de 
tillgängliga teknikerna är på skalan inom det hårda området (Downs et al., 
1992). Det kan tyckas att användarnas medverkan i SSADM skulle medföra att 
SSADM skulle närma sig den mjukare delen på skalan, men enligt Downs et al. 
(1992) är inte detta fallet då användarna fortfarande måste använda sig av de 
hårda teknikerna, d v s de måste fortfarande dokumentera alla krav, helst med 
både kostnad och kvantitet inkluderat om möjligt. Det finns till en viss del 
prototyping samt en utvecklingsdialog i SSADM men detta används begränsat 
då det primära syftet inte är att fastställa vad användarna behöver utan att 
undersöka funktionaliteten hos de redan fastställda kraven (Downs et al., 1992). 
I SSADM finns det inget utrymme för sociala behov och om olika användare har 
olika åsikter ger SSADM ingen lösning på detta utan det lämnas åt de enskilda 
utvecklarna och användarna (Downs et al., 1992). Enligt Downs et al. (1992) 
försöker SSADM att lösa detta så tidigt som möjligt genom att ha frekvent 
utvärdering. SSADM kan slutligen sägas vara en metod som bekräftar att 
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människor/användare är med i utvecklingsprocessen men att metoden behandlar 
dem utifrån ett hårt synsätt (Downs et al., 1992). 

 

Downs et al. (1992) tar upp en rapport av Floyd et al. (1989) där Floyd beskriver 
skandinaviska inställningar till utveckling av informationssystem med 
hänvisning till det skandinaviska samhällets historiska och kulturella aspekter. 
Dessa aspekter menar Downs et al. (1992) att Floyd et al. (1989) identifierar till 
jämlikhet och gemensam/ömsesidig respekt, livskvalitet samt utveckling, fred 
och medverkan.  

  

7.2 Sammanfattande slutsats 
Utifrån analysen av material kring användarmedverkan i Storbritannien 
respektive Sverige kan jag enligt min undersökning fastställa att min hypotes om 
att det existerar skillnader mellan länderna gäller. Dock finns det en osäkerhet 
gällande detta påstående just m a p hur representativa valda 
systemutvecklingsmetoder egentligen är. Vidare var skillnaderna mindre än vad 
jag hade förväntat mig. Slutsatsen som jag kan dra av att skillnaderna mellan 
länderna är så små är att systemutvecklingsmetoderna kanske inte var tillräckligt 
representativa för valda länder men även att många systemutvecklingsmodeller 
och systemutvecklingsmetoder är internationella. Att systemutvecklingsmodeller 
och systemutvecklingsmetoder är internationella innebär enligt min uppfattning 
att olika länder utvecklar varianter på samma modell utifrån vad de anser vara 
viktigt. Dahlbom (1995) och Fitzgerald (1998) talar om, att de ”traditionella” 
metoderna idag inte finns kvar i samma utsträckning. Detta påstående håller jag 
med om då jag tycker att trenden verkar gå mot ökad användarmedverkan 
eftersom systemutvecklingsmetoder utvecklas för speciella projekt eller för att 
passa ett speciellt företag. Jag drar slutsaten att det främst är företagskulturen 
som påverkar vilken systemutvecklingsmetod som används och på så sätt hur 
användarna involveras.  

Till sist vill jag fastställa att standarden för systemutvecklingsmetod i 
Storbritannien är SSADM medan jag konstaterar att det i Sverige enligt mina 
efterforskningar inte finns någon standardmetod för systemutveckling.  
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8 Diskussion  
Kapitlet skall beskriva hur arbetet har utfallit och belysa arbetet generellt. 

 

8.1 Arbetets betydelse 
Syftet med denna studie var att få en ide om hur användare involveras i 
systemutvecklingsprocessen i olika länder. Jag tycker att jag genom min studie 
har fått en inblick i området. Samtidigt känner jag att tanken med denna studie 
var att erhålla konkret information om själva användarmedverkan men det 
visade sig i detta fallet att vara svårt att genomföra med enbart litteraturstudie. 

 

8.2 Tankar kring arbetet 
Materialinsamlingen i Sverige upplevde jag som problematiskt p g a svårigheten 
att få kontakt med rätt person. Det blev hela tiden en rundgång där jag blev 
skickad till olika personer vilka inte besatt rätt kunskap för att kunna hjälpa till. 
Det gjorde att det var svårt att finna den aktuella information om 
systemutvecklingsmetoder som eftersöktes, d v s att finna en specifik 
systemutvecklingsmetod för respektive land. Fitzgerald (1998) diskuterar just att 
systemutvecklingsmetoder frångås allt mer och att egna metoder istället sätts 
ihop inom organisationen utifrån ett flertal olika metoder. Detta uttalande håller 
jag med om då jag själv har fått liknande svar vid mina telefonsamtal till 
organisationer och föreningar.  

Vidare kan jag med hjälp av de telefonsamtal i Sverige som jag har gjort 
konstatera att det enligt min efterforskning inte finns någon specifik 
systemutvecklingsmetod som gäller som standard. Systemutvecklingsmetoder 
sätts istället ihop inför olika projekt utifrån en projektmodell alternativt att 
organisationer har egna organisationsspecifika systemutvecklingsmetoder. Det 
som i litteratur funnits vara närmast en standard är referensmodellen för 
systemutveckling SIS-RAS (Standardiseringskommissionen I Sverige – 
Riktlinjer för Administrativ Systemutveckling (Dahlbom, 1995). SIS-RAS har 
under årens lopp influerat utvecklingen av andra modeller (Dahlbom, 1995). I 
Storbritannien var det däremot lättare att uppbringa information, vilket berodde 
på att de har en nationell standard för systemutvecklingsmetoder, SSADM. 

 

8.3 Erfarenheter 
Studien klassas som en explorativ undersökning då min kunskap om 
problemområdet är begränsad och syftet med denna studie är att erhålla en bättre 
kännedom om området (Patel och Davidsson, 1994). Detta tycker jag att jag har 
lyckats med och jag har också sett resultatet av det huvudsakliga metodval som 
jag gjorde för studien, nämligen att genomföra studien, i huvudsak, som en 
litteraturstudie. I efterhand kan jag fastställa att materialet om 
användarmedverkan blev svagt p g a mitt metodval och att en mer praktisk 
inriktning från början av studien hade varit att föredra. Om intervjuer med olika 
företag om deras tolkning och tillämpning av användarmedverkan däremot 
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skulle ha genomförts hade det inneburit att mer tid hade behövts för att kunna 
genomföra ett bra arbete. Det hade varit ett stort projekt att ge sig på med tanke 
på den tidsbegränsning vi har. Det vore dock ett intressant arbete att utveckla i 
framtiden. 
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9 Fortsatt arbete 
Denna studie är i stort genomförd som en litteraturstudie och förslag till fortsatt 
arbete skulle vara att genomföra en större, praktisk undersökning. Utifrån de 
kunskaper som denna studie har givit mig har jag erhållit en bra grund och 
mycket användbara kunskaper om både området systemutveckling och hur en 
fortsatt studie skulle läggas upp. Ett fortsatt arbete skulle genomföras genom att 
aktivt ta del av systemutvecklingsprojekt i respektive land. Att aktivt deltaga i 
projekt och studera hur arbetet går till gör enligt min uppfattning att man kan få 
en mer konkret inblick och kunskap om utvecklingsprocessen, då främst 
användarnas medverkan. En deltagande studie ger mer verklig information än 
vad t ex litteraturstudie men även enkäter och intervjuer ger. 
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