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Sammanfattning 
 

Ett informationssystem kan ses som en mänsklig konstruktion. Med detta menas att 
upplägg av informationsbehandlingen är utarbetad av människor. Det är även 
människorna som ansvarar för hur systemet fungerar och tar initiativ till förändringar 
av det. Utveckling och införande av datasystem, ofta kallat systemutveckling, är en 
process innehållande ett antal steg. Ett av dessa steg innefattar designen av 
informationssystemet och kallas för designprocessen. Huvudsakligen handlar detta 
arbete om designprocessen och hur användaren involveras i denna process. 

 

En användares medverkan i designprocessen kan ses utifrån en mängd olika aspekter. 
Dessa aspekter i designprocessens miljö påverkar på olika sätt resultatet av 
användarmedverkan. Systemutveckling där användaren har ett aktivt inflytande i 
processen resulterar i system som både accepteras och används av användarna. I detta 
examensarbete undersöks aspekter som användarmedverkan, ansvar, acceptans och 
användningen av metoder för att belysa användarens roll i designprocessen.  

 

Nyckelord: Informationssystem, Systemutveckling, Designprocess, Användare 
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1 Bakgrund 
Systemutveckling kan många gånger anses vara en komplex process med vitt skilda 
sätt att arbeta på. En del av denna komplexitet handlar om hur informationssystemets 
användare involveras i processen och det är detta problem som det här examensarbetet 
handlar om. Innan ämnet diskuteras mer ingående kommer det i bakgrundsavsnittet att 
diskuteras kring vad ett informationssystem är och vad systemutveckling innebär. I 
kapitel två som är introduktionskapitlet diskuteras mer centrala bitar av 
examensarbetet som designprocessen och användaren. 
 

1.1 Informationssystem 
Ett informationssystem består enligt Andersen (1994) vanligtvis av alla typer av 
informationsbehandling, men han säger också att det inte måste vara så. 
Informationssystemet ser enligt Andersen (1994) mycket olika ut beroende på vad 
som är systemets huvuduppgift. Andersen (1994) menar att i många 
informationssystem är det insamlingen och överföringen av information som är de 
centrala uppgifterna. Detta kan innebära överföring av obearbetad information från en 
person eller grupp av personer till en annan person eller grupp (se figur 1). I andra 
informationssystem är det bearbetningen av information som står i centrum. Genom 
att kombinera olika typer av information kan ny information erhållas (Andersen, 
1994). 

 

Andersen (1994) har gett följande definition av ett informationssystem. 

 
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information” (Andersen, 1994, 
sid 15). 

 
Ett informationssystem har kopplingar till både människor och system, och Bansler 
(1990) menar att ett informationssystem kan betraktas som ett instrument för att styra 
ett annat system, till exempel  en maskin, en produktionsprocess eller ett helt företag.  
 

 
Figur 1. Ett mycket enkelt informationssystem (Andersen, 1994, sid 17) 

 
 



  

 

1 Bakgrund 

2 

 

Enligt Andersen (1994) finns det ett antal karaktäristiska drag hos ett 
informationssystem som ger ett förtydligande om vad ett informationssystem är, dessa 
redovisas nedan. 
 

• Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion: Med detta menas att upplägg 
av informationsbehandlingen är utarbetad av människor. Det är även människorna 
som ansvarar för hur systemet fungerar och tar initiativ till förändringar av det. 

• Ett informationssystem måste vara knutet till en viss arbetsuppgift: Det går inte 
tala om ett generellt informationssystem, då informationssystemet måste ses i 
förhållande till en viss uppgift i en bestämd verksamhet. 

• Ett informationssystem förmedlar information mellan personer: Mellan dessa 
parter finns vissa former av informationsbehandling. 

• Ett informationssystem tar emot information av olika slag: Till exempel 
information om faktiska förhållanden. 

• Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling: Det kan röra 
sig om insamling av information, vissa bearbetningar, lagring av information, 
överföring av information och presentation av information. 

 
Detta var enligt Andersen (1994) några egenskaper hos ett informationssystem. 
Andersen (1994) anser vidare att det underlättar om det finns i åtanke att ett 
informationssystem skapas av människor, detta eftersom det då även blir lättare att 
kräva att det skall ändras om det har svagheter. Andersen (1994) anser även att det är 
omöjligt att skapa ett ändamålsenligt informationssystem om det inte står klart för 
vilken arbetsuppgift som systemet skapas. Dessutom anser han att det inte finns ett 
informationssystem som kan uppfylla alla önskemål.  
 
Enligt Pettersson (1994) finns det många olika definitioner av ett informationssystem 
som på ett varierande sätt försöker återge begreppets innebörd. Pettersson (1994) 
anser att det finns en tidig definition av ett informationssystem som många 
efterföljande definitioner grundas på än i dag. Denna tidiga formulering gjordes av 
Langefors 1966, och innebär att ett informationssystem är ett system vars uppgifter är 
att samla in, lagra och behandla informationsmängder. Den här typen av definition av 
ett informationssystem ger även Andersen (1994). Pettersson (1994) anser att för att 
definiera ett informationssystem kan hjälp tas av ett antal teoribildningar: 
 
• Socialfenomenologiskt perspektiv 
• Talaktsperspektiv 
• Aktivitetsteoretiskt perspektiv 
 
Med ett socialfenomenologiskt perspektiv på informationssystem kan enligt 
Pettersson (1994) sägas att informationssystemet utvecklas av människor för 
människor och att det därför är en mänsklig produkt. Pettersson (1994) menar att ett 
sätt att betrakta informationssystem på är att placera dem i ett större perspektiv, där 
det förutom informationssystemet även tar med människorna som använder det. 
Pettersson (1994) anser även att informationssystembegreppet kan betraktas ur ett 
talaktsperspektiv som har att göra med språkvetenskap. Eftersom 
informationssystemet använder sig av ett formellt språk för att utföra handlingar av 
informationsskapande och kommunikativ art, menar författaren att uttrycket ”att 
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utföra handlingar” är att informationssystemet används som ett verktyg av människor. 
Med ett aktivitetsteoretiskt perspektiv på ett informationssystem menar Pettersson 
(1994) att systemet kan ses som ett verktyg för att utföra olika typer av handlingar. 
Inom aktivitetsteorin anser hon att alla mänskliga handlingar och aktiviteter utförs 
med hjälp av något slags verktyg och/eller språk. Dessa verktyg och språk är 
utvecklade av människor och enligt Pettersson (1994) påverkar de därför människans 
relation till det som produceras och även relationen till andra människor.      
 

1.2 Systemutveckling - Historik 
Nedan följer en beskrivning av hur systemutveckling har utvecklats ur den 
skandinaviska forskningen. Detta avsnitt är baserat på Bansler (1990). 
 
Den skandinaviska forskningen i systemutveckling har genomgått tre utvecklingsfaser 
(se figur 2). Den första forskningstraditionen, som Bansler (1990) valt att kalla den 
informationsteoretiska traditionen, etablerades under 1960-talet. De två andra 
forskningstraditionerna bildades under 1970-talet och kallas den socio-tekniska 
traditionen respektive den fackligt politiska traditionen. Varje fas har dominerats av 
ett eller två teman eller problemområden, som väckt brett intresse och diskussion. 
 
1. Det var under den första fasen på 1960-talet som den kommersiella användningen 

av datorer för administrativ databehandling tog sin början. Många stora företag 
anskaffade egna dataanläggningar, och det upprättades dataservicebyråer som på 
konsultbasis erbjöd datatjänster till företag. I takt med att utvecklingsprojekten 
blev större och större och mer ambitiösa, växte problemen med att planera 
samordna och kontrollera de många olika aktiviteter som skulle genomföras innan 
det nya systemet var en realitet. Under 1960-talet diskuterade man för det första 
intensivt de problem som hängde samman med ledning av 
systemutvecklingsprojekt, och för det andra möjligheterna med att utveckla nya 
omfattande informationssystem för styrning av företag och organisationer.  

 
2. Under den andra fasen, mellan åren 1970 och 1974 inträffade en anmärkningsvärd 

förändring av diskussionen, genom att sociala och organisatoriska frågor sattes 
upp på dagordningen. Det var särskilt betydelsen av den mänskliga faktorn som 
debatterades. Uppmärksamheten riktades på samspelet mellan datasystem och 
deras mänskliga användare. Före 1970 diskuterades tekniska och ekonomiska 
frågor i samband med systemarbetet, och för det mesta förbisågs det att införandet 
av ett nytt datasystem i ett företag kan ändra arbetssituationen för många 
människor på ett sätt som dessa inte är villiga att acceptera utan vidare. 

 
 
3. Från 1975, då fas tre inleds, ändrades diskussionerna om de sociala 

konsekvenserna av datateknikens användning i arbetslivets karaktär. Frågan om 
vem som har och vem som bör ha inflytande över den tekniska utvecklingen 
ställdes av forskare som arbetade med anknytning till fackföreningsrörelsen. 
Diskussioner kom därvid att gälla begrepp som intressemotsättningar, konflikter, 
makt och herravälde i förhållande till den tekniska utvecklingen som en politisk 
process. Det var fackföreningsrörelsens engagemang i forskningen som fick 
debatter om intressekonflikter och maktförhållanden att ta fart. 

 
 



  

 

1 Bakgrund 

4 

 

 

 
Figur 2. Beskrivning av den skandinaviska forskningen i systemutveckling 

 
Utvecklingen har betytt att i stort sett alla människor idag i sin arbetssituation, direkt 
eller indirekt, berörs av användningen av datorer. Exempel på detta är sekreteraren 
som skriver på ordbehandlare, industriarbetaren som arbetar efter en datagenererad 
produktionsplan, socialrådgivaren som hämtar uppgifter från ett offentligt register och 
sjuksköterskan som använder ett databaserat patientregister. Användningsområdena 
har blivit så många att det är svårt för att inte säga omöjligt att åstadkomma en 
uttömmande beskrivning av dem. 
 

1.3 Systemutveckling     
Systemutveckling är inget väldefinierat begrepp enligt Bansler (1990). Han anser att 
begreppet inte har någon allmänt accepterad, exakt och entydig definition, trots att det 
idag är ett allmänt använt begrepp i den litteratur som behandlar utveckling och 
införande av datasystem i privat och offentlig verksamhet. Den betydelse Bansler 
(1990) tillägnar systemutveckling är följande:  
 

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning 
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och 
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och 
införande av nya datasystem” (Bansler, 1990, sid 6) 

 
Ett sätt att beskriva systemutveckling är enligt Agnér & Ingman (1992) att tala om det 
som ett modellbygge. Människor skapar modeller över aktiviteter och situationer som 
det önskas datorstöd för. Datasystem arbetar inte enligt Ingman & Sigbo (1992) mot 
verkliga situationer, utan mot modeller av verkligheten som kan implementeras i ett 
program. En liknande beskrivning ges av Andersen (1994) som anser att 
systemutveckling är själva arbetet med att skapa informationssystemet. 
Systemutvecklingsarbetet består enligt Andersen (1994) av att planera 
informationssystemet där en diskussion sker kring vilka problem och möjligheter 
verksamheten står inför, realisering av systemet och till sist implementation av 
systemet. Systemutveckling handlar enligt Kindborg (1999) också om människosyn. 
Han anser att kunskap måste finnas om samtliga som ingår i 
systemutvecklingsarbetet: människor, företag, processer, teknik och programvara. 
Kindborg (1999) anser att systemutveckling egentligen handlar om att lyssna på 
människor och det är även därför som systemutvecklingsarbetet är så svårt. 
Människor tycker olika och enligt Kindborg (1999) talar de inte alltid om vad de 
tycker och vad de vill ha. Liknande resonemang, att systemutveckling bör 
sammanknytas med människan, återkommer i Broman & Johansson (1993) som anser 
att om det anläggs ett människocentrerat perspektiv på systemutvecklingen kommer 
det att designas helt nya typer system som tar stor hänsyn till människan. 
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2 Introduktion 
I introduktionen kommer jag närmare in på det centrala i examensarbetet. Här sker 
fokuseringen till största del på designprocessen och användaren. Först presenteras två 
olika aspekter på en designprocess sedan presenteras olika aspekter på vad en 
användare är. Efter det sker en presentation av begreppet användarvänlighet i ett 
historiskt perspektiv samt en presentation där användaren sätts i relation till 
informationssystemet. Slutligen presenteras SIS-RAS som är en generell 
systemutvecklingsmodell. 
 

2.1 Designprocess 
Ordet design förknippas ofta i första hand med skapandet av en sak/ett ting, där 
Persson & Vigren (1993) menar att design innebär valmöjligheter vid skapandet av en 
lösning i någon form. Som ett exempel tar de upp utformningen av sina egna 
trädgårdar och utformningen av en rymdfarkost. Vid en första anblick kan det enligt 
Persson & Vigren (1993) tyckas att dessa skiljer sig vida åt men vid en närmare 
granskning finns det stora likheter. Både personen som utformar sin egen trädgård och 
personen som utformar en rymdfarkost försöker utifrån sina egna tankar och 
befintliga restriktioner som påverkar designen, skapa en så god lösning som möjligt. 
Alla processer där någon skall utforma en lösning av något slag med givna 
restriktioner och med valmöjligheter, ses enligt Persson & Vigren (1993) som 
designprocesser. Restriktionerna anser de rör allt från tid och pengar till samhällets 
toleransnivå inför nytänkande och nyskapande.  

 

Persson & Vigren (1993) har utifrån Stoltemans avhandling ”Designarbetets dolda 
rationalitet” från 1991 utvecklat en förklaringsskiss över designprocessen. Skissen är 
enligt författarna konstruerad för att det ska vara enklare att diskutera och förklara de 
olika begrepp som ses som viktiga i och kring en designprocess och återfinns i figur 3. 
Enligt Persson & Vigren (1993) säger Stolteman att en designmodell består av 
följande delar: 

 

Designsituation:  Den omgivning som både är upphovet till att en viss 
designprocess utförs, samt den situation vari denna 
designprocess utförs. 

Lösning, produkt:  Designprocessens resultat kan kallas för en design eller en 
lösning (av ett problem) för en produkt. Denna 
designprodukt kan, på samma sätt som designsituationen, 
uppenbara sig på en mängd olika sätt. I vissa fall är 
designen en abstrakt artefakt (en teori, en 
överenskommelse, en lag e.dyl), i andra fall består 
designen av konkreta artefakter (maskiner, konstverk, eller 
en datortillämpning). 

Metod:  Ett övergripande begrepp för regler, lagar, goda råd, mm 
som är explicit formulerade i syftet att underlätta 
designarbetet för en designer.  
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Designprocess:  Designprocess är en benämning på det arbete som utförs 
för att det i en designsituation ska uppstå en produkt. 

Kreativa faser:  Under designprocessen uppkommer en eller flera 
situationer där designern måste komma fram till kreativa 
lösningar för att fortskrida designarbetet. Mellan dessa 
faser har arbetet en mer rutinartad prägel. 

 

Figur 3. Designmodell (Persson, Vigren, 1993, sid 9) 

 

Design av informationssystem kan enligt Hägerfors (1995) ses som en lärandeprocess 
där användare och systemdesigners är likvärdiga deltagare, lär av och om varandra, 
varandras yrken och kompetenser. Lärandeprocessen designas enligt Hägerfors (1995) 
för att passa situationen, människorna och sammanhangen. 

 

2.2 Systemdesign 
Systemdesign handlar enligt Hägerfors (1995) om både design av en process och 
design av en produkt. Hon anser att både processernas och produkternas utformning 
är beroende av sammanhanget de ska användas i. Hägerfors (1995) anser att olika 
typer av processer och produkter passar olika problemsituationer, mål, organisationer, 
arbetsuppgifter, rutiner, projektgrupper och människor. Sammanhangets betydelse för 
utformning av process och produkt är dock inte självklara för alla.  
 
Enligt Hägerfors (1995) innebär systemdesign olika saker för olika människor. Hon 
anser att det finns de som designar processer med hjälp av bla systemdesigntekniker 
och projekttekniker medan andra kan designa produkter - informationssystem, 
datasystem eller datorsystem. Skillnaderna mellan design av de olika sorternas 
produkter kan enligt Hägerfors (1995) ses som en fråga om avgränsning, då hon anser 
att ett datorsystem är en del av ett datasystem och ett datasystem kan vara en del av ett 
informationssystem. Ett informationssystem omfattar enligt Hägerfors (1995) förutom 
datasystemet också människor, deras arbeten och informationshantering, samt en 
fördelning av arbetsuppgifter mellan människor och mellan människor och datorer. 
 
Hägerfors (1995) menar att huvudsyftet med designen av ett informationssystem är att 
förändra i en organisation så att rätt information finns vid rätt tid på rätt plats. En 
effektiv informationshantering effektiviserar hela organisationen. 
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Hägerfors (1995) anser att åsikterna om vilka produkter det är som designas i en 
systemdesignprocess skiljer sig åt. En uppdelning kan göras i design av teknik och 
design av organisation. Hägerfors (1995) anser vidare att ytterligheterna kan kallas 
expertdesign och participativ design men kan dessutom kallas för hårt respektive 
mjukt systemtänkande. 
 

2.2.1 Expertdesign 
Vid expertdesign menar Hägerfors (1995) att tekniska och ekonomiska intressen är i 
fokus och anser därför att människors olika uppfattningar och perspektiv inte ses som 
intressanta. Systemdesignen ses här som teknikutveckling. Designerns uppgift anses 
av Hägerfors (1995) bli att samla information för att sedan kunna göra sig en bild av 
hur det verkligen är. Utifrån den bilden menar hon att designern bygger det bästa 
informationssystemet det finns resurser till. 
 

2.2.2 Participativ design 
I processen participativ design deltar både systemdesigner och de som kommer att 
använda och beröras av produkten i sitt dagliga arbete (Hägerfors, 1995). I denna 
process uppfattas alla deltagare som likvärdiga och olika perspektiv, synsätt och 
behov fokuseras (Hägerfors, 1995).  
 
Den participativa processen ses av Hägerfors (1995) som en ömsesidig lärandeprocess 
och hon anser att detta synsätt utgör grunden i den s k Skandinaviska traditionen för 
systemdesign. I lärandeprocessen tas synsätt upp och olika problemuppfattningar 
läggs fram. Förslagen kan enligt Hägerfors (1995) till exempel gälla hur den 
nuvarande situationen uppfattas av olika deltagare, hur deltagare vill ha det i 
framtiden eller hur olika personer vill gå till väga för att förändra situationen. Den här 
grundsynen anser Hägerfors (1995) innebära en tro på att bred medverkan i 
systemdesign ger goda effekter. 

 

2.2.3 Hårt och mjukt systemtänkande 
Hägerfors (1995) skiljer mellan hårt och mjukt systemtänkande. I det hårda 
systemtänkandet är antagandet att verkligheten är objektiv och målet givet. Designers 
ser enligt Hägerfors (1995) som sin uppgift att på effektivast möjliga sätt nå det givna 
målet. Vem som är designer anses betydelselöst. Den hårda systemtänkaren anser att 
verkligheten ser ut som den gör, oavsett vem som studerar den. Den här typen av 
tänkande passar enligt Hägerfors (1995) för problem som är väldefinierade och lätta 
att upptäcka och förstå. Det kan röra sig om följande typ av frågor: 
 
• Vad är problemet? 
• Vilket är den bästa lösningen? 
• Vilket är det bästa att sättet att utforma systemet? 
• Vilket är det bästa sättet att implementera systemet? 
 
Andra typer av problem passar enligt Hägerfors (1995) för det mjuka 
systemtänkandet. Om något känns fel eller att det i ett företag finns en känsla av att 
”vi behöver förbättra oss” anser hon det handla om problem som är svåra att definiera 
och avgränsa. Problemsituationen belyses och beskrivs från olika synvinklar och 
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perspektiv. Hägerfors (1995) menar att systemet ser olika ut beroende på vem som 
beskriver det. Här kan det röra sig om följande frågor: 
 
• Vem är det som ser något? 
• Vad väljer vi att se? 
• Hur uppfattar vi det vi ser? 
• Vad ska vi se som ”systemet”? 
• Vad ska vårt syfte vara? 

 

I kapitel 2.1 och 2.2 beskrevs två författares olika perspektiv att se på en 
designprocess. Designprocessen kan ur en aspekt ses utan hänsyn till användaren 
medan en annan aspekt innefattar att användaren är medverkande i processen. 
Eftersom det kan vara något komplext att hantera båda perspektiven är det tänkt att 
fokus skall ligga kring designprocessen som inkluderar användaren.  

 

2.3 Användaren  
Med en användare menas enligt Pettersson (1994) de aktörer som på olika sätt 
använder informationssystem och den information som dessa innehåller. 
Användargruppen som enligt henne åtskiljs från datapersonal av olika slag, innefattar 
sålunda samtliga informationsanvändande aktörer i de studerade verksamheterna. 
Hägerfors (1995) anser även att dessa personer är verksamhetskunniga till skillnad 
från datapersonalen, som är experter på informationsteknologi. Användare skall enligt 
Pettersson (1994) inte enbart ses som en synonym till slutanvändare vars uppgifter 
innefattar att till exempel registrera in data, utan personer på alla nivåer i 
verksamheten kan vara användare. Kriterierna för att betecknas som användare är 
enligt Pettersson (1994) att personen i fråga använder informationen i sitt arbete och 
därigenom är beroende av informationssystemet.  
 
Enligt Avison & Fitzgerald (1995) innebär begreppet användare ett antal personer 
som arbetar med informationssystemet men som inte har något tekniskt inflytande och 
inte heller är några experter inom området. Författarna anser att användarna är en 
homogen grupp av människor, men att det finns många olika typer av användare. 
Avison & Fitzgerald (1995) tar upp de systemansvariga, kontorspersonal och 
ledningen i ett företag som exempel på olika användare. Enligt Apelkrans & Åbom 
(1995) kan en skillnad dras mellan ADB-personal och användare. Systemförvaltning 
berör system- och rutinansvariga på användarsidan och systemerare och 
programmerare på ADB-sidan (Apelkrans & Åbom, 1995) 
 
Enligt Broman & Johansson (1993) är en användare den som skall använda den 
produkt som systemutvecklaren designar. Författarna anser att en systemutvecklares 
ansvarsbild kan bli komplicerad i och med att de ofta kommer i kontakt eller arbetar 
med många användare som representerar olika intressen. Författarna lyfter fram olika 
intressenter i systemutvecklingsprocessen, vilka presenteras nedan: 
 
Uppdragsgivaren: Är den som beordrat och finansierat uppdraget. 
Arbetsgivaren: Är den som betalar systemutvecklarens lön i gengäld mot att 

få sina arbetsuppdrag utförda på ett effektivt och 
tillfredställande sätt. 
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Användaren: Är den som skall använda den produkt som systemutvecklaren 
designar. 

Samhället: Människor och förhållanden under vilka människor lever i 
omvärlden och som påverkar eller påverkas av konsultens 
arbete. 

Miljön: Den miljö som mänskligheten har att leva i nu och framöver. 
Framtiden: Inte bara den nära, kortsiktiga framtiden utan även den mycket 

långsiktiga. 
 
Det kan enligt Broman & Johansson (1993) vara svårt att se samhälle och kanske 
framförallt miljö och framtid som intressenter. De kan inte ställa krav på samma 
konkreta sätt som arbetsgivare, uppdragsgivaren och användare kan, utan ses mer som 
intressenter av en abstrakt typ.  
 

2.4 Användarvänlighet – Historik 
Begreppet användarvänlighet har successivt ändrat innebörd under 
informationsteknologins korta historia. Detta avsnitt är baserat på Lundeberg & 
Sundgren (1996). 

 
I slutet av 1960-talet ansågs en användare vara en viss kategori av 
yrkesprogrammerare som kallades applikationsprogrammerare. Under början av 
1970-talet började det i somliga miljöer att bli vanligt att verkliga slutanvändare av 
datortekniken tog vissa delar av applikationsutvecklingen i egna händer med hjälp av 
standardprogram. Något senare blev datorerna interaktivt tillgängliga via 
blidskärmsterminaler och dåvarande kommandospråk ersattes med menyer. De 
menybaserade systemen kunde göras mycket säkra men de var samtidigt mycket 
omständiga, övertydligt hierarkiska och uppenbart datorstyrda, och vana användare 
tröttnade snart på dessa system.  Det saknades här en viktig ingrediens i 
användarvänlighet, nämligen flexibilitet. En del användare vill kunna ta genvägar i 
systemet och inte känna sig helt styrda av datorn. Utvecklingen av databasorienterade 
system i slutet av 1970-talet ökade informationssystemets flexibilitet och 
användarvänlighet i vissa avseenden. Genom att koppla fri applikationsprogrammen 
från datalagring och datahantering, underlättades successiv vidareutveckling av 
informationssystem. Nya applikationer kunde relativt enkelt läggas till, utan att andra 
applikationer eller det gemensamma databashanteringssystemet för den skull behövde 
ändras. 

 

Informationssystem var dock fortfarande synnerligen centralstyrda, det var först efter 
persondatorteknikens genombrott under 1980-talet som hantering av datorteknik, 
informationssystem och IT-organisation kunde normaliseras, det vill säga behandlas 
på samma sätt som allting annat i företaget. Persondatortekniken möjliggjorde en 
långtgående decentralisering som gav möjlighet för personer runt om i organisationen 
att pröva nya lösningar. Under 1990-talet började den nya tekniken göra det möjligt 
att utveckla informationssystem som kombinerar standardisering och flexibilitet, 
vilket därigenom möjliggör vad som idag kan kallas användarvänlighet. För 
användare kan det kännas viktigt att känna att de har förmågan att ha kontroll över 
datorn, att komma åt funktioner och data i andra system och därigenom utökas 
användarens eget systems funktionalitet på ett smidigt sätt. Dessa funktioner skall 
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kunna göras i en miljö som känns igen och som kan behärskas. Vidare räcker det 
sällan att ett informationssystem accepteras av en enda användare. Systemet skall 
helst accepteras till lika hög grad av många olika användare, trots att dessa olika 
användare kan ha olika värderingar av vad som för dem är användarvänligt och 
flexibelt. 

 

2.5 Informationssystemet och användaren 
En användare anses av Lundeberg & Sundgren (1996) ofta vilja ha ett 
informationssystem som på ett enkelt och smidigt sätt kan anpassas till deras behov, 
krav och önskemål på systemet. Författarna ställer sig frågan på vilket sätt detta kan 
åstadkommas och svarar på detta att informationssystemet måste både vara 
användarvänligt och flexibelt för att det skall kunna anpassas till användarens behov 
och krav. Att formulera dessa begrepp anses av Lundeberg & Sundgren (1996) inte 
vara någon enkel uppgift då de anser att användarvänlighet och flexibilitet många 
gånger mer står för önsketänkande och besvärjelse än för väldefinierade begrepp. Det 
bör även enligt Lundeberg & Sundgren (1996) finnas i åtanke att 
informationssystemet har ett livsförlopp på flera år framför sig. De menar att såväl 
användarbehov, tekniska förutsättningar och andra relevanta omständigheter i 
informationssystemets omgivning med all säkerhet kommer att undergå betydande 
förändringar under denna tidsperiod. Att ett system anpassas efter användarens behov 
och krav kan även enligt Agnér & Ingman (1992) ske genom en ökad medvetenhet 
angående systemet. Ökad medvetenhet om framtida önskningar och förändringar 
anses av Agnér & Ingman (1992) i sin tur innebära att frågor om ansvar och 
medverkan i systemutveckling behöver komma i fokus och få vidgad betydelse. 
 

2.6 SIS-RAS 
Oftast ligger mycket tid bakom arbetet med att planera och genomföra ett 
systemutvecklingsprojekt och önskvärt är gärna att resultatet blir lyckat. Ett sätt att 
bidra till en lyckad systemutvecklingsprocess är enligt Nilsson (1995) att utgå ifrån en 
referensmodell. De första livscykelmodellerna för systemarbete som presenterades på 
marknaden var enligt Nilsson (1995) sekvensiella till sin karaktär. De liknades vid så 
kallade vattenfallsmetoder och innebar att en fas måste vara avslutad innan nästa fas 
fick påbörjas. Nilsson (1995) menar att den första versionen av SIS-modellen, 
Riktlinjer för administrativ systemutveckling, hade en sådan uppbyggnad och var ett 
försök till standardisering av systemarbete i Sverige. I slutet av 1989 kom en 
efterlängtad förnyelse av SIS-modellen (Apelkrans & Åbom, 1995). Modellen kallas 
Referensmodell för systemutveckling och kan enligt Apelkrans & Åbom (1995) ses 
som en generell systemutvecklingsmodell. Nedan följer de krav som enligt författarna 
ställts på denna modell. 
 
• Den skulle kunna användas vid traditionell systemutveckling av centrala system 

men framför allt fungera som stöd vid användarutveckling av lokala system. 
• Den skulle fungera vid användnigen av traditionella programspråk. 
• Den skulle vara metodoberoende, dvs det skulle vara möjligt att välja metoder 

med utgångspunkt i den miljö i vilken den skulle användas. 
• Den skulle ge maximala påverkningsmöjligheter för såväl uppdragsgivare som för 

blivande användare. 
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• Den skulle ge “lagom” styrning, dvs styningen skulle vara rätt anpassad för varje 
enskilt fall. 

• Den skulle vara provad i praktiskt arbete (vilket även har gjorts). 
 
Modellen är således inte knuten till någon speciell metod utan är enligt Apelkrans & 
Åbom (1995) en bred referensram, där metodutvecklare får fasta riktlinjer så att en 
egenmetod kan byggas upp med de verktyg som finns till förfogande. Enligt 
författarna skall modellen betraktas som ett ramverk, ur vilket det finns möjlighet att 
välja lämpliga delar beroende på vilken typ av projekt det handlar om och vilken typ 
av organisation det rör sig om. Ramverket garanterar att processer utförs i rätt följd 
och att inget kommer att saknas (Apelkrans & Åbom, 1995).  
 
Nedan följer innsbörden av de i SIS-modellen ingående arbetssteg att beskrivas 
(Apelkrans & Åbom, 1995): 
 
AU-planering: Detta arbetssteg är en benämning på allt som har med 

organisationens Administrativa Utveckling att göra. Här 
samlas önskemål upp om förändringar och här  beslutas det 
även vilka projekt som skall prioriteras. I allmänhet är 
resurserna i form av tid, personal och pengar begränsade 
att disponera för utvecklingsarbete. AU-planering avser att 
skapa en optimal avvägning mellan förvaltning och 
nykonstruktion. 

 
Uppdragsdialog: Syftet med detta steg är att utföra en målformulering för 

hela projektet. Uppdragsdialogen bör utreda 
verksamhetsmål, problembeskrivningar, avgränsningar, 
ansvarsfördelning, tids- och resursramar etc. 

 
Diagnos: Diagnosen avser att ta reda på om ett informationssystem 

är den bästa lösningen för ett visst uppdrag eller om det i 
stället bör göras en omorganisation av 
organisationsstruktur eller ansvarsfördelning eller 
styrmetoder. 

 
Verksamhetsanalys: Här gäller det att beskriva och avgränsa det 

verksamhetsområde som är aktuellt för att utveckla ett nytt 
informationssystem. Här bör även klargöras det nya 
informationssystemets funktioner i verksamheten. 
Verksamhetsbaserad systemstrukturering betonar ännu 
starkare behovet av samspel mellan verksamhet och 
informationssystem. Båda skall utvecklas i samklang med 
varandra. 

 
Informationsanalys: I detta arbetssteg gäller det att fastställa vilken information 

som behövs för att verksamheten skall klara av de för 
projekten uppställda målen. Här studeras även 
layoutförslag. 

 
Systemutformning: I detta arbetssteg bör själva systemutformningen göras i så 

nära anslutning till slutanvändaren som möjligt. Därför är 
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prototyptekniken välkommen i detta sammanhang. 
Slutanvändaren måste få vara med och experimentera fram 
systemet. En alltmer betydelsefull del i denna etapp är att 
beakta möjligheten till återanvändning av programvaror. 
Är en funktion i systemet  redan tidigare utvecklad så skall 
det inte vara nödvändigt att bygga om den. 

 
Provdrift: Nu provas systemet i praktiskt arbete i verksamheten för 

att kontrollera att det uppfyller uppställda mål. Detta är en 
viktig del eftersom det bara är i verksamheten svar kan fås 
som visar att en funktion fungerar korrekt. Här bör även en 
plan fastläggas för systemets drift och underhåll. 

 
Generalisering: Ett system byggs ofta för en speciell verksamhet. Det 

inträffar dock ofta att en mindre variant av systemet 
används i en annan verksamhet. Då gäller det att i detta 
arbetssteg utreda vad som är kärnan i systemet dvs vad 
som i systemet är så generellt att det kan användas vid alla 
installationer. 

 
Spridning: Detta arbetssteg avser att föra ut en version av systemet till 

en slutanvändare. Detta innebär anpassning och utbildning. 
I detta kan sammanfattas de olika slutanvändarnas 
önskemål och det arbete som behövs för att tillgodose 
dessa. 

 
Förvaltning och drift: Detta arbetssteg behandlar vad som händer med ett system 

efter att det satts i drift. 
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3 Problembeskrivning 
Överallt omkring oss i dagens samhälle finns informationssystem. Antalet människor 
som aldrig kommit i kontakt med informationssystem är enligt Broman & Johansson 
(1993) antagligen mycket lågt. Dagens växande datorisering i olika verksamheter 
innebär ett ökat samspel mellan datoriserande delar och ett ökat beroende av 
informationsteknologin i verksamheter. Informationssystem utvecklas enligt 
Pettersson (1994) för att stödja användarna.   
 
Att låta användarna vara representerade under systemutvecklingsprocessen har enligt 
Pettersson (1994) visat sig vara en viktig förutsättning för att resultatet skall 
accepteras och ge en god verksamhetsnytta. Enligt Pettersson (1994) har många 
systemutvecklingsprojekt dock en del faktorer som kan påverka användarinflytandet. 
Hon anser att många projekt utförs under tidspress, vilket kan göra att 
användarmedverkan kan anses vara alltför tidskrävande. När informationssystemet är 
färdigutvecklat kan det enligt Pettersson (1994) visa sig att den intjänade tiden inte är 
jämförbar med den tid som åtgår för att införa ändringar och rätta felaktigheter, som 
uppstått på grund av att användare inte deltagit. En annan faktor som enligt Pettersson 
(1994) har betydelse för användarinflytandet är att representanterna för användarna 
inte heller alltid är slutanvändare. Enligt henne är representanterna ofta chefer för den 
verksamhetsfunktion som skall använda informationssystemet. Detta medför att det är 
viktigt att dessa representanter verkligen förankrar de beslut som fattas hos övriga 
användargrupper. 
 

Jag anser det vara intressant att undersöka de faktorer som finns bakom det påstående 
som Pettersson (1994) anser med att användarrepresentation i 
systemutvecklingsprocessen är en viktig förutsättning för att det bästa resultatet skall 
ernås. Baserat på detta och på ovanstående diskussion är huvudfrågeställningen för 
detta examensarbete följande:  

 
Hur ser användarens roll ut i designprocessen vid utvecklingen av ett 
informationssystem? 

 

Frågeställningen är inte helt enkel att besvara eftersom den inte konkret går att mäta. 
För att kunna besvara huvudfrågeställningen kommer detta arbete därför att belysas i 
följande delfrågeställningar: 

 

1) Designprocess:  

Vilka aspekter i designprocessens omgivning, till exempel resurser i form av tid och 
arbetsinsats, påverkar processen med avseende på användarmedverkan?  

 

2) Användare:  

a) På vilket sätt ges användaren möjlighet att påverka informationssystemet och 
finns det faktorer som, genom användarens inflytande, bidrar till att användare 
känner ansvar gentemot systemet? 
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b) Hur utövas användarmedverkan i designprocessen och hur kan en användares 
krav på informationssystemet se ut, genom att de är medverkande i processen? 

c) Hur definieras användaracceptans och på vilket sätt uppnås god 
användaracceptans? 

 
3) Metod:  

a) Används systemutvecklingsmetoder? 

b) På vilket sätt utnyttjas metoderna i så fall? 

c) Finns det metoder som förespråkar användarmedverkan i designprocessen? 

 

3.1 Avgränsning 
Ovan nämnda frågor sträcker sig över ett stort område vilket kan leda till ett flertal 
övriga frågeställningar. Koncentrationen har lagts på användaren, och kommer därför 
inte närmare in på övriga intressenter och dess betydelse.  
 
Jag kommer inte att göra en generell översikt över eventuella metoder och tekniker 
inom designprocessen. Eventuella tekniska frågor/lösningar som kan uppkomma 
kommer inte heller hanteras. 
 

3.2 Förväntat resultat 
Jag förväntar mig att få en inblick i hur arbetet med systemutveckling kan se ut och 
hur en verksamhets designprocess ser ut. Tanken är att användarna ska vara 
utgångspunkten för den här rapporten, eftersom målet med rapporten är att få en 
inblick i hur användarmedverkan ser ut i designprocessen samt vad användaren har 
för roll i denna process.  
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4 Metod 
Detta kapitel tar upp olika tillvägagångssätt för att få problemställningen besvarad. 
Inledningsvis presenteras de metoder som jag anser som lämpliga för detta 
examensarbete. Efter presentation av möjliga metoder redovisas de metoder som valts 
att använda i arbetet.  

 

4.1 Möjliga metoder 
Det finns olika sätt för att samla in information.  I denna del av rapporten har jag gjort 
ett urval av de metoder jag anser är möjliga att använda för att få fram information 
som kan belysa problemställningen. De metoder som tas upp är:  
 
• Intervju  
• Enkät  
• Litteraturstudie 
• Survey 

 

4.1.1 Intervju 

En intervju kan ses som en teknik för att samla information som bygger på frågor 
(Patel & Davidsson, 1994). En intervju kan enligt Patel & Davidsson (1994) 
genomföras genom besöksintervju eller telefonintervju. Besöksintervjuer innebär att 
intervjuaren träffar respondenten efter överenskommelse på arbetsplatsen eller i 
hemmet. En telefonintervju innebär att den som skall intervjua kontaktar 
respondenten per telefon. Oavsett vilken typ av intervju som skall användas, är det 
enligt Patel & Davidsson (1994) viktigt att göra noggranna förberedelser. Den första 
förberedelsen gäller innehållet i intervjun: Täcks det preciserade problemet? Har alla 
delområden blivit behandlade? En andra förberedelse gäller frågorna: Behövs alla 
frågor? Är frågorna formulerade så att de inte går att missuppfatta? När frågorna 
formuleras är ofta personen som skall utföra intervjun själv så insatt i problemområdet 
att mycket förefaller självklart, fastän det inte är det för respondenten som skall svara 
på frågorna. En tredje förberedelse gäller utprovningen: Fungerar frågorna för de 
individer som de är avsedda för? Ger de den information som var avsedd? En fjärde 
förberedelse gäller den som ska genomföra intervjuerna: Är intervjuaren väl förtrogen 
med innehållet i just den här intervjun? Det är mycket viktigt att klargöra syftet med 
intervjun för respondenten så att det inte råder några oklarheter. Likaså är det viktigt 
att klargöra på vilket sätt respondentens bidrag kommer att användas (Patel & 
Davidsson, 1994). 

 
Att använda besöks- eller telefonintervju som metod kan innebära både för- och 
nackdelar. Nedan kommer jag att redogöra för en del av de för- och nackdelar som 
kan förekomma, vilka är hämtade ur Dahmström (1991). 

 
Den stora fördelen med intervjuer är att intervjuaren kan ställa både relativt sett fler 
och mer komplexa frågor än vid till exempel en enkät. Om det råder oklarheter i 
intervjufrågorna kan dessa enkelt redas ut då respondenten kan fråga vad frågan avser. 
Det är dock viktigt att inte intervjuaren påverkar respondentens svar. Vid en intervju 
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är det även lättare att få svar på öppna frågor, då intervjuaren kan motivera 
respondenten och hålla intresset för intervjun uppe lättare än vid en enkät. 
 
Att utföra besöksintervjuer kan karakteriseras enligt Dahmström (1991) som en 
dyrbar metod som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög 
kvalitet. Besöksintervjuer tar alltid lång tid att genomföra och en ofrånkomlig kostnad 
är den för resorna till respondenten. Vid en telefonintervju besparas resekostnaderna 
och restiden, dock kan en telefonintervju inte vara lika omfattande som en 
besöksintervju. Den mest påtagliga nackdelen med intervjuer är enligt Dahmström 
(1991) risken för intervjuareffekter och de mätfel som kan bli till en följd av detta. 
Vid oklarheter i frågorna kan intervjuaren hjälpa till lite för mycket och på det sätt 
påverka respondenten. Även ordval och tonfall från intervjuaren kan omedvetet 
påverka respondenten. 
 

4.1.2 Enkät 
En enkät är liksom en intervju en teknik för att samla information uppbyggd på 
frågor, och innebär enligt Dahmström (1991) oftast att ett slumpmässigt urval 
personer eller företag fyller i och skickar tillbaka en enkät. Formulär kan också delas 
ut direkt till de utvalda i form av en gruppenkät. En annan situation är att besökande 
hos en myndighet, turistbyrå eller dylikt får fyller i ett frågeformulär på plats, vilket 
kallas besöksenkät. 

 

4.1.3 Litteraturstudie 

De vanligaste källorna där kunskap hämtas är från böcker och tidsskrifter samt 
rapporter (Patel & Davidsson, 1994). För att hitta den litteratur vi behöver kan 
sökning göras i biblioteken. Biblioteken har olika hjälpmedel för att underlätta 
sökningen som till exempel kataloger och tidskriftsamlingar samt databaserade 
söksystem (Patel & Davidsson, 1994). Valet av dokument bör ge en så fullständig bild 
som möjligt så att problemställningen blir belyst ur fler än en synvinkel. Även vid 
litteraturstudier finns det för- och nackdelar, dessa redovisas nedan och är hämtade ur 
Patel & Davidsson (1994) samt efter eget tyckande. 

 

En fördel med litteraturstudie är att tiden för studierna helt kan regleras själv det vill 
säga de kan ske när som helst oavsett tid och rum. Det finns dessutom möjlighet att gå 
tillbaka i litteraturen och studera eventuella oklarheter. Litteraturstudie är även en 
billig metod eftersom den mesta litteraturen lånas på biblioteket.  

 

Litteraturgenomgången är enligt Patel & Davidsson (1994) en relativt tidskrävande 
process dels så tar sökandet relativt lång tid, dels är det inte säkert att den litteratur 
som behövs finns tillgänglig. De menar att litteraturen kan vara utlånad eller inte 
finnas på biblioteket. Det tar även tid att gå igenom den litteratur som lånats och detta 
är viktigt att ta med i beräkningen när undersökningen börjar (Patel & Davidsson 
1994). 

 

Förutom nackdelarna som författarna Patel & Davidsson (1994) tar upp tror jag att det 
kan vara svårt att få verklighetsanknytning till det som studeras då enbart 
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litteraturstudie blir väldigt teoretiskt. Därför tror jag att utifrån mitt problemområde, 
bör litteraturstudie kompletteras med någon annan metod som till exempel intervju 
eller enkät. 

 

4.1.4 Survey 

En survey görs på en större avgränsad grupp med hjälp av en intervju eller ett 
frågeformulär. Den här typen av undersökningar behandlar ett stort antal variabler och 
kan ge en stor mängd information. Undersökningen används ofta för att besvara 
frågor som rör vad, var, när och hur (Patel & Davidsson, 1994). 

 

4.2 Val av metod 
I föregående kapitel redogjordes de möjliga metoder som anses möjliga att använda 
för att få svar på problemställningen. Utifrån föregående kapitel kommer nu en 
redogörelse för de val av metoder som är gjorda. De metoder som ansågs möjliga att 
använda var intervju, enkät, litteraturstudie samt survey-undersökning. Utav dessa 
metoder är intervju och litteraturstudie valda då de anses mest lämliga med hänseende 
på genomförbarheten då metoderna skall hjälpa till att ge svar på problemställningen. 
Dessutom anses de valda metoderna ligga inom ramen för den tid som förelagts för 
examensarbetet.  
 
Den problemställning som är vald att undersökas anser jag kräva en kvalitativ 
bearbetning framför en kvantitativ. Beteckningarna kvalitativ och kvantitativ syftar på 
hur valet av det insamlade materialet bearbetas och analyseras. Den kvalitativa 
bearbetningen innebär användning av verbala analysmetoder till exempel bearbetning 
av textmaterial från genomförda intervjuer (Patel & Davidsson, 1994). Däremot vid 
kvantitativ bearbetning används statiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & 
Davidsson, 1994). Utifrån den framtagna problemställningen och enligt egen 
uppfattning krävs en kvalitativ bearbetning då de metoder som valts kommer att 
innebära textbearbetning, dels genom de intervjusvar som erhålls dels bearbetning av 
andras texter vid litteraturstudien. 
 
Då den problemställning som framtagits kräver relativt omfattande och beskrivande 
svar anses intervju att föredra framför enkät, detta med motiveringen att det kan vara 
svårt att motivera verksamheter att svara på en enkätundersökning särskilt då långa 
beskrivande svar krävs. Vid en intervju har respondenten avsatt tid för att svara på 
frågor och det innebär att respondenten troligtvis tar sig an frågorna på ett bättre sätt. 
Vid intervju finns dessutom en chans till att hålla igång motivationen hos 
respondenten om intresset skulle sjunka under intervjun. Vid en enkätundersökning 
finns däremot inte möjlighet till att höja motivationen om den skulle sjunka, vilket 
kan hända om enkäten är omfattande. En survey-undersökning kommer liksom 
enkätundersökningen heller inte att genomföras då metoden anses för omfattande då 
en undersökning bör ske på en större avgränsad grupp. 
 
Förutom intervju används litteraturstudie som metod för att få problemställnigen 
besvarad. Valet av litteraturstudie gjordes eftersom det idag finns en hel del litteratur 
att tillgå inom det aktuella ämnesområde som problembeskrivningen befinner sig 
inom. Jag anser det därför intressant att undersöka om det som står i litteraturen på 
något sätt kan jämföras med svaren från de intervjuer som erhålls. 
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5 Genomförande 
För att kunna göra en bedömning angående användaren och dess roll i 
designprocessen har en intervju- och en litteraturstudie genomförts. Detta kapitel 
innefattar en redogörelse för hur intervjuerna har gått tillväga samt en sammanfattning 
av dessa. En redogörelse för den litteratur som ingått i litteraturstudien kommer också 
att presenteras. Det här kapitlet kan ses som en faktadel till nästa avsnitt i rapporten, 
där en analys sker på det insamlade materialet. 

 

5.1 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts hos fem olika företag i Jönköping. För att få 
examensarbetet belyst från olika synvinklar kontaktades nio företag med olika 
utgångspunkter, det vill säga företag både från systemutvecklarens sida och från 
användarens sida. Företagen valdes utan särskild grund utifrån en broschyr, hämtad 
hos arbetsförmedlingen, innehållande praktikplatser i Jönköpings län. Resultatet från 
de kontaktade företagen blev dock att endast företag från systemutvecklarens sida 
svarade på förfrågan angående möjlighet till intervju. Orsaken till att personer från 
användarens sida inte besvarade min förfrågan kan vara att de personer som först 
kontaktades eventuellt inte ansåg sig vara de rätta personerna att svara på ämnet 
rörande examensarbetet. Det kan även ha varit så att de kontaktade personerna i sin 
tur inte meddelat förfrågan angående möjlighet till intervju vidare till någon annan 
person inom företaget.   
 
Förfrågningar till företagen angående möjlighet till intervju skedde via email där en 
presentation gjordes av examensarbetet, vilken följdes av en förfrågan om det fanns 
möjlighet för företaget att svara på ett antal frågor rörande användarmedverkan i 
designprocessen. Email valdes då en förfrågan snabbt och enkelt kan skickas till flera 
företag samtidigt. Responsen från de kontaktade företagen varierade. Somliga svarade 
inom någon dag medan andra företag behövde en påminnelse innan de svarade. 
Många av företagen var mycket uppbokade med olika slag av projekt och ansåg det 
därför svårt att kunna avsätta en tid för intervju. Intervjuerna skedde alla utom en på 
det aktuella företaget och varade cirka en timme. En av intervjuerna genomfördes via 
telefon då avståndet för en besöksintervju ansågs för lång. Enligt önskemål utav några 
av respondenterna kommer samtliga företag att vara anonyma. För att inte några av 
respondenternas svar skall kunna identifieras görs en grov sammanställning av 
intervjusvaren som sedan presenteras i en slumpvis ordning.   
 
När intervjufrågorna sammanställdes hade en del litteratur studerats och utifrån detta 
framkom vinklingen till de olika frågorna. Intervjufrågorna som användes vid 
intervjuerna (se bilaga 1) är sammanlagt 17 stycken och är indelade i fyra olika 
områden som är tänkt att täcka det område som huvudfrågeställningen finns inom. De 
olika områdena är: Allmänt, Designprocess, Användaren och dess roll i 
designprocessen samt Metoder och dess användning vid design. Indelningen av 
intervjufrågorna är tänkt att först ses som något mer övergripande för att sedan vidare 
gå in mer i detalj. Först ställdes ett antal allmänna frågor så som projekttyp, vilka som 
är medverkande samt tidsramen för projektet. De allmänna frågorna är tänkta att vara 
en inledning till intervjuerna samt anses nödvändiga eftersom svaren på de övriga 
frågorna kan få olika vinkling beroende på vad det är för typ av projekt som 
genomförs. Efter de allmänna frågorna ställdes en fråga angående 
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systemutvecklingsprocessen och hur den kan tänkas se ut i företaget. Frågan angående 
systemutvecklingsprocessen är tänkt att ses som en inledning till att närmare beskriva 
för respondenterna att designprocessen är den del i processen som detta arbete 
fokuserar på. Ett antal frågor ställdes angående designprocessen för att sedan gå ännu 
djupare i hierarkin då användaren tas med. Den del av intervjufrågorna som behandlar 
användaren och dess roll i systemutvecklingsprojektet tar upp frågor som behandlar 
användarens ansvar, användarmedverkan och användaracceptans. Slutligen ställdes 
några frågor angående metoder och dess användning i designprocessen. 
 
Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av bandspelare. Valet att använda 
bandspelare gjordes då det personligen anses lättare att få med allt som behandlas 
under intervjun än om bara anteckningar förs. Frågorna skickades inte ut till 
respondenterna innan intervjuerna genomfördes. Detta skulle kunna ha gjorts, då 
respondenterna haft en bättre chans att förbereda sig på de olika ämnesområden som 
frågorna behandlade.  
 

5.1.1 Allmänt 
De företag som intervjuats är samtliga verksamma inom konsultbranschen, de flesta 
inom Internetlösningar av olika slag samt med diverse olika 
systemutvecklingsuppdrag. Spännvidden inom företagen är allt från avancerade 
tekniska lösningar till effektiva administrativa lösningar. Utveckling sker av både nya 
system samt vidareutveckling av redan befintliga system. Eftersom storleken på de 
olika företagen varierade uppfattades att även storleken på projekten inom företagen 
varierade och tidsramen för projekten var därför mycket olika beroende på projektets 
storlek. Antalet av de som medverkar i ett projekt var också styrt av storleken på 
projekt. Oftast fanns det dock en eller ett par medverkande med olika erfarenheter, 
dvs någon systemutvecklare som projektledare, utvecklare, affärsansvarig och 
kvalitetsansvarig samt någon representant från användarsidan. 
 
Vid frågan om hur företagets systemutvecklingsprocess ser ut svarade samtliga 
företag på ett likartat sätt. Ett exempel på hur en systemutvecklingsprocess kan se ut 
visar figur 4. Figuren användes vid intervjuerna för att illustrera avgränsningen för 
detta examensarbete, dvs att en fokusering sker kring själva designprocessen. 
Samtliga företag hade uppfattningen att en systemutvecklingsprocess ser ut på ett 
liknande sätt som bilden.  

 

Figur 4. Exempel på en systemutvecklingsprocess 

 
Särskilt vid projekt som sträcker sig över en längre tid, ansåg företagen att det är 
lättare att krympa ihop hela processen och utföra en liten bit av varje steg i taget. På 
så sätt görs inte en bit helt färdig utan hela processen blir i stället iterativ. De små 
bitarna av varje del i systemutvecklingsprocessen genomförs och ändringar sker allt 
eftersom. Att arbeta med små bitar i taget iterativt ansågs av företagen mycket bra då 
problemen framträder tidigare. Detta underlättar hela processen och gör bland annat 
att det är lättare att upptäcka fel. 
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Ett av företagen har delat in arbetet med systemutvecklingslivscykeln i nedan 
beskrivande faser. Dessa kan pågå i sekvens, parallellt eller med uppehåll under 
processen. 
 
• Definitionsfasen:  Systemutvecklaren arbetar i samarbete med användaren fram 

krav- och funktionsspecifikationer samt acceptanskriterier och metoder. Här utförs 
även planering för utvecklingsarbetet. 

• Utvecklingsfasen:  Produkten utvecklas/konstrueras enligt de givna 
förutsättningarna från definitionsfasen. 

• Förvaltningsfasen:  Ett förvaltningsavtal har träffats med kunden/användaren, 
vilket innebär ett antal åtaganden som resulterar i diverse aktiviteter så som 
ändringar och rättelser. 

• Serieleveransfasen:  En användare kan när som helst erhålla ett eller flera 
exemplar av produkten, vilket gör att denna fas ständigt pågår. Fasen startas då en 
produkt är färdigutvecklad. 

 
I vissa fall kan det inträffa att livscykeln avslutas då produkten levererats till kund i 
slutet av utvecklingsfasen. I dessa fall finns ingen förvaltnings eller serieleveransfas, 
oftast sker detta då leveransen enbart består av programvara. 
  

5.1.2 Designprocessen 

Designprocessen kan innebära både själva systemdesignen och utformning av 
användargränssnittet. Det är användargränssnittet som är i fokus under intervjuerna, 
då det är denna del som enligt respondenterna oftast förknippas med användaren. 
Uppfattningen är dock att under de intervjuer som genomförts skiljs stundtals inte 
systemdesign och användargränssnitt nämnvärt åt. 

 

Två av företagen ansåg det viktigt att i ett tidigt stadium börja visa användaren 
layouter på skärmbilder samt förklara funktionaliteten. Detta innebär att användaren 
kan vänja sig vid gränssnittet och ser då snart vad som är klart respektive oklart med 
det blivande systemet. Ett annat företag poängterade vikten med att tala om för 
användaren att processen kräver mycket resurser i form av tid från deras sida detta för 
att systemet skall vara anpassat efter vad användaren vill ha. Respondenten anser att 
det på så sätt innebär mer jobb från användarens sida än för systemutvecklaren i själva 
designprocessen. Ett fjärde företag anser att alla aspekter är viktiga att 
uppmärksamma. I ett så tidigt skede som möjligt skall okända saker undersökas så att 
antalet överraskningar som eventuellt uppkommer är få.  

 

Ett företag menar att vad som anses som viktiga aspekter i designprocessen beror på 
vilken utvecklingsmodell som diskuteras. Om det är objektorientering som diskuteras, 
så innebär det att klasser tillkommer i utvecklingsmiljön när designfasen börjar. 
Respondenten anser att användarens krav analyseras i analysfasen, och att det är efter 
detta som designen kopplas på. En förutsättning är enligt respondenten att analysen är 
riktigt gjord så att kraven som systemet skall byggas efter är tydliga. Respondenten 
anser även att det är viktigt att systemet är underhållsvänligt eftersom det är en 
investering för kunden/användaren. Angående gränssnittet menar respondenten att 
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mycket är standard idag, det vill säga att de flesta system ser lika ut. Det är på detta 
sätt viktigt att den befintliga standarden följs med färgsättning och dylikt.    

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal aspekter som 
respondenterna i de olika företagen anser som särskilt viktiga i designprocessen: 

 

• Det är viktigt att i ett tidigt stadium visa användaren layoutförslag på skärmbilder 
samt försöka, på ett för användaren lättförståeligt sätt, beskriva funktionaliteten av 
systemet.  

• Designprocessen innebär mycket arbete från användarens sida, då användaren är  
med vid utvecklingen av gränssnittet och förväntas, under utvecklingens gång,  
komma med eventuella oklarheter. 

• Det är viktigt för systemutvecklaren att poängtera för användaren att mycket 
resurser i form av tid kommer att krävas från användarens sida. 

• Det är viktigt att det i designprocessen finns tydliga krav att bygga systemet efter, 
vilket även förutsätter att användaren även varit med i den tidiga delen av 
systemutvecklingsprocessen - analysfasen.  

  

5.1.3 Användaren  
Vid frågan vad om vad som läggs i begreppet användare svarade fyra av företagen att 
användaren är den som skall använda systemet det vill säga de personer som i 
slutänden arbetar med systemet. Ett av de fyra företagen ansåg dock att det finns 
många olika typer av användare. Oftast tas den/de personer med i ett projekt som har 
stor datorvana med följd att de som inte har liknande kunskap kan få problem. Den 
som bör vara med i ett projekt anser respondenten vara de som inte har stor datorvana, 
ty de har mest att bidra till systemutvecklaren. Respondenten anser vidare att i 
analysfasen görs alltid en målgruppsanalys för att få reda på tex kön, ålder och 
datormognad. De som utses till administratörer till systemet har mer att säga till om 
medan andra har endast tillgång till vissa skärmbilder. Ett annat av de fyra företagen 
anser däremot att de som har hand om förvaltning och drift av systemet inte kallas 
användare, men att de inte bör glömmas bort. En annan respondent ansåg att den som 
är med i ett projekt från användarens sida och/eller ansvarar för ett projekt i ett större 
företag inte alltid behöver vara en användare. Ett exempel enligt respondenten är att 
det vid ett Internetprojekt är kunden som beställer systemet, men att användare i sig är 
de personer som sitter och matar in data. På så sätt kan båda dessa två persontyper ses 
som användare.  
 
Ytterligare ett företag anser att typen av användare beror på vilken typ av projekt det 
är frågan om. I vissa fall menar respondenten att det finns stor teknisk kompetens hos 
användaren och i andra fall en väldigt liten. Det finns de användare som befinner sig 
mycket nära systemet, medan andra befinner sig en bit ifrån. Dessa kommer alltså inte 
i nära kontakt med systemet men är starkt beroende av informationen som systemet 
tillhandahåller. En femte respondent ansåg att alla på ett eller annat sätt är användare, 
i och med att slutanvändare använder produkten medan den som skriver kod blir 
användare av vad en systemutvecklare tagit fram. Vidare anser respondenten att en 
fokusering måste hela tiden ske framåt till nästa person i kedjan för att komma fram 
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till slutanvändaren då det är denna person som anses viktigast. I detta företag liksom i 
ett tidigare nämnt företag görs en målgruppsanalys för att på detta sätt få reda på vem 
det är som skall använda systemet. 
 
Användarens ansvar 
Angående hur en användares möjlighet/vilja att ta ansvar ser ut svarade fyra av 
företagen att användarna är oftast mycket entusiastiska och engagerade i projektet. En 
av anledningarna till detta kan enligt företagen vara att redan i ett tidigt skede får 
användaren känna ansvar och komma med förändringar efter att de varit med och 
testat applikationerna. Ett annat företag anser även de att ett bra sätt att få användaren 
att känna ansvar är att testa och visa gränssnittet för användaren. Eftersom det är 
användaren som skall använda systemet blir hela systemutvecklingsprocessen 
misslyckad om användaren får ett system som denne inte anser sig nöjd med. Ett 
annat företag anser att det aldrig går att bygga ett lyckat system om inte användaren är 
med. Framför allt tar det mycket kortare tid för användaren att förstå systemet om de 
varit med vid utvecklingen utifrån användarens egna perspektiv. Respondenten anser 
att det är svårt att få användaren att inse att de utgör en viktig del i processen samt att 
det även är svårt att få med rätt användare.    
 
Hur en användares möjlighet att påverka informationssystemet samt faktorer som kan 
inverka på en användares förmåga att känna ansvar gentemot systemet, kan 
sammanfattas utifrån följande punkter: 
 
• Användaren kan efter det att systemutvecklaren visat gränssnittet samt förklarat 

funktionen av systemet komma med förändringar på sådant som för användaren är 
oklart. 

• En av anledningarna till att en användare känner ansvar är att de i ett tidigt skede 
tas med i processen och på så sätt känner de sig delaktiga. 

• Om en användare varit med vid utvecklingen av ett system är det lättare för dem 
att förstå vad informationssystemet innebär, och där igenom känna ansvar 
gentemot systemet eftersom processen utgått från användarens egna perspektiv 

 
Vid frågan om det sker någon form av dokumentation av ansvarsfördelningen svarade 
samtliga företag att så var fallet.  Fyra av företagen var eniga om att särskilt vid större 
projekt ansågs det som extra viktigt, och ett av företagen menar att det är viktigt att 
ansvarsfördelningen dokumenteras i ett projekt där många personer är inblandade i 
flera olika faser. Detta för att undvika konflikter åtminstone från systemutvecklarens 
sida. Vanligen dokumenteras ansvarsfördelningen i uppdragsbeskrivningen/avtalet 
med kunden/användaren. Ett av företagen menar att vid dokumentationen står det vad 
systemutvecklaren skall göra samt vad det förväntas att användaren skall göra för att 
systemutvecklaren skall kunna implementera ett system. 
 
Användarmedverkan 
En användare bör enligt respondenterna alltid vara delaktig i designprocessen eller 
delar av den. Ett företag anser att användarmedverkan är en förutsättning för att rätt 
system skall kunna byggas, för att systemet ska accepteras fortare av användaren och 
för att få en effektivare implementation av systemet. Respondenten anser att 
användarmedverkan kan bidra till att en del användare kan utbilda andra användare. 
Ett annat företag anser att om det är någonstans en användare bör vara med så är det i 
designfasen, eftersom det trots allt är användarna som skall använda systemet. Är de 
inte med blir resultatet troligtvis inte alls som användaren hade tänkt sig systemet. 
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Samtliga företag var även eniga om att användare inte bör vara med i arbetet ”bakom 
gränssnittet” i designfasen, exempelvis hur tabellerna är relaterade till varandra. De 
anser inte att användaren har något att tillföra här.  
 
På frågan om en användares krav ser annorlunda ut i början av processen jämfört mot 
slutet ansåg samtliga företag att de krav som finns i början av processen aldrig ser de 
samma ut i slutet av processen. Tre av företagen anser att ju längre tiden går, desto 
färre krav tillkommer, medan ett annat företag anser att kraven växer ju mer en 
användare får se och testa funktionaliteten. Respondenten menar att kraven inte 
minskar med tiden utan förändras mer till klara direktiv om vad det är kunden vill ha. 
Respondenten anser vidare att användaren ofta vill ha mer funktionalitet ju längre 
tiden går, varför kraven blir av en annan natur i slutet jämfört mot i början av 
processen. Ett av de företag som ansåg att kraven minskar med tiden menar att det 
som står i kravspecifikationen inte är det en användare egentligen vill ha eftersom det 
oftast krävs en mognadsprocess som går över en längre tid. Bilden på hur användaren 
vill att systemet skall se ut klarnar alltså under tiden. Om en jämförelse skulle göras 
med den första versionen av kravspecifikationen och det färdiga systemet, menar 
respondenten att kraven inte alls stämmer och det skulle användaren heller inte vilja. 
Ett annat företag anser att kraven med tiden minskar med hjälp av den iterativa 
process som innebär att processen inte slutar förrän systemet enligt användaren är till 
belåtenhet. Ytterligare ett företag anser att användaren blir mer och mer medveten om 
systemet under tiden som projektet går framåt. 
 
En respondent anser att det gäller att få fram så många krav som möjligt i början av 
processen. I objektorienterad systemutveckling undviks det att krav inte kommer 
tidigt fram genom att här diskuteras det mer om verksamheten och lösningar och inte 
så mycket diskussion om hur applikationerna skall se ut eftersom mycket är idag 
standardiserat.  
 
På frågan om det sker prioritering av krav svarade samtliga företag att prioritering 
alltid sker. Tre av företagen poängterade att prioritering är främst en ekonomisk fråga 
då användaren gärna vill ha så mycket som möjligt men bara en viss summa att röra 
sig med. Det anses av en respondent som viktigt att tala om vad olika lösningar får för 
konsekvenser som till exempel att det kan kosta mer vid fler funktioner. 
Respondenten menar att en lista skrivs på de krav som användaren har och vid större 
projekt finns oftast en slags styrgrupp där prioritering av krav kontrolleras. Två av 
företagen menar att en prioritering sker av det som användaren anser sig mest behöva 
hjälp med, systemutvecklaren försöker titta på vad det är som är svårast för 
användaren idag. De båda respondenterna anser vidare att det bästa är att bygga lite 
enklare system för att prova sig fram och se om funktionaliteten räcker eftersom det 
anses onödigt att bygga funktioner som inte användaren behöver. Kontroll av 
prioriteringarna sker på de möten som hålls under projektets gång. 
 
Hur användarmedverkan utövas samt hur en användares krav på informationssystemet 
kan se ut kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• En användare bör alltid vara delaktig i designprocessen främst med tanke på 

användargränssnittet. En användare bör dock inte vara med i arbetet med att 
relatera tabeller till varandra dvs arbetet bakom användargränssnittet. 

• Användarmedverkan bör ske på ett sätt så att användaren blir mer och mer 
medveten om systemet allt eftersom processen följer framåt.  
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• De krav som en användare har på informationssystemet i början av projektet ser 
aldrig de samma ut i slutet av projektet. 

 
 
Användaracceptans 
Begreppet användaracceptans anser två av företagen innebära hur väl användaren 
accepterar systemet. Om samtliga i företaget är ense om ett nytt system blir 
användaracceptansen högre. Tre andra företag hade liknande åsikter av begreppet 
användaracceptans, de anser att en användare accepterar när systemet är klart att det 
var så som det var tänkt att systemet skulle fungera. Ett av dessa företag menar att 
användaracceptansen kontrolleras genom en testperiod som varar ett par veckor. Allt 
som användarna hittar som inte stämmer med kravspecifikationen tas efter 
testperioden upp för diskussion. Ett annat sätt att kontrollera användaracceptansen 
används av två företag och kallas acceptanstest. Acceptanstestet kontrolleras i slutet 
av projektet då användaren får testa och köra programmet. 
 
När det gäller en användares möjlighet till medverkan på systemets funktionalitet och 
utförande anser samtliga företag att användaren är betydelsefull. Detta eftersom det är 
viktigt att bygga systemet i en miljö så att användaren känner igen sig. Ett av 
företagen tillverkar endast skräddarsydda system och kan inte utesluta användaren 
eftersom företaget bygger allt från början. Färdiga produkter innebär en helt annan 
situation enligt samma respondent. Ett annat företag anser det viktigt att hitta nyttan 
med det användaren vill ha då detta leder till ökad användaracceptans. Respondenten 
anser att det dock finns situationer som det inte går att styra över beroende på den 
miljö användaren befinner sig i, till exempel omgivande system och säkerhetsaspekter 
(sekretess, etc.) som det inte går att påverka. Ett företag anser att vid stora projekt kan 
inte alla vara med och tycka och acceptera utan i stället utses vissa som representerar 
användarna en så kallad referensgrupp. Det kan enligt respondenten förekomma att 
personerna inom referensgruppen har olika åsikter men det är sådant som aldrig ses 
utåt. Två av företagen lade vikten vid att allt går att genomföra men att det är en 
kostnadsfråga. 
 
Det finns alltid möjlighet till utbildning kring det nya systemet enligt samtliga företag, 
dock får användaren själv bestämma om det skall ingå utbildning i projektet eller inte. 
Utbildningen kan se ut på olika sätt, ibland håller användarna själva i utbildningen 
och systemutvecklaren bidrar med att ta fram skärmbilder. En av respondenterna 
menar att det förekommer att det ibland är en av användarna som utbildar andra 
användare.   
 
Definitionen användaracceptans samt faktorer på hur god användaracceptans uppnås 
kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Begreppet användareacceptans kan anses innebära att användaren accepterar 

systemet oftast i samband med att systemet anses färdigt.  
• God användaracceptans uppnås genom en användares möjlighet till medverkan 

vid systemets funktionalitet och utförande, eftersom det är i användarens miljö 
som systemet skall byggas. 

• Det är viktigt att inte utesluta användaren utan att systemutvecklaren försöker att 
hitta nyttan med det användaren vill ha då detta oftast leder till en högre 
användaracceptans. 
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5.1.4 Metoder och dess användning vid design 
Inget av företagen har visat sig använda en specifik metod för design. Ett av företagen 
anser att systemutvecklingsprocessen oftast skall fortlöpa snabbt och det har då inte 
möjlighet att fokusera enbart på en metod. Liknande åsikter om metoder hade även ett 
annat företag, då respondenten anser att om en metod följs slaviskt skulle den ta över 
projektet och metoden bli viktigare än själva arbetet som skall utföras. En metod skall 
enligt respondenten ge stöd och hjälp. En metod som respondenten anser används 
mycket just nu RUP vilken även används i ett annat företag, RUP står för Rational 
Unified Process. Metoden är en mjukvaruprocess inriktad mot webben som höjer 
produktionsförmågan i ett arbetslag och även kommunikationen bland de deltagande i 
projektet. Respondenten anser vidare att systemutvecklare emellan används mycket 
metoder då de lätt kan sätta sig in i ett projekt. Två av företagen anser att det är bra att 
ha en metod i bakgrunden för att se att alla steg har genomgåtts. Ett annat företag 
använder sig av en projektmodell som talar om vad som bör göras och inte hur, och 
den går även bra att situationsanpassa. Beroende på projektets storlek och karaktär 
används metoden olika, vissa delar måste alltid vara med såsom planering, 
dokumentering, granskning och testning. 
 
En av respondenterna poängterade skillnaden på en metod och en modell. En modell 
innebär vad som skall göras och en metod innebär hur det skall göras. Respondenten 
anser att modellen är viktig som talar om vad som skall göras sedan kan en metod 
användas för att åstadkomma det resultatet. Flera respondenter anser att användaren 
själv kan ha egna metoder att arbeta efter som talar om hur programmen skall 
utvecklas för just deras miljö. En användares metod kan enligt en av respondenterna 
innebära en beskrivning av dess arbetsflöde och av hur processen skall gå till. 
 
Vid frågan om hur uppfattningen var angående om det finns metoder som stöder 
användarens roll i designprocessen svarade tre av företagen att det inte finns några 
direkta metoder som tar med användaren. En av respondenterna anser att en metod 
utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare och användarna är inte mycket 
med i dessa metoder. Respondenten anser att en metod kan upplevas abstrakt för en 
användare då de inte förstår innebörden i metoden. I det projekt som respondenten är 
med i används Object Oriented Modelling Technique (OOMT) vilken är till för alla 
scheman och skisser i designfasen. Ett av företagen anser att anledningen till att 
användaremedverkan sällan finns med i designprocessen är att kraven från 
användaren redan är klara och att användaren enbart kontaktas vid specifika 
oklarheter. Två andra företag anser att någon form av prototyping kan ses som en 
metod, som är ett exempel på återskapelse av systemet. En av respondenterna 
använder ibland Access om det är något som skall visas för användaren. 
 
De frågor som ställdes angående metoder och dess användning kan sammanfattas i 
följande punkter: 
 
• Vanligen används inte någon specifik metod i ett projekt, utan vanligast är att 

delar av olika metoder används eller att metoden finns i bakgrunden som ett 
eventuellt stöd. 

• Vid användning av metod kan det förekomma att fokuseringen på metoden blir så 
stor att metoden blir viktigare än själva arbetet som skall utföras. 

• I designfasen finns det sällan några metoder som förespråkar användarmedverkan 
eftersom metoder oftast utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare och 
användarmedverkan är därför inte stor. 
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5.2 Litteraturstudie 
Den litteratur som använts i litteraturstudien har funnits på bibliotek där sökningar 
gjorts efter böcker och artiklar i bibliotekets databas. Sökningar efter relevant 
information har även gjorts via webben där en artikel som används i detta 
examensarbete är hämtad. Artiklar har även funnits via rådfrågning av handledare. 
Det material som sedan funnits har studerats och jämförts för att sedan försöka sätta 
materialet i relation till varandra.  

 
Nedan följer en presentation av den litteraturstudie som gjorts. Resultatet av 
litteraturstudien är tänkt att jämföras med resultatet av de intervjuer som genomförts, 
dvs forskningsfokus kommer att jämföras med det som sker i verksamheter se kapitel 
6. Redovisningen av resultatet är upplagt på samma vis som de tidigare redovisade 
intervjusvaren för att ge en tydligare överblick och enklare jämförelse mellan de två.  

 

5.2.1 Designprocessen 

För att kunna designa effektiva system menar Holtzblatt & Jones (1993) att det finns 
vissa aspekter att vara uppmärksam på. Det är viktigt att förstå användarens 
erfarenheter av deras arbete och det eventuell befintliga systemet. Det anses även av 
författarna viktigt att se användaren som experten då det är användaren som berättar 
för systemutvecklaren om sina erfarenheter. Den här typen av information är osynlig 
och Holtzblatt & Jones (1993) menar att systemutvecklaren aldrig får tillgång till 
denna information genom att bara vara på utsidan av processen och titta på 
användarens uppförande och sedan skriva ned förloppet. I stället är det viktigt för 
systemutvecklaren att sätta sig in i processen och tala med användaren för att förstå 
deras erfarenheter. Enligt Holtzblatt & Jones (1993) skapar användaren och 
systemutvecklaren tillsammans en delad förståelse av användarens arbete och utifrån 
denna delade förståelse utvecklar sedan systemutvecklaren ett för användaren 
användbart system.  

 

Även Persson & Vigren (1993) anser det viktigt för systemutvecklaren att sätta sig in i 
användarens arbete och förstå vad det är en användare vill ha. I mångt och mycket 
anser de att det är systemutvecklaren som måste rätta sig efter användaren för att 
designprocessen skall anses som lyckad. Vanligtvis ses det enligt Perssons & Vigren 
(1993) som en skyldighet för en systemutvecklare att alltid ifrågasätta en användares 
önskemål och leta efter nya lösningar. Eftersom människor och samhällen ständigt 
förändras ser Persson & Vigren (1993) det som högst osannolikt att den perfekta 
designprodukten någonsin kommer att skapas och därför är det viktigt att se alla 
designsituationer som unika.  

 

Användarinflytande är även en central del för Pettersson (1994) som anser att 
möjligheterna för en användare till inflytande över sin arbetssituation bygger på 
planering och styrning. Hon menar att genom att användare deltar i planeringen får 
varje individ större utrymme för egna initiativ och eget ansvarstagande. Pettersson 
(1994) anser att en individs inflytande över sina arbetsuppgifter kan vara beskaffat på 
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olika sätt; inflytandet kan vara direkt då möjlighet finns att själv påverka sin situation 
eller indirekt då möjlighet att påverka en situation sker via någon annan. Pettersson 
(1994) tar även upp begreppet handlingsfrihet som en viktig aspekt. Att ha 
handlingsfrihet anser hon kan innebära att varje användare själv får bestämma hur en 
arbetsuppgift skall utföras. Pettersson (1994) menar att få arbetsuppgifter innebär 
fullständig handlingsfrihet, men en viss grad av handlingsfrihet är viktigt att 
eftersträva i alla former av arbeten. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal aspekter som den studerade 
litteraturen tar upp som särskilt viktiga i designprocessen: 

 

• Det är viktigt för systemutvecklaren att förstå användarens erfarenheter av deras 
arbete samt det eventuellt befintliga systemet 

• En viktig aspekt är för systemutvecklaren att sätta sig in i processen och tala med 
användaren för att förstå deras erfarenheter kring informationssystem. 

• Det är viktigt för systemutvecklaren att sätta sig in i användarens arbete och förstå 
vad det är en användare vill ha. I mångt och mycket anses det att det är 
systemutvecklaren som måste rätta sig efter användaren för att designprocessen 
skall anses som lyckad. 

• Det är viktigt att användare har inflytande över sin arbetssituation vilket bygger på 
planering och styrning. Genom att en användare deltar i planeringen får varje 
individ större utrymme för egna initiativ och eget ansvarstagande. 

 

5.2.2 Användaren  

Vad olika författare lägger i begreppet användare menar Pettersson (1994) att 
användare är de aktörer som på olika sätt använder informationssystemen och den 
information som dessa innehåller. Liknande begrepp på en användare ger även 
Forsberg (1997) som menar att med användare avses personer vars kunskap inte är att 
utforma ett informationssystem utan istället nyttjar de på olika sätt det system som ett 
systemutvecklingsprojekt leder till. En användare kan även vara den som enligt 
Andersen (1994) avgör vilka yttre egenskaper ett system skall ha. Till yttre 
egenskaper räknar Andersen (1994) sådant som skärmbilder, maximal svarstid vid 
terminaldialoger, vilka rapporter användarna kan få ut från informationssystemet och 
vilken typ av information som skall göras tillgänglig för olika typer av användare. Ett 
annat synsätt på användare är det som Lundeberg & Sundgren (1996) har, då de anser 
att användare är de som medverkar när lösningen är bestämd och kan då påverka 
detaljer i arbetsrutiner och gränssnitt.   

 

I litteratur angående olika typer av användare beskrivs ofta experterna och användarna 
som olika typer av intressenter. Lundberg & Sundgren (1996) anser att utifrån 
litteraturen  kan tre olika interna aktörsgrupper särskiljas utifrån olika perspektiv: 

  

• Informationssystem/informationsteknologi (IS/IT)-funktionen  
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• Ledningen 

• Verksamheten  

 

IS/IT-funktionens roll är enligt Lundeberg & Sundgren (1996) att vara bollplank på 
idéstadiet samt att vara drivande i utvecklingen. Deras roll är dessutom enligt 
författarna att använda sin kompetens om tekniken och dess möjligheter samt 
kunskapen om den nuvarande IS/IT-plattformen till att stödja ledningen i att 
formulera principiella krav på IS/IT-plattformen. Lundeberg & Sundgren (1996) anser 
vidare att även mellanchefer/användare stöds av IS/IT-funktionen genom att de får 
hjälp med att uttrycka sina behov av IS/IT-verktyg. Ledningens roll är enligt 
författarna att ansvara för de gemensamma behoven eftersom dessa ofta handlar om 
någon form av koordination eller annan form av samordnande. Den tredje 
aktörsgruppen utgörs av mellanchefer och användare och har enligt Lundeberg & 
Sundgren (1996) ett mera ”verklighetsnära” perspektiv och bör därför ansvara för de 
lokala behoven av IS och IT. 

 
En annan synvinkel på olika typer av användare kan ges av Pettersson (1994) som 
anser att användargruppen som åtskiljs från datapersonal av olika slag, innefattar 
sålunda samtliga informationsanvändande aktörer i en verksamhet. 
Informationsanvändarna är verksamhetskunniga till skillnad från datapersonalen som 
är experter på informationsteknologi. En användare ses enligt Pettersson (1994) inte 
enbart som en synonym till slutanvändare vars arbetsuppgifter innefattar att till 
exempel registrera in data, utan personer på alla nivåer i verksamheten kan vara 
användare. Kriteriet för att betecknas som användare är utifrån Pettersson (1994) att 
personen ifråga använder informationen i sitt arbete och därigenom är beroende av 
informationssystemet.   

 

Användarens ansvar 

Det finns ett antal faktorer som Pettersson (1994) sammanfattat angående 
användarens förmåga att känna ansvar emot systemet, dessa är: 

 

• Uppfattningen kring nyttan med systemet skall för användaren vara uppfattad och 
verklig. 

• Användaren är underrättad om sina rättigheter och skyldigheter med avseende på 
systemet. 

• Användaren har förståelse för hur informationen i systemet används 

 

Oavsett hur ansvaret för informationssystemen formellt fördelas inom en verksamhet 
menar Pettersson (1994) att det alltid eftersträvas att användaren skall känna och ta 
ansvar för systemet. Det finns enligt Pettersson (1994) dock många faktorer som 
påverkar hur väl detta lyckas. Exempel på faktorer som hon anser påverka förmågan 
att en användare att känner ansvar kan vara användarens uppfattning av 
informationssystemets verksamhetsnytta, och det gehör de får för sina behov och 
önskemål i samband med utveckling. Även faktorer som förändring av systemet, vilka 
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rättigheter och skyldigheter användare har avseende informationssystemet samt 
avståndet till systemansvariga är ytterligare exempel på faktorer som hon anser 
påverka förmågan för en användare att känna ansvar. Ett exempel på att en användare 
inte känner ansvar för informationssystemet är enligt Pettersson (1994) att de inte 
använder det eller endast använder delar av systemet. De användare som inte känner 
ansvar för informationssystemet anser hon vara mindre motiverade att ta ansvar för 
systemen alternativt använda dem på ett korrekt sätt.  

 

Användarmedverkan  
Sedan några år har systemutvecklingen berikats med nya idéer kring användarens roll 
vid utvecklingsprocessen (Broman & Johansson, 1993). Användarmedverkan, som 
det ofta benämns, är något som enligt författarna kom till för att användaren skulle få 
en chans att medverka vid utformningen av sin arbetsplats. För systemutvecklarna 
betydde detta att användarnas intressen blev tydligare och på ett nytt och mer konkret 
sätt blev också systemutvecklarna ansvariga gentemot användarna. Eftersom 
användarna enligt Broman & Johansson (1993) inte direkt bidrar ekonomiskt till ett 
projekt kan det antas att ansvaret mot dem oftast kommer i tredje hand. Författarna ser 
en viss risk för förflyttning av ansvaret på så sätt att systemutvecklaren vid 
användarmedverkan kan lägga ansvaret för dåliga lösningar på användarna. 

 

Angående en användares möjlighet att medverka vid planering och utveckling av ett 
informationssystem anges av Pettersson (1994) att användarmedverkan många gånger 
visat sig vara helt avgörande för det slutliga resultatet. Pettersson (1994) har 
uppfattningen att det kan vara ett ödesdigert misstag att tolka det faktum att 
användarna kanske inte besitter datateknisk kunskap som en anledning till att 
systemutvecklingen skall ske utan användare. Sådana misstag måste kanske rättas till i 
efterhand genom att informationssystemet förändras för att passa användarna, vilket 
av Pettersson (1994) anses vara betydligt mer kostsamt och tidskrävande än att låta en 
användare medverka från början. Ett sätt att öka användarinflytandet kan enligt 
Pettersson (1994) vara att starta användargrupper, där användarnas behov och 
önskemål kan diskuteras vid återkommande möten. Ett exempel på resultat av ett 
möte kan vara en prioriteringslista över de problem som skall åtgärdas.  

 

En omvänd faktor är bristande användarmedverkan och detta tas upp av Lundeberg & 
Sundgren (1996) som menar att bristande användarmedverkan ökar risken för att det 
informationssystem som utvecklas inte överensstämmer med verksamhetens behov. 
De anser även att risken att bristen med användarmedverkan och delaktigheten i 
arbetet leder till att systemet i fråga inte används. Men Lundeberg & Sundgren (1996) 
menar även att god användaremedverkan inte alltid säkerställer att lämpliga 
informationssystem utvecklas. De anser att användarmedverkan i praktiken ofta 
handlar om att utforma system för nuvarande verksamhet utan att ta hänsyn till 
konsekvenserna av den snabba marknadsutvecklingen. Även om de flesta projekt 
inkluderar verksamhetsutveckling tror Lundeberg & Sundgren (1996) att användaren 
utgår från nuvarande verksamhet och att det är fullt möjligt att externa 
utvecklingstrender inte tas i beaktande. 
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Ett annat sätt att öka användarinflytandet är enligt Hägerfors (1994) att använda 
prototyping. Med prototyping anser hon att systemutvecklaren skall uppmana 
användaren till allmän övning av prototypen i en verksamhet och detta skall i sin tur 
ge systemutvecklaren svar på brister på förståelse av systemet och vilka faktorer som 
tas för givet. Vidare anser Hägerfors (1994) att prototyping är ett sätt för användaren 
att få ett större inflytande samt en bättre kontroll över vad systemet innebär. 
Prototyping ses enligt Hägerfors (1994) som en kommunikativ- och lärandeprocess i 
samtliga delar av systemutvecklingsprocessen. 

 

Begreppet prototyping använder även Forsberg (1997) i sin rapport. Vid utveckling av 
ett system efter en användares behov och önskemål anser hon att det framtida 
systemet förhoppningsvis också skall kunna motsvara användarens förväntningar. Om 
en användare inte tidigare varit i kontakt med ett datoriserat system, anser Forsberg 
(1997) att kan det kännas alltför abstrakt att ställa krav på något som det finns 
bristande kunskap om. Ett sätt att ge användarna ett mer konkret beslutsunderlag kan 
enligt Forsberg (1997) därför vara att använda prototyping. 

 

Användarmedverkan kan sammanfattas i följande punkter: 

 

• Genom användarmedverkan ges det för användaren möjlighet att medverka vid 
planering och utveckling av informationssystem, vilket ofta visar sig ofta vara helt 
avgörande för det slutliga resultatet 

• Genom att användaren har inflytande vid systemutvecklingen kan användarens 
krav på systemets funktionalitet lättare tillgodoses. 

• Bristande användarmedverkan ökar risken att det informationssystem som 
utvecklas inte överensstämmer med verksamhetens behov, liksom risken att 
bristen med medverkan och delaktighet i arbetet leder till att systemet i fråga inte 
används 

 
Användaracceptans 
Användarens vilja att ta ansvar är nära sammankopplat med deras acceptans av ett 
system (Pettersson, 1994). Författaren menar att bortsett från informationssystemets 
funktionalitet och utförande är en väsentlig del för användaracceptans, den utbildning 
kring systemets funktionalitet som erbjuds användaren. Pettersson (1994) anser att en 
användares acceptans av ett informationssystem påverkas av: 
 
• En användares acceptans beror på hur systemets funktionalitet och utförande ser 

ut. 
• En god acceptans från användarens sida är när utbildning och information kring 

systemet erhålls. 
• Användarens relationer till dataavdelningen och systemansvariga har betydelse för 

en god acceptans. 
• Användaren bör känna att de har möjlighet till inflytande vid systemförändringar.  
 
De användare som enligt Pettersson (1994) inte får möjlighet att lära sig hur 
informationssystem fungerar, hur de skall använda det, vad de kan och inte kan göra i 
systemet blir rädda och osäkra. De lär sig att använda systemet hjälpligt genom att 
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rådfråga varandra, men känslan av att inte riktigt behärska systemet kan ändå finnas 
kvar. Låg tilltro till sitt kunnande kan enligt Pettersson (1994) få följden att 
användaren blir negativt inställd till informationssystemet. 
 

Om en användare får vara med och påverka sin arbetsmiljö främjas 
arbetsmotivationen enligt Forsberg (1997). Användarens attityd till hela 
informationssystemet blir mycket mer positiv och accepterande. Att lämna utrymme 
åt användarmedverkan kan enligt Forsberg (1997) innebära både merarbete, 
tidskostnad och ett stort mått tålamod hos systemutvecklaren. Han anser att det kan 
för systemutvecklaren ses som ett enklare sätt att arbeta utifrån egna värderingar men 
faktum är att det är användaren som skall betala räkningen och sedan leva med det 
färdiga systemet.  

 

5.2.3 Metoder och dess användning vid design 

Vid sökandet i litteratur efter systemutvecklingsmetoder kan konstateras att metoder i 
mångt och mycket finns i en obegränsad mängd.  De flesta systemutvecklingsmetoder 
som återfinns i den litteratur som studerats lägger inte någon specifik vikt just vid 
designprocessen utan bidrar oftast med en mer generell bild av användarmedverkan i 
hela sysetmutvecklingsprocessen. Det finns dock enligt egen uppfattning ett antal 
metoder som väger in användarmedverkan och design i processen mer än andra 
metoder. Därför valdes två metoder som presenteras nedan med motiveringen att 
metoden ETHICS återfanns i flertalet av den litteratur som studerats samt att vid de 
genomförda intervjuerna onämndes Objekt Orienterad Systemutveckling vid ett flertal 
tillfällen. I Objekt Orienterad systemutveckling finns ett antal metoder och ett 
exempel på en sådan metod är OOS-metoden som står för Objekt Orienterad 
Systemutvecklingsmetod. OOS-metoden innehåller i sin tur ett antal steg och det steg 
som valdes att närmare studeras var Objekt Orienterad Design.  

 

Forsberg (1997) nämner att det finns systemutvecklingsmetoder som till skillnad från 
traditionella metoder lägger stor vikt vid sociala aspekter och därmed lämnar större 
utrymme åt användarmedverkan. Ett exempel på en sådan metod är 
utvecklingsmodellen ETHICS som står för Effective Technical and Human 
Implementation of Computer Systems. På svenska kan namnet översättas till 
Införande av tekniskt effektiva och mänskliga adb-system. Tanken med metoden är 
enligt Andersen (1994) att det innebär god etik inom systemutvecklingen att arbeta 
parallellt med tekniska och mänskliga sidor av ett informationssystem. Metoden utgår 
enligt Andersen (1994) ifrån den enskilda medarbetarens arbete och arbetssituation 
och inte ifrån organiseringen av hela verksamheten. 

 

ETHICS kallas även socioteknisk systemutveckling och Andersen (1994) anser att en 
av grundtankarna i metoden är att de sociala och tekniska sidorna hos det framtida 
informationssystemet bedöms på samma gång. Andersen (1994) menar att professor 
Enid Mumford, som uppfann metoden, just betonar sambandet mellan teknologin och 
människans situation. Enligt detta angreppsätt menar Andersen (1994) att ett system 
bör byggas som både är tekniskt effektivt och har de sociala kännetecken som gör att 
arbetssituationen känns tillfredställd. 
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ETHICS är indelad i sju metodsteg som mer detaljerat beskriver arbetet med att 
utveckla ett nytt informationssystem, dessa beskrivs nedan (Andersen, 1994): 

 

Diagnos: Här beskrivs de sociala och tekniska behoven. De sociala 
sidorna av informationssystemet är mycket mer 
genomgående än de tekniska. 

 

Socioteknisk design: Metodsteg två innebär att avgöra vilka resurser som kan 
användas i utvecklingsarbetet, och om det finns ramvillkor 
som bestämmer vilka lösningar som skall väljas. Här 
presenteras även de sociotekniska målen. 

 

Skissera lösningar: Här skissas olika tekniska lösningar som kan realisera de 
tekniska mål som satts upp, samtidigt som de tar hänsyn 
till aktuella tekniska resurser och ramvillkor. Ett liknande 
arbete görs med de sociala lösningarna. 

 

Rangordning: En beskrivning av möjliga sociotekniska lösningar finns 
nu och dessa skall rangordnas det vill säga en angivelse 
om vilken som är bäst, vilken som är näst bäst och så 
vidare. 

 

Arbetsutformning: I detta metodsteg görs en detaljerad arbetsutformning för 
den valda lösningen. 

 

Bästa systemet: Det är först efter den detaljerade arbetsutformningen som 
det kan tas ställning till om det alternativ som valts 
verkligen motsvarar kraven. Här sker en fastställning av 
det bästa sociotekniska systemet. 

 

Metoden ETHICS beskrivs även av Hägerfors (1994) där författaren menar att det är 
konstigt att där sociala och tekniska lösningar anses lika viktiga, inte diskuteras kring 
relationer mellan människor och grupper vid design av den sociala lösningen. 
Hägerfors (1994) menar att ETHICS är baserad på teorier angående kvalitativa 
aspekter och är lätt att tillgå men när ETHICS utvecklas som metod finns få eller 
ingen referens skriven om händelseskildring. Detta innebär enligt författaren att 
medverkande i systemdesign som önskar använda ETHICS kommer att få svårigheter 
med tillgängligt underlag till metoden. 

 

En annan metod som enligt Apelkrans & Åbom (1995) tar upp användarmedverkan är 
objektorienterad design (OOD) som i sin tur är en del av OOS-modellen vilket står för 
objektorienterad systemutveckling. Avsikten med att utföra OOD är enligt Apelkrans 
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& Åbom (1995) att närmare precisera hur det blivande systemet skall kunna 
konstrueras, att ta fram den inre strukturen i systemet. En mycket viktig del enligt 
författarna är även hur slutanvändaren av systemet skall interagera med systemet. 
Enligt Apelkrans & Åbom (1995) består OOD av fyra komponenter och dessa 
kommer först att presenteras kort för att sedan närmare beskriva Human Interaction 
Component. De fyra komponenterna som skall ingå i OOD är: 

 

• Human Interaction Component (Människa Maskin Interaktion): I denna del är det 
viktigt att slutanvändare av systemet får vara med och påverka utformningen. Det 
är därför fördelaktigt om det på ett tidigt stadium kan byggas en prototyp som kan 
belysa oklarheter i diskussionen. 

• Problem Domain Component: I den här delen kommer diskussion om hur 
problemområdet ytterligare kan preciseras, efter att det är bestämt vilka yttre 
komponenter som skall till för att få en bra design på informationssystemet.  

• Task Management Componenet: Här sker ett försök till att beskriva de händelser 
som kan inträffa i objektsystemet, när de inträffar och hur de inträffar. Detta leder 
fram till modellering av de olika tillstånd ett objekt kan befinna sig i. 

• Data Management Component: Här preciseras hur det skall gå till att lagra de data 
som ett objekt representerar i ett visst tillstånd. 
 

Människa maskin interaktion anses av Apelkrans & Åbom (1995) vara till för 
skapandet av gränssnittet mellan slutanvändaren av ett system och den hårdvara som 
systemet är installerat på. Människa maskin interaktion handlar enligt Wärn (1993) 
om att utforma ett informationssystem efter människans kognitiva förutsättningar. 
Wärn (1993) menar att människan har speciella möjligheter och begränsningar när det 
gäller att varsebli och tolka information. En djupare studie av området kräver enligt 
Apelkrans & Åbom (1995) en god inblick i psykologiska fenomen som förklarar hur 
en människa reagerar inför en maskin som mer eller mindre styr arbetsuppgifterna. 
Problem som hanteras är enligt Apelkrans & Åbom (1995) till exempel hur 
människan påverkas av färgsättningen av fönster, hur många fönster som skall synas 
samtidigt, vilken typ av hjälpfunktioner som skall finnas, hur manualer skall utformas 
och hur samspelet mellan människa och maskin kan förbättras. Utformningen av 
gränssnittet påverkar enligt Dilschmann & Docherty (1993) i hög grad de kognitiva 
krav som ställs på användaren. Gränssnittet bör enligt författarna även ställa så låga 
krav på användaren som möjligt och det bör förenklas och vara genomskinligt för att 
tillåta användaren att kunna sätta en personlig prägel på sitt arbete. 
 

5.3 Värdering av källor 
 

Den litteratur som använts i arbetet anser jag varit relevant för min problemställning. I 
och med att böcker tar relativt lång tid att publicera kan uppfattningen ibland fås att 
utvecklingen hinner förändras innan böckerna utgivits. Detta har jag dock inte fått 
uppfattningen om angående den litteratur som ligger till grund för detta arbete. I 
rapporten har jag även använt mig av artiklar som inte granskats vetenskapligt, dessa 
valdes att ta med då de för mig anses innehålla intressanta aspekter inom området.   
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6 Analys 
 

I analysdelen skall en värdering av det insamlade materialet ske och ställas mot 
problemställningen. Detta kapitel är indelat på samma vis som intervjusvaren och 
litteraturstudien. Analysen är tänkt att jämföra resultatet av litteraturstudien med 
resultatet av de intervjuer som genomförts. En form av jämförelse sker även inom 
respektive grupp det vill säga mellan de olika intervjusvaren och mellan den studerade 
litteraturen för att se om svaren skiljer sig något inom gruppen. I slutet av varje 
delkapitel presenteras en tabell som försöker på ett överskådligt sätt sammanfatta vad 
litteratur respektive företagen svarat inom de olika ämnesområdena. Tabellerna samt 
deras upplägg är tänkt att på ett enkelt sätt visa vad de två olika grupperna anser inom 
varje ämnesområde samt att ge en bra överblick, vad gäller litteratur och intervjusvar 
anser lika/olika i något sammanhang. Om ett svar uppkommer vid ett tillfälle utav 
båda eller något av de två grupperna presenteras detta med ett kryss. Om en ruta 
däremot inte är ifylld med ett kryss betyder det, i detta arbete, att svaret inte 
förekommit inom denna grupp. Det är viktigt att poängtera att svaren inte bidrar till en 
allomfattande bild av hur uppfattningen kring de olika svaren ser ut inom olika 
företag respektive inom litteraturen utan svaren gäller enbart för detta arbete. 

 

6.1 Designprocessen 
 
I två av de fem intervjuade företagen anses en viktig aspekt vara att i ett tidigt stadium 
visa användaren layoutförslag på skärmbilder samt försöka att förklara funktionen av 
systemet för användaren på ett lättförståeligt sätt. Ett tredje av de fem företagen 
betonade vikten av att tala om för användaren att processen kommer att kräva mycket 
tid och resurser från användarens sida, detta för att systemet skall vara anpassat efter 
vad användaren vill ha. I litteraturstudien framkom resonemang kring att användaren 
är den som bör ses som experten och att mycket tid ägnas för systemutvecklaren åt att 
försöka förstå användarnas erfarenheter av deras arbete och användarnas kunskap om 
det eventuellt redan befintliga systemet. Det anses med andra ord som viktigt både i 
litteraturen och hos respondenterna att systemutvecklaren förstår vad det är en 
användare vill ha och att systemutvecklaren har förmågan att rätta sig efter 
användaren. Detta kan betyda att en viktig faktor till detta är att användarna deltar i 
planeringen tillsammans med systemutvecklaren för att på så sätt komma fram till 
användarnas behov vad det gäller systemet. Det kan dock vara värt att fundera på om 
det inte ställs allt för stora krav på användaren då det anses att det är användaren som 
är experten. Systemutvecklaren skall alltså rätta sig efter användaren och om 
systemutvecklaren lägger mycket vikt vid detta, kommer det att krävas mycket tid 
från användarens sida. Det kan till och med vara så att systemutvecklaren lägger över 
för mycket ansvar på den enskilde användaren. 
 
I litteraturstudien återkom en aspekt gällande en användares förmåga till 
handlingsfrihet, där anses det att en användare som deltar i planeringen får större 
utrymme för egna initiativ och eget ansvarstagande. En annan författare ansåg att 
handlingsfrihet är viktigt, då varje användare själv får bestämma hur en arbetsuppgift 
skall utföras. När det gäller undersökningen anser ett av företagen att alla aspekter är 
viktiga att uppmärksamma, eftersom okända aspekter bör undersökas så fort som 
möjligt för att undvika konflikter längre fram i processen. Ett annat företag resonerade 
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kring att om designprocessen skall lyckas, är det viktigt att analysen är riktigt gjord 
för att kraven som systemet skall byggas efter är tydliga. Respondenten menar även 
att systemet skall vara underhållsvänligt med tanke på att det är en investering för 
användaren. Utifrån litteraturstudie samt intervjuer kan konstateras att det är viktigt 
för en användare att känna handlingsfrihet, ansvarstagande samt att utrymme finns för 
egna initiativ. Om dessa faktorer uppfylls kan risken minskas att eventuella konflikter 
uppstår längre fram i processen. Litteraturstudien visar många olika aspekter att 
uppmärksamma i designprocessen, men dock finns uppfattningen att aspekterna ändå 
befinner sig inom samma område då mycket handlar om att förstå vad det är en 
användare vill ha. En uppfattning är att enligt litteraturen framkommer sådana 
aspekter som bör uppmärksammas medan de aspekter som framkom från intervjuerna 
är mer sådana som företagen använder sig av dvs inte bara vad som bör göras utan 
vilka aspekter som verkligen används i praktiken. 
 
En sammanfattning av detta delkapitel angående vad det kan finnas för viktiga 
aspekter i designprocessen visas i tabell 1. 
 

Designprocessen – Viktiga aspekter Litteratur Företag 

Systemutvecklaren skall sätta sig in i och förstå användarens 
erfarenheter av deras arbete. 

X  

Systemutvecklaren skall se användaren som experten. X  

Viktigt att för systemutvecklaren att försöka förstå vad det är 
användaren vill ha ut av ett nytt system. 

X X 

Genom användarmedverkan ökar användarens 
handlingsfrihet 

X X 

Systemutvecklaren visar användaren layouter, som sedan 
användaren får ge synpunkter på. 

 X 

Genom användarmedverkan kommer mycket tid att krävas 
från användarens sida 

 X 

Systemutvecklaren och användaren bör så tidigt som möjligt 
analysera oklarheter 

 X 

 
Tabell 1. Viktiga aspekter i designprocessen 

 

6.2 Användaren  
 
Innebörden i begreppet användare beskrivs på ett likartat sätt både vid de utförda 
intervjuerna och i litteraturen, där det anses att en användare är den som skall använda 
systemet och den information som detta innehåller. Det kan tänkas att det är så en 
användare vill uppfattas men som det kanske inte alltid är. I vissa fall kanske det inte 
alltid är helt enkelt att avgöra vem den person är som egentligen skall använda 
systemet. I litteraturstudien framkom dessutom att en användare är den person som 
avgör vilka yttre egenskaper ett system skall ha så som skärmbilder, rapporter 
systemet kan generera åt användarna och vilken typ av information som skall göras 
tillgänglig för olika typer av användare. Det framkom även av den studerade 
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litteraturen att en användare kan vara den som medverkar när lösningen är bestämd 
och kan påverka detaljer i arbetsrutiner och gränssnitt.  
 
På frågan vad det finns för olika typer av användare har ett antal olika påståenden 
kommit fram. I litteraturen återfanns olika typer av uppdelningar, t.ex. då en författare 
delar upp användarna i tre olika interna aktörsgrupper: Informationssystemfunktionen, 
Ledningen och Verksamheten/användarna. Den här typen av indelning skiljer sig från 
andra författares och även intervjusvaren, en författare anser att användargruppen 
åtskiljs från datapersonal av olika slag och att personer på samtliga nivåer i 
verksamheten kan vara användare. Ett av de intervjuade företagen anser att de som 
har hand om förvaltningen och driften av systemet inte är användare, medan en annan 
respondent anser att de är det. Samme respondent menar att den användare som utses 
till administratör till systemet har mer att säga till om medan andra användare endast 
har tillgång till vissa skärmbilder. Ett annat företag anser att alla på ett eller annat sätt 
anses som användare och att en fokusering hela tiden måste ske framåt i kedjan. Den 
som skriver kod blir användare av vad systemutvecklaren tagit fram och den som 
skall använda den färdiga produkten blir slutanvändare.  
 
Att en användare är den som skall använda det blivande systemet och den information 
som detta innehåller, kan konstateras utifrån både litteraturstudien samt de utförda 
intervjuerna. Däremot framkom några delaktiga meningar om vad det finns för olika 
typer av användare, detta kan bero på att varje person/företag har sin speciella 
indelning av vad det finns för olika typer av användare.  
 
En sammanfattning kring ovanstående diskussion kring begreppet användare 
redovisas i tabell 2.  
 
Användare - Begrepp Litteratur Företag 

Aktörer som på olika sätt använder informationssystemet X X 

Den som avgör systemets yttre egenskaper X  

Den som medverkar när lösningen är bestämd och påverkar 
detaljer i arbetsrutiner och gränssnitt 

X  

Alla är på ett eller annat sätt användare i ett projekt  X 

Finns det olika typer av användare? X X 
 

Tabell 2. Olika begrepp på en användare 
 

Användarens ansvar 
I den litteratur som studerats kan konstateras att det alltid eftersträvas att användaren 
skall känna och ta ansvar för det blivande systemet. Även de intervjuade företagen 
anser det viktigt att användarna är entusiastiska och engagerade i projektet för att de 
skall kunna känna att de har ett ansvar. Samtliga respondenter anser att de flesta 
användare är väldigt engagerade i arbetet med projektet. Det kan utifrån intervjuerna 
samt litteraturen konstateras att en viktig aspekt är att genom att användaren får 
respons från systemutvecklaren angående dess behov och önskemål på det nya 
systemet, kan detta bidra till en användares förmåga att känna ansvar. De erhållna 
intervjusvaren svarar på frågan angående vad det finns för olika sätt för användaren 
att påverka systemet, som till exempel att användaren är med och testar applikationer 
och gränssnitt och sedan ger kommentarer på detta. Genom att användaren tas med i 
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processen och på så sätt blir medveten om systemet ökar även en användares förmåga 
att känna ansvar. Detta kan ses som en generell faktor, om användaren bara tas med i 
processen så ökar deras ansvar gentemot systemet.  
 
Kan det dock inte vara så att det finns tillfällen när användaren inte alls känner något 
ansvar fastän de varit med och testat och gett synpunkter på gränssnittet. Detta kan 
orsakas av att de kanske inte har förstått själva nyttan med systemet eller vilka krav de 
har, eftersom de känner sig osäkra. Osäkerheten kan ha att göra med tidigare 
erfarenhet av informationssystem. I en verksamhet där det inte tidigare funnits något 
informationssystem kan osäkerheten vara större än i de verksamheter där användaren 
varit i kontakt med informationssystem tidigare. Om intervjusvaren jämförs med det 
som står i litteraturen, kan det konstateras att de aspekter som återfinns i litteraturen 
svarar på frågan vad det finns för faktorer som bidrar till att användare känner ansvar 
gentemot systemet. Ett exempel är att en användare känner ansvar genom att denne 
får en god uppfattning om informationssystemets verksamhetsnytta, och om 
rättigheter och skyldigheter vad det gäller systemet och att det finns ett nära avstånd 
till systemansvariga. Här kan litteraturen skriva om och ge en uppfattning om hur det 
skulle vara idealiskt, men är det verkligen så? En användare kan känna mer ansvar 
genom att de får en god uppfattning angående faktorer kring systemet eller har nära 
avstånd till systemansvarig, men det är inte alltid säkert att det är så i alla lägen 
 
Om dokumentation av ansvarsfördelningen sker framgår inte av den litteratur som 
studerats. Samtliga företag svarade dock att ansvarsfördelningen alltid dokumenteras. 
Fyra av fem intervjuade företag var eniga om att särskilt vid större projekt anses 
dokumentation som viktigt för att undvika att konflikter uppstår, då det ofta är många 
personer inblandade i olika faser. Ett av företagen menar att dokumentationen visar 
vad systemutvecklaren skall göra samt vad det förväntas att användaren skall göra för 
att systemutvecklaren skall kunna implementera systemet. 
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Ovan presenteras ett antal sätt för en användare att påverka arbetet med ett system 
samt faktorer som får användaren att känna ansvar, detta sammanfattas i tabell 3. 
 
Användare – Ansvar Litteratur Företag 

Användares förmåga att känna ansvar gentemot systemet ökar 
genom att de har en god uppfattning kring 
informationssystemets verksamhetsnytta 

X  

Användaren får gensvar angående dess behov och önskemål på 
det nya systemet 

X X 

Genom nära avstånd till systemansvariga ökar förmågan för 
användaren att känna ansvar 

X  

Genom god uppfattning angående rättigheter och skyldigheter 
vad gäller systemet ökar användarens förmåga att känna ansvar 

X  

Användare påverkar systemet genom att vara de är med och 
testa applikationer och efter det kommer med förändringar 

 X 

Användares påverkan kan ske genom att de får vara med och 
testa gränssnittet 

 X 

Dokumenteras ansvarsfördelningen?  X 

 
Tabell 3. Användaren och dess ansvar 

 
Användarmedverkan 
Av intervjuerna och litteraturen framkom att samtliga företag anser att en användare 
alltid skall vara med i designprocessen. Användarmedverkan bedrivs enligt 
litteraturen för att användaren skall få en chans att medverka vid utformningen av 
dess arbetsplats och även för att användarens intresse gentemot systemutvecklingen 
skall förtydligas. Likaså är både litteratur och intervjusvar eniga om att 
användarmedverkan är en förutsättning för att rätt system skall byggas. Detta kan ha 
sin orsak i att om ett system byggs utan användaren skulle det aldrig motsvara 
användarens krav och då heller inte accepteras av användaren.  Ett av de intervjuade 
företagen anser att genom användarmedverkan kan en effektivare implementation ske, 
genom att användaren har varit med i processen och visat att det var så här de hade 
tänkt sig systemet. Systemutvecklaren har sedan resultatet av användarens medverkan 
som utgångspunkt när själva implementationen skall ske, då de vet vad det är 
användaren vill ha och på så sätt kan risken för feltolkningar minskas. Vid 
utvecklingen av ett system där användaren har ett aktivt inflytande, kan det vara så att 
resultatet blir ett system som både accepteras och används av användarna. 
Användarmedverkan blir på så vis svar på hur hela systemutvecklingen bedrivs.  
 
Samtliga företag var eniga om att en användare inte bör vara med i arbetet med att 
relatera tabeller till varanda utan bör endast vara med i arbetet med det ”synliga 
gränssnittet”. Orsaken till varför de inte bör vara med i detta steg kan vara att de här 
inte har något att tillföra eftersom de oftast inte är insatta i hur detta arbete går till. I 
litteraturen framkom inte några klara direktiv på när en användare inte bör vara med, 
men menar att god användarmedverkan inte alltid säkerställer att lämpliga 
informationssystem utvecklas. Detta handlar enligt litteraturen om att i praktiken 
utformas system endast för den nuvarande verksamheten utan att ta hänsyn till 
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konsekvenserna av den snabba marknadsutvecklingen. Orsaken till detta kan vara att 
en användare kanske oftast ser till det som behövs i företaget just nu i stället för att se 
framåt i utvecklingen. Det kan dock anses svårt om inte användaren är insatt i dessa 
utvecklingstrender och dessutom kan det för en användare vara svårt att veta vad som 
kommer att behövas i framtiden. 
 
Vid frågan angående användarmedverkan och hur en användares krav ser ut i början 
av systemutvecklingsprocessen jämfört mot slutet har det av intervjusvaren vistats att 
de krav som finns i början av processen aldrig ser likadana ut i slutet av processen. 
Tre av företagen ansåg att kraven minskar allt eftersom tiden går, medan ett annat 
företag anser att kraven växer ju mer en användare får se och testa funktionaliteten på 
systemet. Det som är mest troligt är att det genom hela projektets gång finns krav, 
men att dessa ändrar karaktär allt eftersom processen går. Användaren vet mer vad de 
vill ha allt eftersom processen går, men blir även samtidigt mer medvetna om 
systemets möjligheter och begränsningar. Av litteraturen kan inte liknande slutsatser 
dras då det i den studerade litteraturen inte återfinns hur användarens krav ser ut och 
hur de förändras med tiden. Uppfattningen är att litteraturen fokuserar mer på 
användarens krav på informationssystemet i allmänhet och inte som intervjusvaren, 
hur de förändras.   
 
Att en prioritering av krav sker kan konstateras både utifrån intervjuer samt litteratur. 
De intervjuade företagen anser att en prioritering är nödvändigt dels för att längre 
fram undvika konflikter, dels för att användaren får en bättre insikt i vad olika 
lösningar kan få för konsekvenser. Mycket handlar om ekonomi då prioriteringar kan 
handla om hur mycket pengar som ett företag har att lägga på ett informationssystem 
samt vid fler komplexa funktioner på systemet så blir kostnaden högre. Utifrån 
litteraturen kan konstateras att ett sätt att öka användarinflytandet kan vara att starta 
användargrupper, där användarnas behov och önskemål kan diskuteras vid 
återkommande möten. Ett exempel på resultat av ett möte kan vara en 
prioriteringslista över de problem som skall åtgärdas. En prioriteringslista omnämns 
även bland de intervjuade företagen, de anser att en lista skrivs på de krav som 
användaren har. Prioriteringslistan är något som främst används i mindre projekt. I 
större projekt finns oftast så kallade styrgrupper som sköter prioriteringen av krav. 
Det kan troligtvis vara så att i större projekt är det nödvändigt att en större grupp 
enbart har hand om kraven och att prioriteringen sker inom gruppen då det annars kan 
bli mängder med krav vid ett större projekt. De krav som kommer från gruppen är 
filtrerade och klara. 
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Om användaren och dess medverkan i designprocessen sammanfattas i tabell 4 
 
Användare – Medverkan Litteratur Företag 

Användarmedverkan bör ske så sätt  att användaren får en 
chans att medverka vid utformningen av dess arbetsplats 

X  

Genom användarmedverkan blir användarens intresse kring 
systemet tydligare  

X  

Det finns så kallade användargrupper där användarens behov 
och önskemål diskuteras 

X  

Genom användarmedverkan kan användarens krav utvecklas 
och förändras 

 X 

Användarmedverkan är en förutsättning för att rätt system skall 
byggas 

X X 

Genom användarmedverkan kan en effektivare implementation 
ske 

 X 

Sker prioritering av krav? X X 
Finns det delar i designprocessen då användaren inte bör vara 
med? 

(X) X 

 
Tabell 4. Användarmedverkan 

 
Användaracceptans 
Begreppet användaracceptans är enligt litteraturen nära sammankopplat med en 
användares vilja att ta ansvar och enligt de utförda intervjuerna anses det i två av 
företagen att begreppet användaracceptans är hur väl användaren accepterar systemet. 
Tre andra företag hade liknande åsikter om begreppet då de anser att en användare 
accepterar när systemet är klart att det var så det var tänkt att systemet skulle fungera. 
En uppfattning är att en användares förmåga att acceptera ett system riktas mer mot 
när systemet är klart än vad användarmedverkan och användaransvar gör. Enligt 
litteraturen beror användaracceptans på hur systemets funktionalitet och utförande ser 
ut, om användaren har möjlighet till inflytande vid systemförändringar samt om 
utbildning kring systemet ges till användaren. Intervjusvaren ger en mer konkret bild 
av vad som görs för att användaren skall acceptera systemet. Där återfinns svar som 
att det är viktigt att bygga systemet i en miljö där användaren känner igen sig och att 
det är viktigt att finna nyttan med det system användaren vill ha. Att intervjusvaren är 
av en mer konkret karaktär kan bero på att de faktorer som nämns är sådana som 
används. I litteraturen däremot återfinns faktorer som användarmedverkan kan bero 
på, inte så mycket hur man uppnår acceptansen, utan på vad det beror på att 
användaracceptans uppstår. Användaracceptansen kontrolleras enligt företagen genom 
så kallade acceptanstester. I ett av företagen sker acceptanstestet genom en testperiod 
som varar tre veckor, och allt det användaren hittar som inte stämmer med 
kravspecifikationen tas efter testperioden upp till diskussion. I den studerade 
litteraturen kunde det däremot inte återfinnas något angående acceptanstester. Det 
finns alltid en möjlighet till utbildning kring det nya systemet både enligt litteraturen 
och enligt intervjuerna, det är dock enligt samtliga företag användarna själva som får 
bestämma om de vill att det skall ingå utbildning i projektet eller inte. I litteraturen 
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påstås att erbjuden utbildning är väsentlig för graden av användaracceptans. Att 
utbildning är upp till användaren själv kan ha den orsaken att om en användare vill ha 
utbildning kring systemet, görs detta upp i början av projektet eftersom det är 
användaren som själv bekostar utbildningen. 
 
En sammanfattning angående begreppet användaracceptans samt faktorer kring när 
god användaracceptans uppnås, återfinns i tabell 5.  
 
Användare – Användaracceptans Litteratur Företag 

Begreppet användaracceptans innebär när en användare 
accepterar att systemet är klart 

X X 

God användaracceptans beror på hur användaren ser på 
systemets funktionalitet och utförande 

X  

God användaracceptans kan uppstå då användaren erhålls 
möjlighet till inflytande vid systemförändringar 

X  

God acceptans uppnås i högre grad när utbildning och 
information kring systemet erhålls 

X  

För att åstadkomma en god acceptans är det viktigt att bygga 
systemet i en miljö så att användaren känner igen sig 

 X 

Har en användare möjlighet till utbildning kring systemet? X X 

 
Tabell 5. Användaracceptans 

 

6.3 Metoder och dess användning vid design 
Angående metoder och dess användning i designprocessen har olika svar 
framkommit. Inget av de intervjuade företagen använder sig av någon specifik metod 
utan möjligtvis använder de delar av metoder. Ett av företagen anser att om en metod 
följs slaviskt skulle den ta över projektet och metoden skulle bli viktigare än själva 
arbetet som skall utföras. Två andra företag anser att det är bra att ha en metod i 
bakgrunden för att kontrollera att alla steg genomgåtts. På frågan om det ute i företag 
används metoder var samtliga respondenter något tveksamma just till begreppet 
metod. Jag tolkade det som att företagen har en metod att arbeta efter men att de inte 
lägger detta som begreppet metod utan snarare som en mall att arbeta efter. Flera 
företag kunde inte namnge någon speciell metod som används även om de var 
medvetna om att det inom företaget finns metoder. Det kan tänkas vara så att metoder 
används mest på ett omedvetet sätt då de flesta företagen har en metod att arbeta efter 
i bakgrunden. En orsak till att det är på detta vis kan vara att arbetet med att utveckla 
system kan med tiden bli en mer rutinfråga, då systemutvecklaren har arbetat en 
längre tid med att utveckla informationssystem. Kanske kan systemutvecklaren följa 
vissa riktlinjer utifrån tidigare projekt och då använder sig mer av dessa än av en 
metod.  
 
I litteraturen återfinns det ett antal metoder som till skillnad från traditionella metoder 
lägger större vikt vid sociala aspekter och därmed lämnar större utrymme åt 
användarmedverkan. Detta kan inte konstateras utifrån de utförda intervjuerna då tre 
av företagen anser att det inte finns några direkta metoder som tar med användaren 
eller användarmedverkan i designprocessen. Företagen poängterade vikten i att 
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metoder utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare och har därför inget 
utrymme för användaren. Det kan därför konstateras att det enligt litteraturen finns en 
uppsjö av metoder men det är få av dessa som används ute i företag. En orsak till detta 
kan vara att företag många gånger har utvecklat egna metoder att arbeta efter eller så 
sker systemutvecklingsprocessen utifrån delar av flera metoder.  
 
I litteraturen återfinns vid ett flertal tillfällen metoden ETHICS (Effective Technical 
and Human Implementation of Computer Systems). Metoden kan enligt litteraturen 
konstateras vara till för att arbeta parallellt med tekniska och mänskliga sidor av ett 
informationssystem. Troligtvis täcker ETHICS SIS-referensmodells (kapitel 2) tre 
första steg, det vill säga AU-planering, uppdragsdialog och diagnos. Både i 
litteraturen samt intervjuerna nämns objektorienterad systemutveckling. Ett av de 
intervjuade företagen använde sig av Object Oriented Modelling Technique (OOMT) 
vilken används till projektets alla scheman och skisser i designfasen. I litteraturen 
återfanns objektorienterad design som är en del i en objektorienterad 
systemutvecklingsmodell. Objektorienterad design är i sin tur indelad i fyra delar. En 
av dessa är Människa Maskininteraktion som av litteraturen anses vara till för att 
skapa gränssnittet mellan slutanvändaren av ett system och den hårdvara som 
systemet är installerat på. Människa Maskininteraktion tar upp aspekter som hur 
människan påverkas av färgsättningen av fönster, hur många fönster som skall synas 
samtidigt och vilken typ av hjälpfunktioner som skall finnas. I litteraturen anses att 
avsikten med att utföra objektorienterad design är att närmare precisera hur det 
blivande systemet skall konstrueras. Objektorienterad design kan anses täcka 
arbetsstegen informationsanalys och systemutformning i SIS-referensmodell (kapitel 
2). 
 
Ovanstående resonemang kring metoder och dess användning sammanfattas i tabell 6. 
 
Metoder Litteratur Företag 

Det finns metoder som väger in användarmedverkan och 
design i processen mer än andra metoder 

X  

Metod används i bakgrunden av ett projekt  X 

Oftast används inte enbart en metod utan delar utav flera 
metoder 

 X 

Metoder utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare  X 

Risk finns att metoden tar över projektet om den följs fullt ut  X 

 
Tabell 6. Metoder och användarmedverkan 
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7 Resultat och slutsatser 
 

I detta avsnitt kommer de resultat och slutsatser som kommit fram under arbetets gång 
att presenteras. Resultatet är sammanfattat utifrån de delfrågeställningar som 
formulerats för detta arbete. Slutligen sätts delfrågeställningarna i relation till 
huvudfrågeställningen för att se om dem bidragit till att få denna huvudfråga 
besvarad. 

 

7.1 Designprocess 
 
Den aspekt som enligt litteratur och intervjuer anses som viktigast är att användaren 
deltar i planeringen vid utvecklingen av ett informationssystem. Det anses med andra 
ord som viktigt att användaren redan i ett tidigt stadium tas med i processen för att 
minska risken att systemutvecklaren misstolkar vad det är användaren egentligen vill 
ha ut av systemet. För att lyckas med designprocessen är det viktigt att det tidiga 
arbetet i analysen är ordenligt gjord, eftersom det är på analysen som designen 
grundar sig. Om en användares behov och krav är ordentligt undersökta i analysen 
underlättar detta när systemet sedan skall byggas. Det kan konstateras att många 
viktiga aspekter grundar sig i hur mycket användaren avsätter av sin tid till arbete 
kring systemet. Genom att användare visas layouter samt får förklarat funktionaliteten 
av systemet, ökas deras förståelse för systemet. Det kan dock från systemutvecklarens 
sida vara viktigt att finna en balans mellan att se användaren som experten och vad 
användaren verkligen har för erfarenhet av systemutveckling så att inte användarens 
förmåga att förstå systemet tas för given. Användare skall alltid känna att de har 
handlingsfrihet genom att de får utrymme för egna initiativ och eget ansvarstagande, 
men även detta med stöd ifrån systemutvecklaren. En uppfattning som framkommit är 
att det allt för lite talas om hur mycket stöd användaren får från systemutvecklaren, då 
det enbart diskuteras utifrån hur mycket tid och resurser som krävs från användarens 
sida och inte från systemutvecklarens sida.  

 

7.2 Användare 
 
En användare anses vara den som skall använda systemet och den information som 
detta innehåller. Det som däremot är svårt att hitta är ett enhetligt svar på vad det 
finns för olika typer av användare. Ibland anses i företag att personer på samtliga 
nivåer i en verksamhet kan vara användare, medan andra endast vill se slutanvändaren 
som den verkliga användaren. Det är inte alltid helt enkelt att avgöra vem den person 
som skall använda systemet egentligen är det vill säga hitta den slutlige användaren.  
 
Det finns ett antal möjligheter för användaren att påverka ett informationssystem. 
Detta sker ute i företag genom att användaren är med och testar applikationer och 
efter det kan komma med förslag på eventuella förändringar samt att de är med och 
bestämmer hur gränssnittet skall se ut. De påverkar även systemet genom att utifrån 
egna perspektiv vara med och utveckla systemet. Det som får användaren att vara 
medveten om detta ansvar är främst att de känner att de får gensvar angående dess 
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behov och önskemål på det nya systemet men även att de har en god uppfattning om 
informationssystemets verksamhetsnytta.  En användares förmåga att känna ansvar för 
systemet innebär även att användaren har en god uppfattning om vad de har för 
rättigheter och skyldigheter mot systemet.  
 
Många problem kring ett informationssystem både vad det gäller funktionalitet, 
ansvar och acceptans kan relateras till hur användarmedverkan har bedrivits. 
Användarmedverkan bedrivs främst för att det anses vara en förutsättning till att rätt 
system skall byggas. Om inte användarmedverkan fanns så skulle användaren inte ha 
en chans att medverka vid utformningen av deras egen arbetsplats. Ett aktivt 
inflytande gör att användaren lättare accepterar och använder systemet. 
Användarmedverkan kan vidare ses som ett svar på hur hela systemutvecklingen 
bedrivs. Vid användarmedverkan blir systemutvecklarna ansvariga för att 
användarens krav uppnås och om detta lyckas blir användarens intresse för systemet 
tydligare. De krav som användaren kan ha på systemet kan se mycket olika ut genom 
att det ibland anses att kraven minskar allt eftersom processen går medan ibland anses 
de växa och bli fler genom processens gång. Det är sannolikt att det genom hela 
processens gång finns krav men att de allt eftersom ändras och får en annan karaktär, 
genom att användaren blir mer och mer medveten om systemet. De tillfällen i 
designprocessen då användaren inte anses behöva vara med är i systemdesignen, av 
den orsaken att användaren oftast inte har mycket att tillföra där.   
 
Begreppet användaracceptans återfinns när arbetet med systemet är klart, då 
användaren accepterat systemet, att det blev som användaren tänkt sig. Begreppet är 
nära sammankopplat med en användares vilja att ta ansvar, om en användare känner 
ansvar gentemot systemet har de förmodligen även accepterat systemet. Ett sätt att 
uppnå användaracceptans kan vara att informationssystemet byggs i en miljö så att 
användaren känner igen sig. En väsentlig aspekt i detta är att det är viktigt att den 
befintliga standarden i användarens miljö följs med tanke på färgsättning etc. Om 
systemutvecklaren dessutom finner nyttan med det som användaren vill ha underlättar 
det när systemet sedan skall byggas och användarens förmåga att acceptera systemet 
ökar. Användaracceptans kan även uppnås när utbildning kring det nya systemet ges. 
Genom utbildningen får användaren chans att prova systemet och möjlighet att ställa 
frågor till systemutvecklaren angående systemet. Efter utbildningen är det inte säkert 
att användaren direkt ser nyttan med systemet utan oftast krävs en hel del praktisk 
övning men utan utbildning kanske förståelsen för systemet varit ännu mindre. Detta 
beror mycket på hur stor datormognaden är hos användaren, en van användare kräver 
oftast inte lika mycket utbildning som en användare med mindre vana.   

 

7.3 Metod 
 

Ett stort antal metoder finns idag att tillgå i litteratur av olika slag, men i företag 
används inte nämnvärt någon speciell metod, troligtvis för att företag använder sig av 
sina egen utvecklade metoder. I litteratur finns det metoder som på olika sätt och olika 
mycket involverar användaren i processen. Om just användarmedverkan i designfasen 
återfinns det inte så mycket. Ett av de intervjuade företagen påstår att metoder 
utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare och anser därför att 
användarmedverkan inte tas upp. Enligt litteraturen skall samtliga steg i en metod 
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följas medan i företag används oftast delar av metoder dvs alla steg följs inte alltid 
samt att ibland kan delar från olika metoder användas i stället för delar av enbart en 
metod. I vissa fall ses en metod som ett stöd att använda i bakgrunden av ett projekt, 
för att se om alla delar arbetats igenom.  

 

7.4 Huvudfrågeställning 
 

Det kan konstateras att användaren har en betydande roll i en 
systemutvecklingsprocess och inte minst i designprocessen. Den del av 
designprocessen som användaren allid bör vara delaktig i är arbetet med 
gränssnittsdesignen. Användaren är med och påverkar systemet genom att testa 
applikationer samt gränssnitt och efter det kommer med förslag på eventuella 
förändringar. Att användaren är med i denna process är en förutsättning för att rätt 
system skall kunna byggas. Utan användarens medverkan skulle designprocessen bli 
mycket svår och stora ändringar behöva göras, då systemet med all sannolikhet inte 
skulle stämma överens med användarens förväntningar. Därför är det viktigt att 
användaren får veta hur betydelsefullt det är att de medverkar i processen och på så 
vis bli medveten om sitt ansvar. Denna medvetenhet fås bland annat genom 
medverkan i gränssnittsdesignen. Genom att användaren känner ansvar för systemet 
leder detta i sin tur till att de även accepterar det färdiga systemet.  

 

Både en användares ansvar och acceptans har på så sätt med användarmedverkan att 
göra. I de systemutvecklingsprojekt som användaren har ett aktivt inflytande 
resulterar i system som accepteras och används av användaren. Användarmedverkan 
bör dock alltid ske med stöd från systemutvecklaren. Med andra ord, ju mer 
användaren tas med i processen med stöd av systemutvecklaren desto större är 
chansen att både användaren och systemutvecklaren kan anse projektet som lyckat. 
Att systemutvecklaren samt användaren använder sig av en metod i projektarbetet 
eller ej, kanske inte direkt bidrar till vilken roll användaren har i designprocessen utan 
bidrar mer med en spekulation om det finns metoder som stöder användarens roll i 
designprocessen. Det kan konstateras att åtminstone i företag återfinns sällan metoder 
med denna form av stöd för användarmedverkan. Anledningen till att detta stöd 
saknas är främst att metoder utvecklas av systemutvecklare för systemutvecklare och 
därför inte lämnar utrymme åt användaren. Det händer dock, enligt de intervjuade 
företagen, att användarna har sina egna metoder, att arbeta efter som visar hur 
systemen skall utvecklas just för deras miljö. 

 

7.5 Slutsatser 
 

Här följer kortfattat de slutsatser som framkommit utifrån ovanstående resultat: 

 

• Viktigast i designprocessen är att användaren är med och deltar i planeringen vid 
utveckling av informationssystemet, då användaren till exempel är med och 
utformar användargränssnittet. 
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• Flera faktorer utgår från användarens sida. Att det är användaren som skall ha 
insikt, förstå och anses som experten. Det diskuteras mindre om hur mycket stöd 
användaren får från systemutvecklaren för att användarmedverkan skall fungera 
på ett bra sätt. 

• En användare anses i de flesta fall vara den som skall använda systemet, däremot 
råder det delade meningar om vad det finns för olika typer av användare. 

• Det finns ett antal möjligheter för en användare att påverka ett 
informationssystem, detta kan till exempel vara att en användare är med och testar 
applikationer och efter det kommer med förslag på förändringar. Om en användare 
känner att de har möjlighet att påverka systemet ökar förmågan att känna ansvar 
gentemot systemet. 

• Användarmedverkan bedrivs främst för att det anses vara en förutsättning för att 
systemet skall stämma överens med det användaren vill ha. 

• Begreppet användaracceptans återfinns när systemet är klart och anses vara att en 
användare accepterar det färdiga systemet. Om systemet byggs i en miljö som 
användaren känner igen ökar förmågan till god acceptans från användarens sida. 

• Många problem kring ett informationssystem både vad det gäller funktionalitet, 
ansvar och acceptans kan relateras till hur användarmedverkan bedrivits. 

• Det finns idag ett stort antal systemutvecklingsmetoder att tillgå men dock ett 
färre antal som talar för användarmedverkan i designprocessen. 

• Många gånger anses det att metoder utvecklas av systemutvecklare för 
systemutvecklare och de lämnar därför inget utrymmer för användarmedverkan.
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8 Diskussion 
 

I diskussionskapitlet kommer en utvärdering av det arbete som examensarbetet 
inneburit att diskuteras. Det kommer även att presenteras en utvärdering av resultatet 
som framkom i föregående kapitel. Vidare ges ett uppslag till ett eventuellt fortsatt 
arbete.  

 

8.1 Utvärdering av arbete 
 

Både i den studerade litteraturen samt i de utförda intervjuerna har jag i möjligaste 
mån försökt att styra in användarmedverkan just på själva designprocessen så mycket 
det går. Ibland kan uppfattningen vara sådan att användarmedverkan sätts i 
förhållande till systemutvecklingsprocessen i övrigt, detta då det stundtals kan vara 
svårt att hålla isär de olika delarna i en systemutvecklingsprocess eftersom de mer 
eller mindre går i varandra.  

 

När intervjufrågorna utarbetades hade en del litteratur redan studerats och utifrån den 
framkom vinklingen till de olika frågorna. De olika områdena som intervjuerna och 
litteraturstudien är indelad i är tänkt att täcka det område som huvudfrågeställningen 
finns inom. Det finns med all sannolikhet fler områden som kan ha varit nyttiga att 
undersöka men uppfattningen är ändå att de områden som tas upp ger en bra grund för 
detta arbete. För att få arbetet angående användarens roll i designprocessen belyst 
utifrån olika vinklar kunde, om möjligheterna fanns, en undersökning göras även 
utifrån användarens sida. Detta kan vara intressant med tanke på att höra användarens 
aspekter på systemet och dess förmåga att delta i processen. Därför kan resultatet ha 
sett något annorlunda ut om intervjuer utförts även utifrån användarens sida. Detta 
eftersom användaren med all sannolikhet inte har samma utgångspunkt för hur arbetet 
i designprocessen bör se ut som systemutvecklaren har, eftersom de ser på en 
systemutvecklingsprocess utifrån skilda håll. Mycket som för systemutvecklaren är 
självklart kanske för en användare ses ett helt annat sätt. Detta kan dock variera något 
beroende på vilka erfarenheter en användare har från tidigare 
systemutvecklingsprojekt. 

 

Något som jag fått erfara genom arbetets gång angående systemutvecklingsmetoder 
och deras användning, är att det finns väldigt mycket att tillgå inom detta område. Det 
som jag i detta arbete erhållit kunskap om angående metoder ses nu i efterhand som 
en väldigt liten, nästan obetydlig, del av allt som metoder och deras användning 
innebär. Därför anser jag att delfrågan angående metoder och dess användning, inte 
skulle ha tagits med om jag idag skulle göra om något i rapporten. I stället skulle ett 
examensarbete med enbart fokusering kring metoder kunna framställas, då det finns 
mycket material skrivet om metoder.   
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8.2 Utvärdering av resultat 
 

De framkomna resultaten visar de aspekter som framkom utifrån de olika delfrågornas 
ämnesområden och vad de i sin tur bidrar till för att få problemställningen besvarad. 
Resultaten har framtagits både utifrån de utförda intervjuerna samt den studerade 
litteraturen. De två metoderna, intervju och litteraturstudie, som använts i detta arbete 
har som jag uppfattar det i vissa fall olika utgångspunkter. Företagen talar mer om 
hur något går tillväga medan i litteraturen talas det mer om vad som bör göras. 
Anledningen till denna indelning finner jag inget konkret svar på, men en aspekt kan 
vara att litteraturen innefattar mer spekulationer medan företagen inkluderar mer om 
hur en situation ageras.  

 

Resultaten och slutsatserna som framkommit i detta arbete kan ha inneburit en 
tendens till att påverkats av de utförda intervjuerna. När intervjuer ligger till grund för 
faktainsamling finns alltid en risk att intervjuaren påverkas av respondenten under 
intervjun. Dessutom sker en tolkning hos intervjuaren av respondentens svar. Arbetet 
kan på ett vis bli något styrt av intervjusvaren, då de på ett sätt blir mer konkreta och 
verklighetsförankrade än det som framgått av litteraturen. Jag anser att de svar som 
erhållits av litteraturen kanske inte alltid tydligt svarar på delfrågeställningen men de 
framkomna svaren behandlar ändå det område som frågorna finns inom, vilket jag 
därför anser dem relevanta för den här rapporten. 

 

Om användare inte tidigare varit med i ett systemutvecklingsprojekt kan det vara svårt 
att veta vad en systemutvecklingsprocess innebär och vilket arbete som ingår i de 
olika delarna. Ett exempel på en situation där resultatet av mitt arbete skulle kunna 
användas är som vägledning i ett projekt där situationen kring systemutveckling är 
relativt ny för användaren. Då resultatet i detta arbete visar att användarmedverkan är 
mycket viktigt inte minst i designprocessen kan detta arbete ge användaren några 
viktiga aspekter att beakta angående användarmedverkan i designprocessen.  

   

8.3 Uppslag till fortsatt arbete 
 

Mycket i dag talar för hur viktigt det är att låta användaren vara med i 
systemutvecklingsprocessen, inte minst i designprocessen. Användarens roll anses 
vara en mycket viktig aspekt då det är de som ses som experten och att det är de som 
skall komma med förslag och ändringar. Detta talar för att användaren måste avsätta 
mycket av sin tid till systemutvecklingsprocessen. Ofta diskuteras det kring att det är 
viktigt att användaren har handlingsfrihet genom att de får utrymme för egna initiativ 
och ansvarstagande men inte vilket stöd de får ifrån systemutvecklaren i detta arbete. 
Utifrån detta skulle det vara intressant att undersöka:  

 
• Vem bär egentligen det yttersta ansvaret – användaren eller systemutvecklaren? 

Får användaren det stöd från systemutvecklaren som de tycker att de behöver eller 
känner de att de själva får bära det yttersta ansvaret? Med andra ord - hur ser 
systemutvecklarens roll ut gentemot användarens? 
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Under de utförda intervjuerna har det visat sig att det oftast mer eller mindre används 
någon typ av metod på ett eller annat sätt. Det kan röra sig om att metoden används i 
bakgrunden för att kontrollera att inget skall glömmas. Uppfattningen finns i företag 
att om en metod följs från punkt till punkt finns risken att metoden tar över projektet. 
Ett förslag till fortsatt arbete är därför:  

 
• Hur angriper egentligen en systemutvecklare en designsituation i förhållande till 

hur metoderna säger att dessa situationer skall angripas? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1 Allmänt 
Vilken typ av projekt är det som genomförs? 

Vilka är medverkande i projektet? 

Vad är tidsramen för projektet? 

Vilka delar ingår i en systemutvecklingsprocess? 

 

2 Designprocessen 
Finns det särskilda aspekter så som till exempel resurser i form av tid som är viktiga 
att uppmärksamma vid design av ett informationssystem? 

 

3 Användaren och dess roll i designprocessen 
Vad lägger ni i begreppet ”användare”? 

Vad finns det för olika typer av användare? 

 

- Användarens ansvar 

Hur ser användarens möjlighet/vilja att ta ansvar ut i designprocessen? 

Dokumenteras ansvarsfördelningen? 

 

- Användarmedverkan  

Varför eller varför inte bör en användare vara delaktig i designprocessen eller delar av 
den? 

Hur ser användarens krav ut i början av processen jämfört mot slutet?  

Sker klassificering och/eller prioritering av krav? Om så är fallet hur kontrolleras 
detta?  

 

- Användaracceptans 

Vad lägger ni i begreppet användaracceptans? 

Hur ser användarens möjlighet till medverkan på systemets funktionalitet och 
utförande ut?  

Har användare möjlighet till information och utbildning kring systemet? 

   



Bilaga 1 Intervjufrågor 

 2 

 

4 Metoder och dess användning vid design 
Används  systemutvecklingsmetoder? 

Följs metoden fullt ut eller används delar av den typ som en riktlinje, och i så fall 
varför? 

Finns det metoder som stöder användarens roll i designprocessen?  

 


