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Sammanfattning 
Litteratur inom systemutvecklingsområdet förespråkar att slutanvändare bör deltaga i 
systemutvecklingsprocessen och att det är betydelsefullt för att uppnå ett effektivt och 
användbart system. Detta arbete undersöker därför systemutvecklares syn av 
delaktighetens betydelse i systemutvecklingsprocessen, för att systemutvecklare ska 
kunna skapa ett system som tillgodoser slutanvändarnas krav och önskemål. 

Denna rapport behandlar slutanvändarnas verkliga deltagande i 
systemutvecklingsprojekt i dagens informationssamhälle. Undersökningen som 
genomförs i denna rapport syftar till att klargöra i vilka moment av 
systemutvecklingsprocessen som systemutvecklarna anser att användarnas medverkan 
är mest betydelsefull. Arbetet syftar även till att hitta var i 
systemutvecklingsprocessen som användarna får möjlighet att deltaga effektivt, samt 
att få reda på vad systemutvecklarna anser om att låta användarna vara delaktiga i 
utvecklingsarbetet. 

För att komma fram till ett resultat har ett antal intervjuer genomförts med verksamma 
systemutvecklare. Resultatet visar enhälligt att det är i analysfasen som 
systemutvecklarna anser att användarnas medverkan är mest betydelsefull. 
Anledningen till att systemutvecklarna tycker det är av störst betydelse att låta 
användare deltaga i detta moment är för att kunna styra projektets resultat i rätt 
riktning från början. Systemutvecklarna menar att det är utifrån de uppgifter som 
framkommer i analysfasen som hela projektet skall grunda sig på i det fortsatta 
arbetet. Det är användarna som kan verksamhetens vardagliga informationshantering 
och som därmed vet vad som behövs i det kommande systemet.  

  

Nyckelord: användarmedverkan, användare, delaktighetens betydelse, 
systemutvecklare, attityder, systemutvecklingsprojekt 
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1 Inledning 
Denna rapport kommer att behandla slutanvändarnas verkliga deltagande i 
systemutvecklingsprojekt i dagens informationssamhälle. Det är av intresse att se hur 
stor medverkan användarna har i utvecklingsprocessen, och var systemutvecklarna 
anser att deras medverkan är mest betydelsefull.  

Många forskare anser idag att användarna bör deltaga i systemutvecklingsprocessen  
och att det är betydelsefullt för att uppnå målet med processen. Hägerfors och 
Brattgård (1992) motiverar orsaken till att användardeltagande anses viktig med 
effektivitet och konkurrenskraft samt vikten av att anställda får möjlighet till 
inflytande och kompetensutveckling. Andersen (1994) menar att det är en omöjlighet 
för användarna att själva utveckla det informationssystem som de ska använda, vilket 
enligt Bransler (1990) var vanligt när de första informationssystemen utvecklades. 
Andersen tillägger  dock att det är viktigt att användarna deltager aktivt i 
systemutvecklingen för att försöka få ett informationssystem som är bättre anpassat 
till personalens arbetsuppgifter i verksamheten. Hägerfors och Brattgårds (1992) syn 
på bred delaktighet i förändringsarbete belyses i citatet nedan. 

”… bland arbetslivsforskare finns en gemensam syn som innebär att i 
framtiden kommer människors engagemang bara att bli viktigare och 
viktigare för organisationers produktivitet och effektivitet. Hur 
konkurrenskraftig en organisation kan vara och förbli beror då till mycket 
stor del på de som arbetar i organisationen. Vi vet att människor trivs 
bättre och gör ett bättre arbete om de har möjlighet att påverka sin egen 
situation, att utvecklas, att vara kreativa och att kontinuerligt lära nytt i 
sitt arbete. Detta talar för att bred delaktighet i förändringsarbete blir allt 
mer väsentligt att förverkliga.” (Hägerfors & Brattgård, 1992, sid 13) 

Hägerfors och Brattgård (1992) säger dock att slutanvändarnas verkliga deltagande i 
projektgruppen kan vara allt ifrån att aktivt medverka till att endast ”sitta av tiden” på 
utvecklingsmötena. Med detta i åtanke känns det meningsfullt att genomföra detta 
arbete för att försöka få svar på systemutvecklarnas syn av delaktighetens betydelse i 
systemutvecklingsprocessen och se hur användarmedverkan utnyttjas i verkligheten. 
Ibland kanske användardeltagandet även kan vara av symbolisk anledning, istället för 
att ses som en resurs för systemutvecklarna. 

Grundén (1992) skriver att de tidiga systemutvecklingsprojekten präglades av ett 
expertorienterat arbetssätt, där de tekniska aspekterna dominerade. Hon menar alltså 
att dåtidens traditionella systemutveckling fokuserar på att konstruera tekniskt 
fulländade system, och att det därmed inte togs någon direkt hänsyn till 
organisationsproblem. Till skillnad från den traditionella systemutvecklingen tycker 
Grundén att dagens systemutvecklare tar större hänsyn till organisationsproblem och 
det informella sociala systemet. I och med detta anses att modern systemutveckling 
har en tendens att även beakta de sociotekniska aspekterna, vilka kommer att omtalas 
senare i rapporten.  

Efter denna introduktion till ämnesområdet önskas att läsaren har blivit inspirerad att 
ta del av det fortsatta arbetet, som kommer att beakta hur stor slutanvändarnas 
egentliga medverkan är i systemutvecklingen idag. Arbetet syftar till att hitta var i 
systemutvecklingsprocessen som användarna får möjlighet att deltaga effektivt och 
vad systemutvecklarna anser om att låta användarna vara delaktiga i 
utvecklingsarbetet. 
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Rapporten kommer att ge en överblick av de områden som ligger till grund för 
användardeltagande i systemutvecklingen, vilka enligt mig anses vara systemteori, 
informationssystem, systemutveckling och socioteknisk systemutveckling. Först ges 
en presentation av systemteorin eftersom författaren till denna rapport tycker att 
systemutvecklingens tankesätt härstammar från systemteorins grunder och efter det 
kommer begreppen informationssystem och systemutveckling att förklaras vad de 
egentligen innebär. Vidare kommer socioteknisk systemutveckling och 
användarmedverkan att diskuteras ur olika perspektiv. 
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2 Bakgrund 
För att kunna följa denna rapport, och förstå vad användardeltagande innebär i 
systemutvecklingsprocessen, finns det några områden inom systemutveckling som bör 
introduceras. Detta för att läsaren ska kunna få en helhetsbild av användardeltagandets 
bakgrund, utveckling och betydelse i utvecklingsprocessen. I kommande kapitel 
sammanfattas därför grunderna för systemteori, informationssystem, 
systemutveckling, socioteknisk systemutveckling, pso-utveckling och 
användardeltagande samt dess grundläggande begrepp.  

2.1 Systemteori 
Systemteori kan ses som ett ramverk, vilket hjälper oss att strukturera komplexa 
situationer på ett holistiskt sätt (Flood & Carson, 1993). Systemteori anses vara en 
metadisciplin, och dess ramverk kan därmed överföras till flera olika discipliner. 
Utformning och design av informationssystem kan delas in i två ytterligheter, vilka är 
teknikfokusering och organisationsfokusering. Ytterligheterna kan även kallas 
expertdesign eller hårt systemtänkande respektive participative design eller mjukt 
systemtänkande. Eftersom dagens samhälle har en allmän inställning till att bred 
delaktighet är viktigt vid systemutveckling, kommer denna rapport även att blicka 
tillbaka på grunderna för detta tänkande, för att se hur dagens användarcentrerade 
synsätt har växt fram genom åren. 

2.1.1 Vad är ett system? 

För att identifiera ett system, enligt Flood och Carson (1993), ska en ansamling 
element, vilka är relaterade till varandra, kunna urskiljas från omgivningen. 
Författarna hävdar att elementen även ska vara strukturerade i en organiserad helhet.  
Vidare påstår Flood och Carson att relationer och kommunikation mellan elementen 
kan vara flöden av information, materia eller energi.  

Ackoff (1981) definierar ett system som två eller fler element vilka satisfierar följande 
tre villkor:  

1. Beteendet hos varje element har en effekt på beteendet hos helheten.  

2. Beteendet hos varje element och dess effekt på helheten, är beroende av varandra. 
Detta betyder att på det sätt som ett element beter sig och dess effekt på helheten, 
beror på hur åtminstone ett annat element beter sig. Inget element har en 
oberoende effekt på helheten. 

3. Huruvida undergrupper av element är formade, så har varje element en effekt på 
beteendet hos helheten och inget har en oberoende effekt på den, d.v.s. elementen 
i systemet är väl förenade så att inte oberoende grupper kan bildas. 

Av dessa tre villkor drar Ackoff (1981) slutsatsen att ett system är en helhet som inte 
kan delas upp i oberoende delar. Ackoff anser vidare att nyckeln till systemålderns 
tänkande är syntes, att sätta samman delar, och utifrån dessa se systemet ur ett 
holistiskt perspektiv. Syntesen består av att identifiera en helhet där element som skall 
förklaras är en del. Efter det förklaras beteendet/egenskaperna av helheten, och till sist 
beskrivs beteendet/egenskaperna av det element som ska förklaras, i termer av roll 
och funktion i helheten.  
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Ackoff (1981) menar att maskinålderns tankebanor istället var att sönderdela 
problemet och försöka se problemsituationen utifrån de enskilda elementen var för 
sig, ett reduktionistiskt synsätt. Vid denna tidpunkt framstod analytiskt arbete som det 
rätta. Analys innebär att syntesens steg används i omvänd riktning, d.v.s. plocka isär 
det som skall analyseras, försök sedan att förstå beteendet av delarna var för sig och 
till sist, försök att förstå helheten utifrån delarna. Ackoff säger vidare att analys och 
syntes är processer som kompletterar varandra för att identifiera ett system, men att 
systemåldern utnyttjar deras kompletterande egenskaper på ett nytt sätt. 

2.1.2 Problemlösning 

Problemlösning i systemteori kan delas in i ett hårt respektive ett mjukt synsätt. 
Grundén (1992) tycker att de traditionella systemutvecklingsmetodernas synsätt kan 
sägas tillhöra det hårda systemtänkandet, och de användarcentrerade 
systemutvecklingsmetoderna representerar det mjuka systemtänkandet. De hårda 
metodologierna anses vara inriktade mot de ekonomiska och tekniska aspekterna av 
ett system, medan de mjuka metodologierna förespråkar användarcentrerad utveckling 
med diskussioner i centrum (Grundén, 1992).  Hägerfors (1995) menar att både det 
hårda och mjuka systemtänkandet behövs, beroende på problemsituationen och hur 
den skall hanteras. De hårda metodologierna kan vara användbara när det gäller 
rutinproblem, då det flesta faktorerna, målet, vad som ska göras och sättet som det ska 
göras på, redan är kända. Det mjuka systemtänkandet behövs för att identifiera 
problem och analysera identifierade problem. 

För att kunna välja en passande metodologi för varje enskild problemsituation måste, 
enligt Flood och Carson (1993), noggrann hänsyn tas till verksamhetens aktörer och 
den problematiska situationen som råder. Vidare anser författarna att med hjälp av en 
metametodologi kan viktiga parametrar systematiskt beaktas för att sedan komma 
fram till en lämplig metodologi. Detta är i enlighet med författarna ett metodiskt sätt 
att gå till väga för att hitta rätt metodologi, som dock kräver mycket tid och kraft 
vilket ofta saknas i verkligheten. Författaren av denna rapport tror att det i större 
projekt är viktigt att lägga ned den tid och kraft som krävs för att hitta en lämplig 
metodologi, därför att denna metodologi sedan verkar som ett stöd i 
utvecklingsprocessen. Det kan även kännas tryggt att använda sig av en etablerad 
metod, dels för att den är beprövad och dels för att det finns tidigare erfarenheter av 
en etablerad metod. 

Avison och Fitzgerald (1993) menar att metodologier fick en ökad betydelse som 
hjälpmedel i systemutvecklingen då datoriseringen, och de kostnader som det förde 
med sig, ökade. Företagsledningen krävde därmed att informationssystemen skulle 
anpassas bättre till verksamheten.  

2.1.3 Problemlösning enligt hårda metodologier 

Enligt Flood och Carson (1993) förespråkar det hårda synsättet inom problemlösning 
att försöka uppnå ett redan förutbestämt mål. Inom detta synsätt anses att alla problem 
kan lösas genom att först sätta målet och sedan välja den lösningen, bland alternativ 
av lösningar, som uppfyller målet på ett satisfierande sätt. I de traditionella metoderna 
gäller det alltså för systemutvecklaren att samla den information som krävs för att få 
en klar bild av problemsituationen, för att sedan kunna nå det förutbestämda målet. I 
detta fall ses problemet som något objektivt, problemet anses vara det samma 
oberoende av vem som studerar det. Kraft (1977, 1979 i Grundén 1992) anser dock att 
en problemsituation, i de hårda metodologierna, inte ”uppstår” förrän någon 
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beslutsfattare högt i organisationens hierarki förklarar ”problemet” som ett verkligt 
problem.  

Waern, Lantz, Oestreicher och Hansson (1992) nämner även de att i tidiga 
systemutvecklingsprojekt, där det inte fanns något utrymme för användaren att 
deltaga, blev människan betraktad som ett objekt i verksamheten. Användaren blev 
noggrant studerad för att kunna få verksamheten beskriven på ett objektivt sätt, alltså 
ett reduktionistiskt sätt enligt Ackoff (1981). Efter att ha identifierat problemet hävdar 
Kraft (1977, 1979 i Grundén 1992), att det enligt det hårda synsättet, är systemerarens 
uppgift att lösa problemet på bästa sätt, ofta genom att dela upp det i mindre 
delproblem. 

Själv anser jag att det reduktionistiska synsättet kan vara anledningen till att de 
traditionella systemutvecklingsmetoderna inte räckt till för att skapa så effektiva och 
användbara datasystem som slutanvändarna i verksamheten hade förväntat sig. Jag 
tror att utvecklingsprocessen istället bör ses ur en holistisk vinkel, för att kunna förstå  
systemens komplexitet när människor är involverade och få helheten att fungera på ett 
tillfredställande sätt. Det betyder att samverkan mellan organisationen och 
människorna, samt interaktionerna där emellan, måste ses ur ett holistiskt perspektiv. 
Detta fick jag sedan bekräftat då Flood och Carson (1993) refererar till Vemuri (1978 
i Flood & Carson, 1993) som hade beaktat Ackoffs teorier om maskinåldern och 
systemåldern och kommit fram till att traditionell reduktionism anses olämplig i 
systemåldern. Anledningen till detta påstår Vemuri vara att systemålderns system är 
öppna, d.v.s. de utbyter information/materia/energi med sin omgivning över 
systemgränsen, och har målmedvetna delar som endast delvis är observerbara. Detta 
till skillnad från våra föregångare i maskinåldern som endast hade att göra med 
relativt enkla system vilka till stor del var slutna, d.v.s. de saknade kontakt med 
omgivningen utanför systemgränsen,  hade standardiserade delar och var tydliga att 
observera.  

Hägerfors (1995) menar att systemdesign, enligt det hårda systemtänkandet, ses som 
teknikutveckling och att tekniska och ekonomiska intressen står i fokus. Hon menar 
vidare att människors olika uppfattningar och perspektiv inte ses som intressanta. 
Flood och Carson (1993) skriver att huvuduppgiften med hårt systemtänkande är att 
komma underfund med organisationens struktur och sedan använda informationen för 
att fastställa vad som skall åtgärdas. Hägerfors (1995) är av samma åsikt och tillägger 
att systemutvecklare ser till att samla information för att kunna få en klar bild över 
den verkliga situationen och sedan utifrån denna ”sanna” bild bygga det bästa 
informationssystemet som det finns resurser och tid till. 

2.1.4 Problemlösning enligt mjuka metodologier 

I grupprocessen mjukt systemtänkande/participative design medverkar både 
systemutvecklare och användare av det kommande systemet, för att komma fram till 
organisationsförändringar och ett informationssystem som innebär effektivisering av 
verksamheten (Hägerfors, 1995). Hägerfors (1995) menar att detta synsätt fokuserar 
på en ömsesidig lärandeprocess och att alla deltagare i gruppen uppfattas som 
likvärdiga. Utifrån detta kan tonvikt läggas vid olika synsätt, perspektiv och behov 
som skall tillfredställas. 

Enligt Flood och Carson (1993) är det mjuka synsättet för problemlösning ett 
subjektivt sätt att hantera problemsituationer. Enligt dem bejakar ansatsen att 
människor kan uppfatta saker på olika sätt och lärandeprocessen, som Hägerfors 
(1995) talar om, leder därför ofta till funderingar, reflektioner och diskussioner kring 
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problemuppfattningar och vidare till konsensus. Det är detta synsätt som ligger till 
grund för den skandinaviska skolans systemutveckling (Hägerfors, 1995). Miser och 
Quade (1995) menar  att enligt det mjuka synsättet är många mål oklara, vissa viktiga 
variabler är ej kvantifierbara och analytikerna får nödvändigtvis räkna med att 
granska innebörden av systemets djupare, olika möjliga mål. 

Crowe, Beeby och Gammack (1996) skriver i sin bok att skillnaden mellan hårt och 
mjukt systemtänkande är att den hårda metodologin betonar hur något görs, och den 
mjuka metodologin framhäver vad som ska göras. Att ta reda på vad som ska göras, 
fastställa kraven, kräver diskussioner och utredningar och därför anser författarna att 
det mjuka synsättet lämpar sig bäst, eftersom det framhäver personlig kommunikation 
och förklaringar. Vidare menar Crowe, Beeby och Gammack (1996), att när kraven 
har formulerats i samråd med användarrepresentanterna är det systemerarens ansvar 
att realisera kraven, vad, i tekniska termer. Detta kräver då att systemeraren har 
samma uppfattning av begreppen som användardeltagarna i projektgruppen, alltså att 
även kontextuella aspekter har uppfattats likväl som funktionella.  

2.2 Informationssystem 
Enligt Andersen (1994) resulterar ett systemutvecklingsprojekt vanligtvis i ett 
informationssystem vars syfte är att effektivisera och tjäna den verksamhet, för vilken 
systemet är framtaget. 

2.2.1 Vad är ett informationssystem? 

För att förstå vad ett informationssystem  är, behöver vi veta vad orden information 
och system betyder. Tidigare i rapporten har ordet system beskrivits, därav 
sammanfattas här ordet som en samling objekt vilka är förbundna med varandra på ett 
eller annat sätt. Avison och Fitzgerald (1993) skiljer på ordet information och ordet 
data. De anser att data representerar ostrukturerad fakta. Informationen fås sedan ur 
den data som förmedlas till mottagaren.  

Andersen (1994) säger att information är upplysningar om faktiska och tänkta 
förhållanden, medan data är en samling av symboler eller signaler som är bärare av 
dessa upplysningar. Andersen skiljer på orden information och kunskap, där kunskap 
är en människas förståelse för tänkta och faktiska förhållanden. Kunskap är därmed 
något som människor innehar, information är det vi förmedlar eller tar emot. 
Information existerar inte av sig självt, skriver Goldkuhl (1985), utan alltid i ett 
kommunikationssammanhang. Goldkuhl anser även att informationen alltid kan 
relateras till mänskliga kommunikatörer och deras kommunikationshandlingar av 
olika slag och med olika syften. 

Ett informationssystem är alltså ett system som förmedlar information mellan 
människor, och dess syfte är att förbättra kommunikationen mellan dem (Andersen, 
1994). Hägerfors (1995) menar att ett verkningsfullt informationssystem effektiviserar 
hela organisationen, om rätt information finns på rätt plats vid rätt tid. 
Informationssystem idag ses vanligtvis ur två perspektiv, dels som ett kontrollsystem 
vilket ser organisationen som ett tekniskt system och dels som ett informationssystem 
sett utifrån användarnas synvinkel (Langefors, 1966).  

Hägerfors (1995) anser att ett datorsystem är en del av datasystemet, och att 
datasystemet i sin tur är en del av informationssystemet. Hon säger att 
informationssystemet omfattar, förutom datasystemet, människor, deras 
arbetsuppgifter och informationshantering, samt en fördelning av arbetsuppgifter 
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mellan människor och mellan människor och datorer. Enligt Bansler (1990), där även 
Andersen (1994) samtycker, har ett informationssystem till uppgift att insamla, 
bearbeta, lagra, behandla och distribuera information. 

Andersen (1994) tillägger att det är viktigt att sändare och mottagare av information 
har någorlunda sammanfallande referensramar. Vid utveckling av ett 
informationssystem menar Andersen därför att det är viktigt att skaffa sig en bild av 
användarnas referensramar, för att veta vilken information som systemet ska samla in. 
Andersen (1994) framför att ett informationssystem inte har någon mening i sig, utan 
att det existerar för att tjäna sin verksamhet.  

2.2.2 Informationssystemens bakgrund och utveckling 

Avison och Fitzgerald (1993) förtäljer att det alltid funnits informationssystem i olika 
former. Författarna förklarar att även innan datorernas tid var företagen tvungna att ha 
informationssystem för t.ex. löneutbetalning, materialbeställning, planering av 
produktion, orderhantering och transport, och dessa var då till stor del manuella 
informationssystem. Avison och Fitzgerald (1993) menar att de manuella systemen 
ibland kunde uppfattas otillräckliga i någon mening. Vanliga brister i dåtidens 
informationssystem kunde vara; en stigande arbetsbörda som överbelastade det 
manuella systemet, att lämplig personal kunde vara kostsam och svår att rekrytera, en 
förändring i arbetets inriktning eller att fel var vanligt återkommande. Avison och 
Fitzgerald anser att dessa brister i dåtidens manuella informationssystem har legat till 
grund för att utveckla datoriserade informationssystem.  Avison och Fitzgerald (1993) 
fortsätter sin diskussion med att förtälja att den tidiga övergången till användningen 
av datorer ofta var genomförd utan en bestämd och tydlig metodologi som 
hjälpmedel, och att systemutvecklarna/programmerarna istället förlitade sig på egna 
erfarenheter. Systemutvecklingen var då enbart inriktad mot programmering och 
systemutvecklarnas/programmerarnas kunskap var av teknisk karaktär. Författarna 
menar att systemutvecklarna/programmerarna saknade kunskap om 
kommunikationens betydelse mellan människor och därför kom användarnas behov i 
skymundan för de tekniska aspekterna av det datoriserade informationssystemet. 
Avison och Fitzgerald tillägger att när användarna ville ha något förändrat i 
datasystemet, ledde själv förändringen nästan alltid till ytterligare förändringar av 
andra delar av systemet. Dessa modifieringar ledde i sin tur till nya förändringar av 
andra delar i systemet. Detta blev en ond cirkel som irriterade både användare och 
programmerare (Avison & Fitzgerald, 1993). 

2.3 Systemutveckling 
Med följande citat tycker jag att Bansler (1990) lyckats beskriva 
informationssamhällets syn på systemutveckling på ett sätt som kommit att bli en 
allmän uppfattning bland forskare inom området, d.v.s. där han även betonar vikten av 
organisationsutveckling i samband med utveckling av informationssystem. 

”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) 

Bansler (1990) skriver vidare att det numera är underförstått att målet med 
systemutveckling inte bara är att utveckla ett datasystem i snäv mening, utan ofta 
behövs även förändringar göras i de befintliga arbetsprocesserna och den 
förekommande arbetsorganisationen inom den verksamhet som informationssystemet 
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skall utvecklas åt. Bansler (1990) vill därför att systemutvecklingen skall ses som en 
form av organisationsförändring istället för en ren teknisk förändringsprocess. 
Traditionellt har det inte varit självklart att systemutveckling innebär både 
organisationsförändringar och utformning av ADB-system (Grundén, 1992). Grundén 
(1992) menar att det förr var vanligt att dessa utvecklades i frånvaro av varandra, och 
att de var förlagda under olika enheter i organisationen. Idag uppmärksammas dock 
vikten av samstämmighet och samband mellan utveckling av ADB-system och 
organisationsutformning (Grundén, 1992). 

2.3.1 Vad är modell, metod, teknik och  verktyg? 

Att utveckla ett informationssystem är en mycket omfattande uppgift, vilket enligt 
Andersen (1994) kräver att man behärskar modeller, metoder, tekniker och verktyg 
för att kunna utföra denna uppgift på ett tillfredställande sätt. Andersen definierar 
begreppet modell som ett övergripande ramverk för utvecklingsarbetet. Modellen 
beskriver i grova drag vilket arbete som ska utföras och vem som skall göra det. 
Flensburg (1987) tycker att en modell kan liknas vid en fotomodell, d.v.s. en modell 
ska vara en förebild. En metod, säger Andersen (1994), är mycket mer detaljerad än 
en modell. Han menar att en metod är en noggrann beskrivning av hur problemet ska 
lösas. Metoden talar även om vilket arbete som skall utföras och hur det skall 
organiseras, samt vilka beskrivningstekniker som lämpar sig för metoden. Det fjärde 
begreppet som författaren anser att systemutvecklaren ska behärska är teknik. En 
teknik säger Andersen vara ett arbetssätt för hur en beskrivning ska göras och ett 
verktyg är ett fysiskt hjälpmedel. 
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2.3.2 Livscykelmodellen 

Dagens sätt att se på systemutvecklingsprocessen kan representeras av 
livscykelmodellen, enligt Andersen (1994), som består av systemering, realisering och 
implementering. Med utgångspunkt från figur 2 kommer de olika faserna i 
livscykelmodellen nedan att ges en innebörd, då det är av intresse att känna till de 
olika faserna som användarna kan/bör medverka i. 
 

    Systemutveckling     

       

    Systemering     

       

För- Analys Utform- Realise- Imple- Förvalt- Avveck- 

ändrings-  ning ring mente- ning ling 

analys    ring och drift  

Figur 1: Livscykelmodellen (efter Andersen, 1994, sid 48) 

Förändringsanalysen ingår egentligen inte i själva systemutvecklingsprocessen, men 
Andersen (1994) förespråkar ändå att denna analys bör göras, därför att den är viktig 
för det fortsatta arbetet. I förändringsanalysen utforskas vilka förändringsbehov 
verksamheten har, vilka möjligheter som finns och vad som är verksamhetens 
verkliga problem. Enligt Andersen är det inte självklart att en organisations verkliga 
problem kan relateras till informationssystem, utan problemet kanske ursprungligen 
uppkommer från verksamheten i sig. Man skall därmed vara medveten om att det inte 
alltid är ett nytt informationssystem som krävs för att komma till rätta med en 
verksamhets problem. Efter de valda utvecklingsåtgärderna, möjligtvis utveckling av 
ett informationssystem, formuleras en plan för det löpande utvecklingsarbetet som 
anger vilken typ av åtgärder problemen kräver.  

För att informationssystemet skall uppfylla de krav som användarna ställer på 
systemet, menar Andersen (1994) att det är viktigt att användarna får vara med i 
systemutvecklingsprocessen. Redan i analysfasen bör användarrepresentanter närvara, 
där kunskap ska framkomma om vad systemet skall göra (Andersen, 1994). 

Analysfasen, anser Andersen (1994) vara den viktigaste delen av 
systemutvecklingsprocessen eftersom den ligger till grund för kravspecifikationen, 
vilken i sin tur används för design och implementation av informationssystemet. 
Andersen menar att det därför måste tillägnas stor vikt vid framtagandet av 
kravspecifikationen, då det betyder att rätt krav måste implementeras för att 
användarna skall bli nöjda och kunna utnyttja systemet till fullo. Om fel krav 
implementeras, kan detta medföra stora kostnader för att på nytt analysera fram de 
riktiga kraven. För att rätt krav skall kunna analyseras fram i analysfasen, har 
användarna en betydande roll då det är de som känner till den vardagliga 
informationshanteringen. För att lyckas med kravspecifikationen menar Andersen att 
systemutvecklaren skall hjälpa användaren att avgöra vilka yttre egenskaper som 
systemet ska ha. Det är sedan systemutvecklarens uppgift att sätta samman de inre 
egenskaperna, för att de ska tillgodose användarnas behov och krav på 
informationssystemet. Enligt livscykelmodellen är kravspecifikationen ett centralt 
dokument i systemeringen, därför är det viktigt att användarnas önskemål är tydligt 
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dokumenterade och noggrant preciserade (Andersen, 1994). Systemeraren skall alltså 
finna den bästa lösningen för att uppfylla användarens krav. 

När kraven är dokumenterade tar utformningsfasen vid. Enligt Andersen (1994) består 
utformningsfasen av två delar, vilka är val av principiell teknisk lösning och 
utformning av aktuell teknisk lösning. Principiell teknisk lösning definierar Andersen 
som att välja vad som skall ske manuellt och vad som ska datoriseras. Till den 
tekniska lösningen skall även val av maskinutrustning, filstruktur och 
utvecklingsverktyg göras. De olika alternativen av utvecklingsverktyg för att 
implementera systemet,  nämner Andersen (1994) kan vara modifiering av 
standardsystem, att använda fjärde generationens utvecklingsverktyg eller att använda 
ett programmeringsspråk. 

Nästa steg i livscykelmodellen är realiseringen. Andersen (1994) säger att realisering 
innebär programmering av systemet, och att det även kan innefatta utveckling av 
manuella rutiner. När systemet är klart skall det implementeras, d.v.s. systemet införs 
och tas i dagligt bruk i verksamheten.  

De två sista faserna i livscykelmodellen, förvaltning & drift och avveckling, ligger 
utanför systemutvecklingens område. Driftsfunktionen skall dock se till att systemets 
dagliga drift fungerar på ett felfritt sätt och förvaltningen innefattar att följa upp 
systemets kvalitet och ibland besluta om förbättringar i systemet (Andersen,1994). 
Livscykeln har en början och ett slut, vilket innebär att ett informationssystem inte har 
ett evigt liv (Andersen, 1994). En avveckling blir därför aktuell om verksamheten som 
systemet stöttar läggs ned, och informationssystemet upphör då att existera. 

2.3.3 Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv 

Bansler (1990) skriver att ordet ”systemutveckling” började användas i mitten på 
1960-talet, främst i samband med utveckling av administrativa datasystem. Han säger 
att andra ord som användes inom samma område var ”systembeskrivning”, 
”systemanalys” och ”systemkonstruktion”, vilka idag tillsammans ingår i 
systemutvecklingsprocessen. ”Systemarbete” och ”systemering” kan sägas vara 
synonymer till systemutveckling (Bansler, 1990). Avison och Fitzgerald (1993) 
förtäljer att innan begreppet systemutveckling började användas, var processen endast 
tekniskt inriktad och därför kallades ”systemutvecklarna” då för programmerare. 
Grundén (1992) menar att det på den tiden var en ren överflyttning av de manuella 
rutinerna till datoriserade sådana, och att det därmed inte togs någon hänsyn till 
organisationsproblem. Langefors (1966) kallade denna form av användning av data, 
där datasystemet endast utvecklas för att göra sådant som redan görs, för konservativ. 
Langefors menar att man därmed ignorerade möjligheterna att utnyttja datatekniken 
för att förbättra företagsstyrningen och uppnå de ekonomiska vinsterna som det skulle 
kunna innebära. Langefors (1966) anser därför att målet med systemutveckling bör 
vara mer än att bara datorisera redan befintliga manuella arbetsuppgifter. 

När organisationerna ökade i storlek och informationssystemen blev allt mer 
komplexa, fick metodologier en ökad betydelse som hjälpmedel i systemutvecklingen 
(Avison och Fitzgerald, 1993). Detta med anledning av att företagsledningen krävde 
att informationssystemen skulle anpassas bättre till verksamheterna i och med 
datoriseringen och de ökade kostnader som utvecklingen förde med sig.  

Bansler (1990) skriver att i slutet av 60-talet och början av 70-talet gjordes de första 
försöken att införa informationssystem som även innebar organisationsförändringar. 
Dessa omorganisationer skapade stor oro och osäkerhet bland personalen och ledde 
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således till konflikter mellan ledning och personal men även mellan grupper i 
personalen. Bansler (1990) klargör sedan att det således var uppenbart att de problem 
som informationssystemet ledde till inte endast var av teknisk karaktär utan också av 
social och organisatorisk karaktär.  

Detta leder in på nästa synsätt inom systemutvecklingen, nämligen det sociotekniska 
synsättet, som anser att systemutvecklingen inte enbart bör betraktas som ett rent 
tekniskt konstruktionsproblem (Bansler, 1990). Det betyder alltså att inte bara 
informationssystemet skall stå i fokus, utan att även personal- och organisations-
förhållanden förs in i utvecklingsarbetet.  

Enligt Waern, Lantz, Oestreicher och Hansson (1992) är den användarcentrerade 
synvinkeln inom systemutveckling mycket ung och först 1986 användes begreppet 
”användarcentrerad systemutveckling” i litteratur inom området. Anledningen till att 
inte ”användar-begreppet” sattes i fokus tidigare anser författarna beror på att tidigare 
informationssystem var så svåra att utforma att det inte var möjligt att ställa 
människan i centrum för systemutvecklingen. Författarna skriver dock att 
Skandinavien var tidigt medveten om att hänsyn bör tas till slutanvändaren i någon 
form i systemutvecklingsprocessen. I ett tidigt skede blev användarna betraktade som 
utstuderade objekt, där de iakttogs i sina arbetsuppgifter utan att för den skull deltaga 
med egna idéer i utvecklingen. 

I och med att det användarcentrerade synsättet har det blivit vanligare att låta 
användarna få allt större medverkan och mer betydande roll i projektgruppen. Andra 
aktörer, utöver användarna, i systemutvecklingsprocessen bör vara kund, analytiker, 
designers och programmerare. Analytiker, designers och programmerare skall se till 
att kundens och användarnas krav uppfylls. För att nå det förväntade resultatet bör de 
olika aktörerna dra nytta av varandras kunskaper och utbyta viktig information. 

2.4 Socioteknisk systemutveckling 
Enligt Grundén (1992) delar det klassiska sociotekniska synsättet in verksamheten i 
två delsystem, ett socialt och ett tekniskt system. Andersen (1994) säger att i det 
sociala systemet beaktas allt som är av intresse för personalen och i det tekniska 
systemet beaktas tekniska aspekter, men även ekonomiska. Budskapet med den 
sociotekniska systemutvecklingen är att de olika delsystemen måste ta hänsyn till 
varandra vid utformning av ett informationssystem, de kan således inte utvecklas 
isolerade från varandra. 

Grundén (1992) konstaterar att sociotekniken är pluralistisk med olika företrädare och 
grenar och att den därmed inte kan betraktas som en enhetlig tradition. Grundén anser  
därför att det är mer lämpligt att tala om ”sociotekniskt orienterad systemutveckling” 
istället för socioteknisk systemutveckling. 

2.4.1 Pso-utveckling 

Vid utvecklingen av informationssystem betonar Andersen (1994) att det parallellt 
måste ske en utveckling av organisationen och en utveckling/kompetenshöjning hos 
personalen. Detta kallar Andersen för pso-utveckling, vilket står för personal-, 
system- och organisationsutveckling. För att utvecklingsarbetet skall nå bästa resultat 
får inte organisationens struktur ses som något statiskt förhållande enligt Andersen 
(1994). Anledningen till detta är att det skall vara möjligt att ändra 
ansvarsförhållanden och samarbetsmönster inom organisationen under utvecklingens 
gång, då pso-utveckling även syftar till att motivera personalen att deltaga aktivt. 
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Andersen (1994) säger att det ännu idag inte finns någon modell som på ett grundligt 
och fullständigt sätt likvärdigt stödjer alla tre aspekter.  

En modell som gör ett försök till sociotekniskt orienterad systemutveckling och ligger 
nära en pso-utvecklingsstrategi är Mumfords utvecklingsmodell ETHICS (i Andersen, 
1994). Denna modell utvecklades i början av 70-talet och bedömer de sociala och de 
tekniska aspekterna hos det framtida informationssystemet på samma gång. Andersen 
(1994) anser dock att modellen inte lägger lika stor vikt vid o-et, som vid p-et och s-
et, då modellen ser till den enskilde personens arbete och arbetssituation och inte till 
organiseringen i sin helhet. 

2.5 Användardeltagande i systemutvecklingen 
Hägerfors (1995) säger att många faktorer, t.ex. arbetsorganisation, arbetsmiljö, 
trivsel och kvalitet på informationssystemet,  påverkas positivt när personalen har 
kunskaper och möjligheter att påverka sin arbetssituation och förändringar i 
organisationen. Nedan redovisas därför för olika nivåer av användardeltagande. 

2.5.1 Nivåer av användardeltagande 

Mumford (i Andersen, 1994) redogör för tre olika nivåer av användardeltagande i 
systemutvecklingsprocessen, vilka är konsultativ-, representativ- och gemensam 
systemutveckling. 

Enligt Andersen (1994) innebär det konsultativa deltagandet att systemutvecklarna 
endast rådfrågar användarrepresentanterna om deras åsikter och förslag. Det är i detta 
fall systemutvecklarna som har beslutsrätt och utför det huvudsakliga arbetet där de 
kan följa användarnas rekommendationer om de vill. 

I det representativa deltagandet, förklarar Andersen (1994) att representanter från de 
olika intressegrupperna utses för att deltaga i en designgrupp. Dessa representanter 
har till uppgift att förmedla personalens åsikter och förslag.  

Andersen (1994) beskriver slutligen den gemensamma systemutvecklingen som en 
process där alla berörda skall deltaga och uttrycka sina synpunkter. Detta skall sedan 
leda till att deltagarna diskuterar sig fram till en gemensam lösning, konsensus. 
Mumford (i Andersen, 1994) menar att det i verkligheten är svårt att genomföra denna  
deltagandeform fullt ut. 

2.5.2 Användarnas möjligheter till att påverka utvecklingen 

Inom systemutvecklingen finns det olika strategier för hur mycket användarna skall 
kunna påverka utvecklingen av ett informationssystem (Andersen, 1994). Andersen 
(1994) delar in denna påverkningsmöjlighet i en skala från expertdominerad till 
användarledd. En mellanstrategi, som Andersen säger är den mest utredda, kallas helt 
enkelt för samarbete. 

Andersen (1994) menar att enligt den expertdominerade systemutvecklingsstrategin är 
det systemutvecklarna som beslutar över systemets egenskaper och de skall även se 
till att driva arbetet framåt. I denna situation har användarna inget direkt inflytande på 
systemets yttre egenskaper, mer än att systemutvecklarna kan välja att utnyttja 
användarnas kompetens om de anser sig behöva deras åsikt eller kunskap. Andersen 
(1994) tillägger dock att systemutvecklarna, i detta fallet, ändå inte behöver 
respektera användarnas åsikter trots att de har konsulterat användarna. Anledningen 
till att en organisation väljer denna strategi vid utveckling av ett informationssystem 
tror Andersen (1994) kan bero på att denna strategi anses ge snabbast resultat och är 
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minst resurskrävande. En annan anledning till en expertdominerad strategi, enligt 
Andersen, kan vara att uppdragsgivaren inte vågar ställa upp på användarnas krav 
fullt ut. De utgår då istället från att experterna skall skapa ett system som är i linje 
med uppdragsgivarens önskemål, och att eventuella ”oberättigade” krav från 
användarna avvisas. 

Den användarledda systemutvecklingen är den expertdominerade strategins motpol. 
Den användardominerade strategin fungerar enligt Andersen (1994) bäst i 
kombination med användning av standardsystem eller fjärde generationens 
utvecklingsverktyg, då dessa hjälpmedel inte kräver att användarna utvecklar de inre 
egenskaperna av systemet. Andersen påpekar att den användarledda 
systemutvecklingen i verkligheten begränsas till vissa typer av uppgifter. Anledningen 
till att en organisation väljer denna strategi vid utveckling av ett informationssystem 
tror Andersen (1994) ofta beror på att systemutvecklarna har en tung arbetsbörda, och 
att det därför skulle ta lång tid innan projektet kom igång. En annan anledning till 
användarledd systemutveckling kan bero på skepsis för systemutvecklarna. 
Systemutvecklarna kan uppfattas som att de inte är särkilt benägna att tillgodose de 
behov och önskemål som användarna verkligen har. 

Skalans mittpunkt är samarbete mellan systemutvecklare och användare, och den mest 
utbredda strategin enligt Andersen (1994). Här betonas att användarna bestämmer de 
yttre egenskaperna av informationssystemet och systemutvecklarna skall sedan 
komma fram till en sammansättning av inre egenskaper som ger användarna det 
system de vill ha. Andersen skriver att detta måste systemutvecklarna få göra utan att 
blanda in användarna, då systemutvecklarna ansvarar för att finna den mest lämpade 
lösningen utifrån användarnas krav och behov.  
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3 Problembeskrivning 
Katzeff (1998) skriver att det i traditionell systemutveckling upplevs som ett avstånd 
mellan utveckling och användning, och att det ofta tar sig uttryck som ett avstånd 
mellan systemutvecklare och slutanvändare. Vidare skriver Katzeff att en 
förutsättning för att systemutvecklingen skall leda till ett system som anses vara 
användbart och effektivt, kan inte systemen utvecklas utan att man fokuserar på 
slutanvändarna. I samarbete med systemutvecklare bör användarna få vara med och 
precisera problemen samt formulera krav på det kommande systemet (Friis, 1985). 
Trots denna insats, menar Friis (1985), att det effektiva datasystem som eftersträvas 
inte alltid uppnås. Detta tror Friis beror på att användarrepresentanterna lämnas 
därhän när problemformuleringen och kravspecifikationen är klara och att 
”experterna” då, i de flesta fall, tar över för att lösa problemen som användarna har 
formulerat, trots att systemutvecklarna inte har någon ingående kunskap om 
användarnas vardagliga verklighet.  

I dagens informationssamhälle anses det betydelsefullt att involvera slutanvändarna i 
systemutvecklingsprocessen (Grundén, 1992). Hägerfors och Brattgård (1992) 
motiverar orsaken till att användardeltagande anses viktig med att anställda får 
möjlighet till inflytande och kompetensutveckling, samt att verksamheten därmed får 
ökad konkurrenskraft och bättre effektivitet. Ranerup (1996) skriver dock att det 
fortfarande är en aktuell problemställning hur man på bästa sätt tar hänsyn till 
användarna vid utveckling av ett datoriserat informationssystem. 

 För att ett informationssystem skall uppfylla användarnas önskemål, krävs att en 
korrekt kravspecifikation tas fram i utvecklingsprocessen. Det kan vara en svårt 
uppgift att ställa rätt krav som uppfyller användarnas önskemål (Hjelte, Kranqvist, 
Nyman och Oldgren, 1995). Waern, Lantz, Oestreicher och Hansson (1992) menar att 
det inte heller alltid är lätt för användarna att beskriva och formulera i ord vad deras 
arbetsuppgifter innebär.  

3.1 Problemprecisering 
Efter att ha tagit del av ovanstående författares åsikter och upplevelser, anser jag att 
det är av stor vikt att involvera användarna redan från första början i analysarbetet, 
och låta den ömsesidiga lärandeprocessen mellan användare och systemutvecklare 
fortgå genom hela utvecklingsprocessen. Arbetet bör vara iterativt, d.v.s. upprepbart, 
för att det ska vara möjligt att kunna beakta föränderliga krav som kan uppstå i 
processens fortlöpande. Genom att låta användarna deltaga med sin kunskap och 
erfarenhet borde det slutliga informationssystemet stämma bättre överens med 
användarnas önskemål.   

I enlighet med min litteraturstudie, som har gjorts i samband med denna rapport, har 
jag fått uppfattningen att bred delaktighet av användare i systemutvecklingsprojekt är 
att föredra och något som eftersträvas idag. Denna uppfattningen grundar sig endast 
på den litteratur som jag har tagit del av och därför vill jag göra en undersökning för 
att se hur det överensstämmer med systemutvecklare som är verksamma idag. Med 
detta i åtanke syftar denna rapport till att fokusera på användarnas verkliga medverkan 
i systemutvecklingsprocessen, där följande fråga hoppas bli besvarad. 

• I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser systemutvecklare att 
användarnas medverkan är mest betydelsefull och varför? 
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Med problempreciseringens fråga sökes först och främst svaret på i vilka delmoment 
av utvecklingsprocessen som användarna anses vara betydelsefulla för 
utvecklingsarbetet. Med betydelsefull menas här att användarna ska kunna tillföra sina 
erfarenheter, kunskaper och önskemål på ett sätt som gynnar och stödjer 
utvecklingsprocessen och dess olika delmoment. Systemutvecklarna är de som är 
ansvariga för utvecklingsarbetet och innehar kunskap om systemutvecklingens 
tillvägagångssätt. Delmomenten och dess benämning varierar från projekt till projekt, 
beroende på vilken metod som används och vilka moment som ingår i metoden. 
Exempel på delmoment i en systemutvecklingsprocess kan vara 
genomförbarhetsanalys, kravanalys, kravspecificering, kravvalidering, utformning, 
design, konstruktion, realisering, implementering, drift, förvaltning m.fl. Med min 
frågeställning vill jag även få veta varför det vid vissa moment är mer betydelsefullt 
att låta användarna medverka, än vid andra moment. 

Graden av användarnas verkliga deltagande i systemutvecklingsprocessen beror delvis 
på vilken metod som systemutvecklarna använder sig av. Om metoden förespråkar 
hög grad av användarmedverkan blir följderna förmodligen därefter och vise versa. 
Användarmedverkan kan enligt mig ses ur två olika perspektiv, ett kvalitativt 
deltagande och ett kvantitativt deltagande. Det kvantitativa deltagandet anser jag ser 
till antalet delmoment som användarna får medverka i. En metod måste således 
involvera användarna i flera moment i systemutvecklingsprocessen för att kunna 
sägas förespråka hög grad av användardeltagande. Vidare anser jag att det kvalitativa 
deltagandet beaktar användarnas möjligheter till att påverka utvecklingsprocessen och 
driva arbetet framåt. För att det kvalitativa deltagandet skall anses vara högt bör 
användarna känna att dessa möjligheter är stora och betydande. Eftersom rapporten 
syftar till att hitta var i systemutvecklingsprocessen som systemutvecklarna anser att 
användarmedverkan är mest betydelsefull kommer jag således att beakta det 
kvantitativa deltagandet. Det kvalitativa deltagandet kommer även att 
uppmärksammas då jag söker svaret på varför det i vissa moment är viktigt med 
användarmedverkan.  

3.2 Förväntat resultat 
Grundén (1992) förespråkar att användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt är 
betydelsefull för att uppnå de positiva effekter som ett informationssystem kan 
innebära för en organisations konkurrenskraft. Grundén säger att detta idag är en 
allmän syn som råder inom denna disciplin. 

Syftet med denna rapport är, utifrån den positiva inställningen till bred 
användarmedverkan som råder idag, att utreda systemutvecklares attityder till 
användarmedverkan i verkliga systemutvecklingsprojekt. Det förväntade resultat av 
problempreciseringens fråga är svår att sia eftersom jag inte vet om verksamma 
systemutvecklare har samma uppfattning, som forskning inom området visar. Jag tror 
dock att användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt eftersträvas bland 
systemutvecklare idag men kanske inte i den breda utsträckning som 
forskningsrapporter förespråkar, då det är både tids- och resurskrävande att driva ett 
utvecklingsprojekt med bred användarmedverkan.  

Svaret kommer förmodligen att påverkas av vilken typ av system som utvecklas samt 
vilken metod som används under utvecklingsprocessen. Ett moment där jag tror att 
användardeltagandet kan ha en betydande medverkan för systemutvecklarna är i 
analysfasen. Anledningen till att jag anser analysfasen vara ett moment där 
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systemutvecklare anser användarmedverkan vara viktig är för att rätt krav, som 
uppfyller användarnas önskemål, skall kunna analyseras fram.  
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4 Metod 
När problempreciseringen är formulerad skall en metod väljas för att kunna utföra  
undersökningen av problemet. Utifrån problemställningen finns ett antal alternativa 
metoder för att få svar på frågan i problempreciseringen. Alla metoder har sina 
fördelar och nackdelar och ingen kan sägas vara bättre eller sämre än den andra 
metoden. Enligt Patel och Davidson (1994) är det problemformuleringens specifika 
problem som avgör vilken typ av metod som kommer att väljas. Författarna menar att 
den metod som väljs, ska ge det bästa svaret på problemet i förhållande till den tid och 
de resurser som finns tillgängliga.  

De metoder som jag anser vara lämpliga med avseende på aspekterna relevanta svar, 
tid och resurser kommer jag att redogöra för i detta kapitel. Efter redogörelsen av 
dessa kommer jag att välja ett alternativ och slutligen motivera mitt val av metod.  

De metoder som jag anser vara lämpade för min undersökning i denna rapport är 
följande alternativ: 

• Intervju 

• Enkät 

• Litteraturstudie 

4.1 Intervju 
Intervjuer syftar till att samla information genom att ställa ett antal frågor. Enligt Patel 
och Davidson (1994) utspelar sig intervjuer vanligtvis som personliga möten mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. De menar att detta är den vanligaste formen, men 
att intervjuer även kan genomföras via telefonsamtal.  

4.1.1 Intervjuteknikens för- och nackdelar 

Den största fördelen med att använda intervjuer som undersökningsmetod anser jag 
vara den personliga kontakten. Vare sig intervjun utspelar sig som en traditionell 
besöksintervju eller som en telefonintervju, så finns direktkontakt mellan intervjuare 
och intervjuperson. I och med denna direktkontakt kan lätt en diskussion föras och 
missförstånd kring frågor kan undvikas genom ett förtydligande eller en förfrågning. 
Intervjutekniken skulle passa i denna undersökning för att den personliga kontakten är 
en fördel då intervjufrågorna bör vara av öppen karaktär och kan behöva diskuteras 
med intervjupersonen. Anledningen till att frågorna bör vara av öppen karaktär, d.v.s. 
utan fasta svarsalternativ, är att respondenterna fritt kan svara på frågan och att ett 
samtal lättare uppstår mellan intervjuare och respondent. 

Det finns två sätt att dokumentera intervjusvaren, att göra en ljudupptagning eller att 
föra anteckningar. Ljudupptagningens fördelar är enligt Patel och Davidson (1994) att 
intervjupersonens svar registreras exakt. Det krävs dock intervjupersonens 
godkännande för detta. Patel och Davidson (1994) ser ljudupptagningen som ett 
kostsamt alternativ då det tar tid att lyssna av inspelningen och föra anteckningar i 
efterhand. De anser även att ljudupptagningen kan ha en hämmande effekt på de svar 
som intervjupersonen avger. Nackdelen med intervju som undersökningsteknik anser 
jag, i enlighet med Patel och Davidson, vara den sammanlagda tid som alla steg 
tillsammans kräver. Restid, aktiv intervjutid, avlyssning av bandupptagning är 
moment i processen som kräver stor tidsåtgång. Kostnader för resor kan även ses som 
en nackdel, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett tidsperspektiv, då ”tid är 
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pengar”. Dessa nackdelar anser jag dock bör vägas mot de fördelar som finns att 
uppnå med intervjutekniken som undersökningsmetod, för att söka svaret på det 
specifika problemet.  

4.2 Enkäter 
Enkäter, är precis som intervjutekniken, ett sätt att samla information genom frågor. 
Till skillnad från intervjuer består enkäter av ett frågeformulär. Enligt Patel och 
Davidson (1994) förknippas enkäter vanligtvis med formulär som skickas via post. 
Författarna tillägger dock att det även finns enkätundersökningar som kallas ”enkät 
under ledning”, vilket innebär att undersökaren besöker den person som skall svara på 
enkäten. Genom att undersökaren finns på plats kan han/hon hjälpa till och eventuellt 
förtydliga frågor som är oklara.  

4.2.1 Enkätundersökningens för- och nackdelar 

Att använda sig av en enkätundersökning som metod, leder till att många individers 
synpunkter kan insamlas och detta skulle i sin tur ge ett brett underlag. Att nå många 
individer med en enkätundersökning kräver inte lika mycket aktiv ”undersökningstid” 
i anspråk som intervjutekniken gör för undersökaren. Genom att använda enkäter i 
min undersökning skulle alltså ett stort underlag kunna samlas in på relativt kort tid. 
Nackdelen med denna metod är istället att hela processen har en tendens att dra ut på 
tiden, då individerna som skall fylla i enkäterna ofta glömmer av enkäten eller bortser 
från vikten av deras medverkan. Enligt Patel och Davidson (1994) måste 
undersökaren räkna med att bortfallet av enkäter i en enkätundersökning blir stort. 
Patel och Davidson (1994) skriver vidare att ”enkät under ledning” kan vara ett 
alternativ för att minska bortfallet, men jag anser att då förloras  fördelen att nå ett 
brett underlag på kort tid därför att en enkätundersökning ”under ledning” kräver 
undersökarens närvaro och därmed går mycket tid åt som vid en intervju. 

Ytterligare fördelar med en enkätundersökning tror jag kan vara att individen inte blir 
påverkad av undersökaren som han/hon kan bli vid en intervju. Individen som skall 
fylla i enkäten kan även avsätta tid för detta när det passar honom/henne bäst. Patel 
och Davidson (1994) skriver att i en enkätundersökning kan frågorna misstolkas, detta 
kan leda till att vissa frågor inte besvaras eller blir felaktigt besvarade.  

4.3 Litteraturstudie 
Att utföra en litteraturstudie innebär enligt Patel och Davidson (1994) att hämta 
kunskap från olika dokument, vilket de även menar är det vanligaste sättet att samla in 
information i vetenskapliga sammanhang. Författarna menar att litteraturstudien är en 
tidskrävande process där själva sökningen och även genomgången av litteraturen tar 
mycket tid i anspråk. Förutom dessa bearbetningsmoment kan litteraturstudien dra ut 
på tiden genom att böckerna redan är utlånade och väntetid då uppstår. Patel och 
Davidson (1994) skriver att dokument kan bestå av böcker, tidningar, 
bandupptagningar, foton, protokoll m.m.  

Patel och Davidson (1994) skriver att rapportskrivaren bör ha relativt god kunskap 
inom området för att kunna precisera det aktuella problemområdet. Hur mycket 
material som måste samlas in menar Patel och Davidson (1994) beror dels på 
problemställningen och dels på hur mycket tid som finns för att samla in och bearbeta 
materialet. Författarna Patel och Davidson (1994) skriver även att det är viktigt att 
granska materialet med en kritisk inställning där både dokumentet och 
upphovsmannen bör beaktas.  
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4.3.1 Litteraturstudiers för- och nackdelar 

Om undersökaren endast förlitar sig till dokument kan en skevhet skapas i rapporten 
genom att endast material som stödjer läsarens egna teorier och idéer beaktas (Patel 
och Davidson, 1994). Patel och Davidson (1994) skriver att i detta läge kan i stort sett 
vad som helst bevisas, genom att bara välja ut sådan fakta som stödjer det som ska 
bevisas.  

Några av litteraturstudiens fördelar anser jag vara att metoden är ett billigt alternativ 
då de flesta litteraturstudier kan utföras genom att låna böcker på bibliotek. Studierna 
kan även utföras när och var läsaren har möjlighet till det. 

Då det är tidskrävande att få tag på systemutvecklingslitteratur som är relevant för 
problemområdet och nyskriven, anser jag inte enbart en litteraturstudie vara 
heltäckande för att få svar på min problemställning. En litteraturstudie skulle istället 
kunna kombineras med en enkätundersökning eller en intervju för att jämföra 
resultatet dem emellan.  

4.5 Val av metod 
Patel och Davidson (1994) skriver följande om att välja en teknik för att genomföra en 
undersökning: 

”Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår 
frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt 
förfogande.” (Patel och Davidson, 1994, s 54)  

Utifrån Patel och Davidsons (1994) aspekter om relevant svar, tid och tillgängliga 
medel samt de fördelar och nackdelar som ses med de möjliga metoderna, har ett val 
gjorts av metod för att genomföra detta examensarbete. Den metod jag valt är att 
utföra intervjuer. Intervjutekniken har valts framför en enkätundersökning i och med 
att intervjuerna tillåter en diskussion mellan intervjuaren och intervjupersonen som 
kan vara nödvändig för att få fram rätt svar på frågorna. Resor som uppstår för att 
träffa intervjupersonerna ser jag inte som något hinder då jag valt att vända mig till 
IT-företag i närliggande regioner. 

Med hänsyn till problemområdets frågeställning kommer en kvalitativ bearbetning att 
göras av de svar som framkommer under intervjuerna. Jämförelser kommer att göras 
av intervjusvaren varför en helt standardiserad intervjuform kommer att äga rum. 
Bandupptagning kommer att ske i de fall det tillåts för att respondenternas svar skall 
kunna nedtecknas exakt. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för arbetets genomförandedel att beskrivas. 
Eftersom intervjuer valdes som grundmetod för att söka systemutvecklares attityder 
till användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt, kommer nedan en redogörelse av  
förberedelserna för intervjuerna samt hur de genomfördes. 

5.1 Förberedelser av intervjuer 
Patel och Davidson (1994) skriver att noggranna förberedelser är en viktig del av 
genomförandet. Förberedelserna kan gälla urval av intervjupersoner, innehållet i 
intervjun, att vara kritisk till frågornas relevans, undersökarens intervjuteknik m.m. I 
följande underkapitel kommer därför förberedelser för mitt arbete att beskrivas med 
avseende på ovanstående punkter som Patel och Davidson (1994) anser vara viktiga. 

5.1.1 Val av intervjufrågor 

Utifrån Patel och Davidsons (1994) riktlinjer för utformning av en intervju, har 
följande frågor valts ut för att utgöra grunden för min intervju.  

Inledningsvis ställs några neutrala frågor som gäller intervjupersonens 
bakgrundsfakta. Att starta intervjun med några ”lätta” frågor kändes som en bra grund 
för att få igång samtalet och diskussionerna kring de kommande frågorna. 
Bakgrundsfakta som var av intresse för undersökningen var huruvida 
intervjupersonen var en kvinna eller en man, vilken ålder hon/han hade, vilken 
befattning personen hade på företaget och slutligen hur dennes bakgrund inom yrket 
såg ut.   

Efter dessa inledande frågor valdes att dela upp följande frågor i två kategorier. En 
kategori som utgick från företagets systemutvecklingsmetod och en kategori vars 
frågor ställdes utifrån intervjupersonens egen erfarenhet och synpunkter alltså bortsett 
från metoder. Intervjuformuläret i sin helhet återfinns i bilaga 1. 

De första sex frågorna hörde till den kategori av frågor som utgick från företagets 
metod. Anledningen till att detta perspektivet togs med var att jag dels ville veta hur 
vanligt det var att företagen hade en specifik metod att utgå från och dels för att få en 
inblick i de olika metoder som används idag. I de fall då inte företagen hade någon 
speciell metod som de arbetade utifrån ställdes frågorna istället ur samma perspektiv 
som den andra kategorin av frågor, d.v.s. bortsett från någon metod.  

Att intervjutekniken valdes framför enkätundersökning anser jag i detta fall vara en 
stor fördel då jag i en enkätundersökning inte skulle ha kunnat omformulera frågorna 
under tiden då individerna svarade.  

5.1.1.1 Intervjufrågor utifrån företagets metod 

Den omformulerade frågan som ställdes i de fall då svaret på första fråga var ”Nej, vi 
utgår inte från någon metod”, lyder inom parentes efter ordinarie frågan. 

Första kategorin av frågor var följande: 

• ”Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka?” 

Ovan skrivna fråga togs med för att få reda på hur vanligt det var att företagen 
arbetade utifrån någon specifik metod och i så fall vilken som användes. 
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• ”Är det en expertdominerad eller användarledd metod?” 

(”Brukar du arbeta expertdominerat eller användarlett i dina projekt?”) 

Denna frågas syfte var att utreda huruvida det var användarna eller 
systemutvecklarna som var den drivande kraften och styrde projektet framåt. 

• ”När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 
processen är de med och deltager?” 

(”När involverar du användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 
processen får de vara med och deltaga?”) 

Syftet med denna fråga var att få reda på om kontakten mellan systemutvecklare 
och användare var kontinuerlig under projektets gång eller om användarna endast 
tilläts deltaga vid specifika tillfällen. 

• ”I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?” 

(”I vilka moment brukar du låta användarna deltaga?”) 

Frågan var avsedd för att utreda i vilka moment av systemutvecklingsprocessen 
som metoderna aktivt tillät användarna att medverka. 

• ”Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg?” 

Ovanstående fråga skulle syfta till att få reda på varför en viss metod eller 
systemutvecklare anser att användarmedverkan är viktig i just de moment som har 
beskrivits tidigare. 

• ”Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment?” 

(”Varför bortser du från användarmedverkan i övriga moment?”) 

Denna frågas mening var att klargöra varför användarmedverkan inte utnyttjas 
genom hela systemutvecklingsprocessen. 

5.1.1.2 Intervjufrågor bortsett från metoder 

Andra kategorin av intervjufrågor var följande: 

• Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt?  

Denna fråga gav intervjupersonen friheten att definiera användarmedverkan precis 
som de ville med anledningen av att se om synen på användarmedverkan var en 
vedertagen definition idag.  

• Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka fördelar 
kan uppnås och vilka nackdelar finns?  

Syftet med frågan var att se vilka fördelar och nackdelar som användarmedverkan 
kan leda till i ett systemutvecklingsprojekt. 

• Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt ont”? 

Denna fråga kan nog vara känslig för respondenterna att svara på i de fall då 
användarmedverkan ses som ett ”nödvändigt ont”. Jag tror att 
systemutvecklingsföretag upplever att de bör eftersträva användarmedverkan för 
att inte bryta den användarvänliga trenden. Frågan valdes ändå att ställas för få 
reda på systemutvecklarnas inställning till att låta användare deltaga i 
systemutvecklingsprojekten.  
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• I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 
förekommande? 

• I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst inflytande? 

• I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 
medverkan är mest betydelsefull och varför? 

De tre ovanstående frågorna syftar till att hitta skillnaden mellan var användarna 
har mest att säga till om, var deras medverkan är vanligast och var 
systemutvecklarna tycker att användarna är mest betydande. Frågorna liknar 
varandra, men betonar olika ord. 

• Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Med denna fråga sökes systemutvecklarnas syn på hur systemet påverkas av 
användarmedverkan. 

• Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det bara om 
att det bör användas? 

• Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras medverkan 
vara av symbolisk anledning? 

Dessa två frågor kan var intressanta för att se hur systemutvecklarna inställning 
till bred användarmedverkan och huruvida de ser användarna som en resurs eller 
ej.  

5.1.2 Val av intervjupersoner 

För att ett forskningsresultat skall kunna generaliseras krävs att hitta en grupp av 
människor vilka kan representera alla andra människor som kan betraktas som 
jämförbara med den undersökta gruppen (Patel och Davidson, 1994). Det betyder att 
en grupp av systemutvecklare som kan representera alla andra systemutvecklare, 
skulle hittas för att intervjuerna i mitt arbete skulle vara genomförbara. Med detta i 
åtanke valdes intervjupersonerna ut genom att försöka få en spridning både av kön, 
ålder, erfarenhet, arbetsort och företag. 

5.1.3 Kontakt med intervjupersoner 

För att komma i kontakt med några systemutvecklare som hade möjlighet att ställa 
upp på en intervju kontaktades olika företag inom IT-branschen. Kontakten skapades 
antingen via telefonsamtal eller via email. De kontakter som hade skett via email 
utmynnade nästan samtliga i något telefonsamtal innan intervjutillfället ägde rum. 
Samtliga tillfrågade, förutom en, hade möjlighet att deltaga i denna undersökning. I 
det fallet då den tillfrågade inte kunde deltaga ordnades från företagets sida en 
ersättare i dennes ställe.  

5.1.4 Intervjuteknik 

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det huvudsakligen två sätt att registrera 
intervjusvaren, det ena sättet är genom att föra anteckningar och det andra sättet är 
genom att göra en ljudbandsinspelning. Författarna menar att det krävs träning för att 
klara av att föra anteckningar under en intervju. Då min undersökning består av öppna 
frågor, som kan beskrivas mer eller mindre ingående, insåg jag att det skulle vara 
mycket svårt att hinna föra anteckningar. För att analysen av undersökningen skall 
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kunna visa något är det viktigt att svaren har dokumenterats på ett korrekt sätt, d.v.s. 
att det som har sagts verkligen har blivit nedtecknat.  

Under intervjuernas gång valdes därför att registrera svaren m.h.a. en bandinspelning. 
Patel och Davidson (1994) skriver att inspelning av en intervju kräver 
intervjupersonens tillåtelse. Bland de intervjuer som gjordes i detta arbete var 
bandinspelningen godkänd av alla intervjupersoner.  

Under intervjuerna avsågs att använda helt standardiserade frågor som mestadels var 
ostrukturerade. Eftersom frågorna var indelade i två kategorier, en utifrån företagets 
metod och en bortsett från metoder, valdes möjlighet att omformulera frågorna i första 
kategorin då inte företaget hade någon metod att utgå från. Vid de tillfällen då 
företaget inte hade någon metod som utgångspunkt var frågorna ändå helt 
standardiserade. Intervjuerna utspelade sig därför med hög grad av standardiserade 
frågor, fast med utgångspunkt från två olika alternativ. Vilket alternativ av frågor som 
ställdes berodde således på intervjupersonernas förutsättningar att svara på frågorna. 
Frågorna som ställdes under intervjun var ostrukturerade, vilket innebar att 
intervjupersonerna lämnades ett maximalt utrymme att svara inom. I och med denna 
typ av frågor tycker jag det var befogat att använda bandupptagning som hjälpmedel 
för att registrera dessa intervjusvar. 

5.2 Genomförande av intervjuer 

5.2.1 Intervjuernas utformning 

När intervjupersonerna hade gett klartecken att de kunde ställa upp på en intervju 
bestämdes en tid då det passade individerna. Intervjuerna genomfördes på respektive 
intervjupersons företag och beräknades ta ungefär 30-40 minuter per intervjuperson. I 
efterhand kan sägas att intervjuerna tog mellan 20-50 minuter per intervjuperson, 
beroende på hur ingående svar som gavs.  

Vid ett intervjutillfälle intervjuades tre systemutvecklare samtidigt. På de frågor som 
rörde företagets metod gavs gemensamma svar och på de övriga frågorna gavs 
individuella svar. 

För en intervjuperson som ansågs passa in i intervjugruppen, men som för tillfället 
arbetade på en ort som låg för långt bort för att besöka, ordnades en ”intervju” via 
email. Det blev således egentligen en enkät men eftersom kontakt mellan 
intervjuperson och intervjuare ändå kunde hållas i de fall då fråga eller svar var oklara 
anser jag denna persons svar vara likvärdigt med de övriga intervjupersonernas.  

Övriga intervjuer genomfördes individuellt. 

5.2.2 Väl på plats 

Jag såg fram emot genomförandet av intervjuerna, därför att jag tyckte det skulle bli 
mycket roligt att komma utanför den akademiska världen och få reda på 
systemutvecklarnas attityder till ämnet. Ute på företagen blev jag mycket väl bemött 
och alla verkade vara positivt inställda till intervjun. Innan själva intervjun startade 
berättades återigen syfte med intervjun och att intervjupersonernas svar behandlas 
anonymt. Intervjupersonerna blev även tillfrågade om de godkände att samtalet 
spelades in, detta för att deras svar skulle kunna dokumenteras exakt. Vid varje 
intervju fanns även frågorna nedtecknade på ett papper och tillgängliga för 
intervjupersonen. Frågorna fanns nedtecknade för att underlätta för intervjupersonen 
att svara på vissa frågor som var likartade, men fokuserade på olika ord. 
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5.2.3 Bearbetning av intervjusvar 

När intervjuerna var genomförda skulle svaren dokumenteras i sådan form att de var 
lätthanterliga när svaren sedan skulle analyseras. Alla bandade intervjuer lyssnades av 
och skrevs ned på ett frågeformulär. Dessa intervjusvar återfinns i bilaga 2 till denna 
rapport. 

Den bandupptagning som hade gjorts under intervjuerna var i vissa fall lite svår att 
lyssna av. För att vara säker på att svaren var korrekta sändes det färdiga 
formuläret/enkäten över till intervjupersonen via elektronisk post för kontroll av de 
nedtecknade svaren. Formulären blev godkända i alla fallen. 

Vid ett tillfälle hade något blivit fel på ljudinspelningen och det gick inte att lyssna av 
den inspelade intervjun. Eftersom intervjun redan hade ägt rum kändes det synd att 
inte kunna låta den intervjuade systemutvecklarens svar bli en del av resultatet i min 
undersökning. Den intervjuade personen ombads då återigen att delge sina åsikter 
genom att fylla i ett frågeformulär som sändes över via email. Dessa svar betraktades 
trots detta som en av de övriga intervjuerna. 

Slutligen har tio intervjuer blivit nedtecknade. 
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6 Materialredovisning och analys 
Med kvalitativ inriktad forskning menar Patel och Davidson (1994) sådan forskning 
som använder sig av verbala analysmetoder. De anser att syftet med den kvalitativa 
undersökningen är att skaffa en djupare kunskap som innebär att försöka förstå och 
analysera helheter. Eftersom detta arbete syftar till att hitta var i 
systemutvecklingsprocessen som systemutvecklare anser att användarnas medverkan 
är mest betydelsefull, menar jag att detta kräver en kvalitativ analys. Vid kvalitativ 
bearbetning arbetas det ofta med något textmaterial, exempelvis den nedskrivna 
texten från genomförda intervjuer. 

I detta kapitlet kommer en presentation av den grupp intervjupersoner som deltagit i 
undersökningen samt en redogörelse för och analys av det insamlade materialet 
utifrån problemställningen. 

6.1 Respondenter 
När intervjupersonerna valdes ut försöktes att få en spridning både av kön, ålder, 
erfarenhet, arbetsort och företag. De tio systemutvecklarna som har intervjuats är 
anställda på fyra olika orter i Sverige och deras arbeten är spridda till fem olika 
företag. Hur fördelningen mellan ort, företag, kön, ålder och erfarenhet blev bland 
intervjupersonerna kan ses nedan. Av intervjupersonerna var 5 stycken kvinnor och 5 
stycken var män, där medelåldern hos intervjupersonerna var 36,3 år och medeltalet 
av antal års erfarenhet inom området var 8,45 år. 

Systemutvecklare 1: Ort A, Företag E, Man, 57 år, 26 års erfarenhet 

Systemutvecklare 2: Ort A, Företag E, Man, 37 år, 13 års erfarenhet 

Systemutvecklare 3: Ort A, Företag E, Kvinna, 40 år, 15 års erfarenhet 

Systemutvecklare 4: Ort A, Företag F, Man, 38 år, 9 års erfarenhet 

Systemutvecklare 5: Ort A, Företag G, Man, 32 år, 3,5 års erfarenhet 

Systemutvecklare 6: Ort A, Företag G, Kvinna, 25 år, 2 års erfarenhet 

Systemutvecklare 7: Ort B, Företag G, Man, 46 år, 10 års erfarenhet 

Systemutvecklare 8: Ort C, Företag H, Kvinna, 23 år, 1 års erfarenhet 

Systemutvecklare 9: Ort C, Företag H, Kvinna, 29 år, 5 års erfarenhet 

Systemutvecklare 10: Ort D, Företag I, Kvinna, 36 år, nyutexaminerad 

6.2 Materialpresentation och delanalyser 
När intervjufrågorna formulerades gjordes två kategorier av frågor, en kategori av 
frågor som utgick från företagets specifika metod och en kategori där frågorna var 
metodoberoende. Bland dessa två kategorier är vissa frågor relativt lika varandra, 
därför kommer materialpresentationen inte att behandla alla frågor som har tagits upp 
vid intervjuerna. Intervjuerna, med alla dess frågor, finns dock i sin helhet i bilaga 2. 

6.2.1 Användning av systemutvecklingsmetoder 

6.2.1.1 Materialpresentation av systemutvecklingsmetoders användning 

Anledningen till att frågorna delades upp i två kategorier var min tro om att det var 
mycket vanligt att företagen följde en systemutvecklingsmetod i sin helhet. För att 
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vara förberedd på att systemutvecklingsarbetet utgick från en metod, hade passande 
frågor förberetts.  

5 av 10 respondenter säger sig arbeta utifrån en specifik metod och 5 av 10 
respondenter menar att de inte har någon specifik metod att följa. Av de fem 
respondenterna som svarat att de inte använder sig av någon metod, arbetade tre inom 
samma företag fast på olika orter. Dessa tre systemutvecklare tillade att de har en 
företagsmodell att rätta sig efter som gäller vid fastprisprojekt. En av respondenterna 
på detta företaget sade: 

”Nej, inte någon speciell då metoderna är mycket kundberoende. Vi har 
några riktlinjer vad gäller totalåtagande för projekt, som kallas XXX 
Projektmodell. Den i sig säger inte vilka metoder som skall användas, utan 
att man skall tala om vilka metoder man använder sig av.” 
(Systemutvecklare 5, fråga 1) 

De två övriga respondenterna som inte hade någon metod att följa, hade inte några 
riktlinjer alls att rätta sig efter från företagets sida.  

6.2.1.2 Analys av systemutvecklingsmetoders användning 

Av de fem respondenterna som svarat att de använder sig av en 
systemutvecklingsmetod verkade tillfreds med att ha en metod att utgå från. Tre 
respondenter som arbetade på samma företag, på samma ort och som intervjuades i 
grupp, trodde att deras samspelthet berodde på att de hade en metod i grunden att 
förlita sig på. 

Undersökningen tyder på att det inte är lika vanligt som jag trodde, att företag förlitar 
sig på en specifik metod vid systemutvecklingsprojekt.  För att kunna bilda mig en 
uppfattning om intervjusvaren i undersökningen är rätt- eller missvisande, valde jag 
att studera en artikel av Fitzgerald (1998). I Fitzgeralds artikel har en undersökning 
genomförts för att få reda på hur vanligt det är att utgå från en 
systemutvecklingsmetod. Resultatet av Fitzgeralds undersökning visar att 60 % av 
respondenterna inte använder sig av en systemutvecklingsmetod.  

I och med jämförelsen mellan min undersökning och Fitzgeralds undersökning verkar 
det som om mitt resultat är någorlunda rättvisande. Resultatet enligt min 
undersökning tyder på att 5 av 10, alltså 50 %, av systemutvecklare inte använder sig 
av någon systemutvecklingsmetod.  

6.2.2 Användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt 

6.2.2.1 Materialpresentation av användarmedverkan 

Under intervjuerna ombads respondenterna att definiera användarmedverkan i 
systemutvecklingsprojekt ur deras egen synvinkel. Anledningen till att denna fråga 
ansågs relevant var för att se om synen på användarmedverkan var en vedertagen 
definition idag. För att resultatet skall kunna följas och förstås, anser jag att det är 
passande att delge respondenternas syn på vad användarmedverkan innebär. Nedan 
återfinns citat från intervjuerna. 

”Vi gör systemet för användarna, därför måste användarna tala om vad 
det är de vill ha för system.” (Systemutvecklare 1, fråga 7) 

”Användarna är med och ställer krav på det kommande systemet.” 
(Systemutvecklare 2, fråga 7) 
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”Att användarna får vara med och tala om vad de vill ha ut av systemet.” 
(Systemutvecklare 3, fråga 7) 

”Absolut nödvändigt och önskvärt.” (Systemutvecklare 4, fråga 7) 

”Användarmedverkan innebär att användaren kan få en inblick och kunna 
påverka systemet under hela funktionsfasen. Främst för att få ett bra 
system, men också för att användaren skall känna sig delaktig.” 
(Systemutvecklare 5, fråga 7) 

”Användarmedverkan innebär för mig att användarna aktivt involveras i 
systemutvecklingsarbetet.” (Systemutvecklare 6, fråga 7) 

”Användarmedverkan definieras som att den verkliga användaren i 
kundens organisation deltar i projektet.” (Systemutvecklare 7, fråga 7) 

”Användarmedverkan skall vara kontakt med användare, och få med 
användarna redan i ett tidigt stadium. Man skall hitta vilka de är och vad 
de gör för arbetsuppgifter. Detta kan vi inte hämta från ett högre stadium 
utan det är endast användarna själva som kan delge detta. Förstudien är 
därför viktig, missas den biten kan det vara svårt att ta igen det senare.” 
(Systemutvecklare 8, fråga 7) 

”Vi intervjuar användarna och får reda på vad deras krav är.” 
(Systemutvecklare 9, fråga 7) 

”Användarmedverkan är när användarna är med från början, analysens 
första skede. Användarmedverkan innebär att de som ska använda 
systemet, slutanvändarna (postkassörskan, bankpersonal, på macken m.fl.) 
är de som är med i processen. Det innebär att de inte blir påtvingade ett 
system utan att det är något som de har varit med att ta fram.” 
(Systemutvecklare 10, fråga 7) 

Detta är definitionerna av användarmedverkan. Åsikterna om att användaren på något 
sätt skall deltaga i projektet är alla överens om, men innebörden av deltagandet har 
respondenterna delade meningar om. Deltagande, i denna undersökning, kan innebär 
allt från att aktivt deltaga till att systemutvecklarna endast intervjuar användarna.  

”Fortfarande så talas det om att det bör tillämpas bred 
användarmedverkan. Det är nog en bit kvar innan man når fram till den 
verkliga användningen. Jag försöker tillämpa det i stor utsträckning, men 
jag är nog en av de få här på kontoret som tillämpar det i den 
utsträckningen. Jag tycker de känns som en ganska ”ny grej”. Det har i 
och för sig funnits med ganska länge men det är inte något som varje 
person är medveten om. De vet inte hur de ska göra…, bara de löser det 
genom programmering så tror de att det blir bra. Jag har fått upp ögonen 
för detta, och försöker förklara för andra. Jag får ofta förklara mig vad 
jag menar med användarvänlighet.” (Systemutvecklare 8, fråga 14) 

”Det bör vara representativa användare som är med i projektet. Bred 
medverkan kan istället sinka projektet. Det viktiga är att det är ”rätt” 
användare som är med.” (Systemutvecklare 4, fråga 14) 

Under intervjuerna ställdes en fråga om bred användarmedverkan verkligen används 
idag eller om det bara talades om att det bör användas. På ett företag, där tre stycken 
systemutvecklare intervjuades i grupp, ansågs att de använde sig av bred 
användarmedverkan. Det var alltså endast 3 av 10 respondenter som ansåg att bred 
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användarmedverkan verkligen utnyttjades idag. Systemutvecklare 4, se citatet ovan, 
tyckte istället att det var mer värdefullt att ha ”rätt” användare än många användare 
med i projektet. Systemutvecklare 5 sade: 

”Det får jag väl säga är olika från projekt till projekt. Bred 
användarmedverkan är det väl sällan det är idag. Däremot är det ofta 
några användarrepresentanter som är med och medverkar i projektet. Jag 
tror inte man kan låta alla vara med hela tiden. De får i sin tur föra en 
dialog med sina kollegor. ” (Systemutvecklare 5, fråga 14) 

6.2.2.2 Analys av användarmedverkan 

Användarmedverkan definieras olika bland systemutvecklarna i undersökningen, 
vilket tyder på att synen av vad användarmedverkan egentligen innebär varierar. 
Systemutvecklarna anser att deltagandet kan innebära allt från att användarna får en 
inblick i arbetet, att användarna får känna sig delaktiga, att intervjua användarna, till 
att låta användarna aktivt deltaga genom hela systemutvecklingsarbetet. Åsikten om 
att användare på något sätt skall deltaga i projektet är alla överens om. Av 
ovanstående materialpresentation att döma verkar det som att systemutvecklare anser 
användarmedverkan vara en viktig del vid utvecklandet av ett datorbaserat 
informationssystem. 

Hägerfors och Brattgård (1993) talar om att bred användarmedverkan är något som bör 
eftersträvas. De menar att bred användarmedverkan i förändringsarbete är väsentligt 
för effektivitet och konkurrenskraft samt vikten av att anställda får möjligheter till 
inflytande och kompetensutveckling.  

Bred användarmedverkan eftersträvas av alla systemutvecklare som deltagit i denna 
undersökning. Den breda användningen verkar däremot inte förekomma i den 
utsträckning som författarna Hägerfors och Brattgård (1993) förespråkar. En 
respondent påpekade vikten av att ”rätt” användarrepresentanter får vara med i 
projektet, istället för att bred användarmedverkan skall utnyttjas.  

6.2.3 Expertdominerad respektive användarledd systemutveckling 

6.2.3.1 Materialpresentation av strategier för användarmedverkan 

En expertdominerad metod avses då systemutvecklaren har ansvaret för 
systemutvecklingen och tar fram den lösningen som anses vara den bästa. 
Systemutvecklarna kan utnyttja sig av användarnas kompetens för att avgöra 
systemets yttre egenskaper. Motsatsen till att arbeta helt expertdominerat är att arbeta 
helt användarlett. I den användarledda systemutvecklingen leder användarna projektet 
själva, utan direkt medverkan av systemutvecklare.  

Vidare i intervjun frågades respondenterna om systemutvecklingsmetoden de använde 
sig av var en expertdominerad eller en användarledd metod. I de fall då inte någon 
metod användes, ställdes frågan istället hur respondenterna personligen arbetade med 
användarmedverkan i sina projekt.  

Genom att åskådliggöra resultatet grafiskt (se figur 2) på ett kontinuum kan de olika 
kombinationerna av användarmedverkan som företagen arbetar utifrån ses. På denna 
fråga var ett internt bortfall på två respondenter.  
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Strategi för användarmedverkan 

Expertdominerad        Användarledd 

   3 st. 1 st. 3 st. 1 st.  

Figur 2: Kontinuum över vilken strategi systemutvecklarna vanligtvis använder sig av 
i systemutvecklingsprojekt. 

3 av 10 systemutvecklare arbetade vanligtvis expertdominerat. Anledningen till att 
denna strategi för användarmedverkan väljs, anser respondenterna, kan ha med 
projekttyp och metodval att göra. Trots det expertdominerade arbetssättet värdesätter 
systemutvecklarna användarnas deltagande i projektet. 

I undersökningen fanns det inga systemutvecklare som hade deltagit i helt 
användarledda projekt. Denna undersökning visade dock att 1 av 10 respondenter 
använde en metod som tillät användare att styra delar av projektet. 

6.2.3.2 Analys av strategier för användarmedverkan 

Enligt svaren på intervjuerna tyder det på att den vanligaste strategin för 
användarmedverkan i ett systemutvecklingsprojekt inte tillhör någon av 
ytterligheterna, expertdominerat eller användarlett, fullt ut. Det är ofta en kombination 
av de båda ytterligheterna, som varierar från projekt till projekt.  

En tendens, till att det expertdominerade arbetssättet fortfarande är den vanligaste 
strategin för användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt, kan dock urskiljas från 
undersökningens resultat. Trots att ”experterna” styr tycker systemutvecklarna att 
användarna bör vara med i utvecklingsprocessen för att kunna utveckla ett system 
som tillgodoser både användare och kund. 

Andersen (1994) påstår att den användarledda strategin av användarmedverkan inte är 
vanligt förekommande, eftersom den helt användarledda ytterligheten är begränsad till 
vissa typer av uppgifter i systemutvecklingen. 

6.2.4 Användare - En resurs för projektet? 

6.2.4.1 Materialpresentation av synen på användare 

Att arbeta expertdominerat behöver inte innebära att ingen hänsyn tas till 
slutanvändarna. Alla respondenter som har deltagit i intervjuundersökningen verkar, 
trots ett övertag av ett expertdominerat arbetssätt, ha en positiv inställning till 
användarnas deltagande och ser dem som en resurs för projektet. Nedan återges några 
citat som visar på om användarna ses som en resurs för utvecklingsprojekt eller ej. 

”Jag ser användarna som en resurs för projektet, men vill inte förringa 
den symboliska anledningen heller.” (Systemutvecklare 5, fråga 15) 

”Personligen ser jag användarna som en resurs för projektet. Jag tror 
dock att det fortfarande lätt kan bli som en symbolisk anledning.” 
(Systemutvecklare 8, fråga 15) 

”Användarna är en resurs, vars medverkan är avgörande för systemets 
funktion och berättigande.” (Systemutvecklare 7, fråga 15) 

”Användarna ses som en resurs. Det är vår uppgift som systemutvecklare 
att se till att användarna får vara med, det är vi som kan ta kontakten med 
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dem. Det är till allas glädje att vi får med dem i projekten. Det uppskattas 
av alla, då arbetet går smidigare. (Systemutvecklare 9, fråga 15) 

Eftersom denna undersöknings syfte, är att hitta var i systemutvecklingsprocessen 
som användarnas medverkan är mest betydelsefull, bör det framkomma i vilka 
moment som användarna deltager i respektive inte deltager i. När det framkommit var 
i processen som användarna deltager anser jag att en bedömning kan göras om 
användarna ses om en resurs eller ej i detta moment. Därefter kan det avgöras, utifrån 
dess moment, huruvida användarna ses som en resurs för projektet i sin helhet eller ej. 

För att få svar på var i systemutvecklingsprocessen som användarnas deltagande är 
betydelsefullt fick respondenten klargöra var användarna tilläts medverka respektive 
inte medverka. Intervjuundersökningen visar att systemutvecklarna låter användarna 
deltaga i de moment där de har något att tillföra arbetets framskridande. I dessa 
moment ses användarna alltså som en resurs för projektet. Intervjun visar att 5 av 10 
respondenter bortser från användarna då de inte tillför eller bidrar arbetet med någon 
kunskap. Ett moment där systemutvecklarna ofta bortser från användarna är 
programmeringsfasen. 

6.2.4.2 Analys av synen på användare 

Utifrån ovanstående materialpresentation verkar systemutvecklarna lägga stor vikt vid 
användarnas deltagande, trots att de inte har någon direkt beslutande eller styrande 
uppgift som i användarledda projekt. 8 av 10 respondenter ser användarna som en 
resurs i systemutvecklingsprojekt, där systemutvecklare försöker dra nytta av de 
kunskaper och erfarenheter som användare kan tillföra utvecklingsarbetet. 

Detta tyder på att användarna är med i de moment där de ses som en resurs för 
systemutvecklarna och utvecklingens fortskridande. Intervjuernas resultat visar att 
användarna inte är med hela systemutvecklingsprocessen igenom, utan endast i de 
moment där de tillför arbetet något. Det vanligaste momentet där systemutvecklare 
bortser från användarmedverkan är programmeringsfasen, där anser många 
systemutvecklare att användarnas kunskapsbidrag inte är stort.  

Intervjuundersökningen visar alltså på att systemutvecklare bortser från 
användarmedverkan i de moment då de inte tillför arbetet något och kan därmed 
heller inte ses som någon resurs för just det momentet. Överlag verkar det ändå som 
om användarna ses som en resurs för projektet i sin helhet. 

6.2.5 Systemets påverkan av användare 

6.2.5.1 Materialpresentation av användarnas påverkan på systemet 

Det kan vara svårt att bedöma hur systemet i sin helhet påverkas av 
användardeltagandet. Alla systemutvecklare anser dock att det blir ett bättre system i 
den bemärkelsen att det blir ett system som, i större utsträckning, motsvarar 
användarnas krav och önskemål. En systemutvecklare tillade att acceptansen för 
systemet blir bättre då användare, eller representanter för dem, får vara med vid 
utvecklingen av systemet som de senare skall jobba med. Ytterligare kommentarer 
angående systemets påverkan av användarmedverkan var bl.a.:  

”Bättre system, i alla fall ett omtyckt system. Att användarna får testa och 
köra systemet innan det implementeras gör att de känner igen sig senare. 
Jag ser inga nackdelar att ha med användarna, utan tvärt om.” 
(Systemutvecklare 8, fråga 13) 
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”Det blir ett bättre system, förhoppningsvis som användaren har tänkt sig. 
Definitivt inte ett sämre system i alla fall. En användarrepresentant 
”säljer” lättare in systemet till resten av användarna än vad vi 
systemutvecklare gör.” (Systemutvecklare 2, fråga 13) 

En respondent, som har tio års erfarenhet av systemutveckling, säger: 

”Alla system som jag har sett hittills blir betydligt bättre ju mera 
användaren medverkar.” (Systemutvecklare 7, fråga 13) 

6.2.5.2 Analys av användarnas påverkan på systemet 

Sammanfattningsvis tycker alltså alla respondenter att det blir ett system som bättre 
tillgodoser användarnas önskemål och krav. Det blir alla fall inte ett sämre system för 
att användarna är med och deltager. Funderingar kring varför systemet blir bättre 
dyker upp i ett sådant här resonemang och det kommer att diskuteras vidare under 
nästa rubrik. 

6.2.6 Fördelar och nackdelar med användarmedverkan 

6.2.6.1 Materialpresentation av fördelar och nackdelar 

Under intervjuerna har respondenterna beskrivit vilka fördelar och nackdelar som kan 
uppnås, genom att låta användarna vara med i systemutvecklingen. Jag kommer nedan 
att visa vilka fördelar som intervjupersonerna anser kan uppnås genom att låta 
användarna deltaga i systemutvecklingen.  

• Användarna får ett engagemang för systemet som de senare skall använda. 

• Man kan ”fila till” systemet så det blir bättre för användaren i verksamheten. 

• Det finns någon som ”tar emot” det färdiga systemet i verksamheten. 

• Förhoppningsvis uppnås det system som önskas av användarna. 

• Användarna har bättre acceptans för det färdiga systemet. 

Nackdelarna som finns med användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt kan 
enligt intervjupersonerna vara följande: 

• Användarna får inte tid avsatt för att deltaga i projektet, vilket kan leda till att 
användarna känner sig stressade och inte tar projektet på allvar.  

• Kan vara ”fel” användare som deltager, viktigt att de innehar de nödvändiga 
kunskaperna som krävs för projektet. 

• Desto fler användare som deltager i ett projekt, desto fler idéer finns det också att 
ta hänsyn till. Det kan leda till att det blir svårare att komma överens och 
sammanställa krav, då hänsyn inte kan tas till alla krav. 

• Användarna tror att de kan mer, än vad de ”egentligen” kan. 

• Användarna ”kräver” för mycket och har för många önskemål om detaljer. 

6.2.6.2 Analys av fördelar och nackdelar 

Att sammanfatta kriterierna för ett ”bra” system kan vara svårt, då systemet kan vara 
”bra” på många olika sätt. Det finns olika aspekter att iakttaga system utifrån, t.ex. 
rent tekniska eller användarvänliga aspekter. Eftersom arbetet söker 
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systemutvecklares attityder till användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt, så är 
det de användarvänliga aspekterna som avses här för att definiera ett ”bra” system.   

Ett ”bra” system, ur en användarvänlig synvinkel, kan härmed sägas vara ett system 
som uppfyller användarnas krav och önskemål på systemet. Slutprodukten skall vara 
till för användaren och det är därför viktigt att de förstår vad systemet är till för. 
Respondenterna anser även att det skall var lätt för användarna att orientera sig i 
systemet. 

6.2.7 Användarnas förekommande, inflytande och betydelse 

6.2.7.1 Materialpresentation av användarnas medverkan 

Syftet med denna undersökning är att hitta den del av systemutvecklingsprocessen där 
användarnas medverkan är mest betydelsefull. För att finna detta svaret delades 
huvudfrågan upp i tre delfrågor, vilka var:  

• I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 
förekommande? 

• I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst inflytande? 

• I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 
medverkan är mest betydelsefull och varför? 

De tre ovanstående frågorna syftar till att hitta skillnaden mellan var användarnas 
medverkan är vanligast, var de har mest att säga till om och var systemutvecklarna 
tycker att användarna är mest betydande. Frågorna liknar varandra, men betonar på 
olika ord. Genom att hitta skillnaderna mellan dessa tre frågor tros kunna få ett svar 
på rapportens problemställning. 

Resultatet från intervjuerna visar att de vanligaste momenten där användarna 
förekommer är förstudien, testfasen och installation. 8 av 10 systemutvecklare anser 
att det vanligaste momentet där användare förekommer är förstudien. 1 av 10 av 
respondenterna ansåg att testerna var det mest förekommande momentet för 
användare att deltaga i. Frågan hade ett bortfall på 1 person. Anledningen till att 
användarnas deltagande är vanligast i förstudierna är, enligt respondenterna, för att 
systemutvecklarna ska kunna samla in uppgifter för det fortsatta arbetet och att 
undvika missförstånd. 

” Om kund och systemutvecklare tillsammans har kommit fram till en 
tydlig kravspecifikation är det sedan programmerarnas jobb att ta fram ett 
system som motsvarar den kravbild som kunden har. Det bör dock framgå 
att användarmedverkan förekommer även i senare faser i 
utvecklingsprocessen, bl.a. i testfasen får kunden göra en acceptanstest av 
systemet. ” (Systemutvecklare 6, fråga 10) 

Frågan som handlade om var användarna har störst inflytande under processen 
gav ett resultat mycket likt den föregående frågans resultat. 8 av 10 ansåg att 
användarna hade störst inflytande under förstudien. Frågan hade ett bortfall på 1 
respondent. 

”I funktionsutredningen har användaren störst inflytande. Här har 
ju egentligen alla störst inflytande, då systemet fortfarande är 
lättföränderligt.” (Systemutvecklare 5, fråga 11) 
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1 av 10, av respondenterna, ansåg att designfasen var den fas där inflytandet var 
störst.  

”Beträffande handhavande och dialogsnitt tycker jag att användarna 
skall ha i det närmaste vetorätt.” (Systemutvecklare 7, fråga 11) 

På den sista frågan var resultatet enhälligt, förstudien. Anledningen till att 
systemutvecklarna tycker det var av störst betydelse att låta användarna deltaga i 
förstudiefasen motiveras med följande citat: 

”Förstudien. Vi måste dra riktlinjerna från första början så att allt går åt 
rätt håll. Gör det inte det, blir det väldigt mycket mer arbete efteråt för att 
komma på rätt spår igen.” (Systemutvecklare 9, fråga 12) 

”…anser jag att det är i analysfasen då utvecklarna ska bilda sig en 
uppfattning om vad kunden vill ha.” (Systemutvecklare 6, fråga 12) 

” Jag tycker det är viktigt att användarna får vara med och medverka 
under hela utvecklingstiden, så att deras synpunkter kommer fram. Men 
ska jag ange ett moment där användarmedverkan har störst betydelser 
anser jag att det är i analysfasen då utvecklarna ska bilda sig en 
uppfattning om vad användarna och kunde vill ha. Detta kräver täta möten 
och att det är en bra relation mellan användare och utvecklare.” 
(Systemutvecklare 6, fråga 12) 

6.2.7.2 Analys av användarnas medverkan 

De tre ovanstående delfrågorna är de frågor som är av störts vikt för att komma fram 
till ett resultat till denna undersökning. Genom att jämföra dessa frågor, i kombination 
med tidigare presenterat material från intervjuerna, anses problemställningen kunna 
besvaras. Nedan presenteras frågorna åter i samband med analysen av dem. Detta för 
att kunna se likheter och skillnader av de olika frågornas analys. 

I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 
förekommande?  

Materialet från intervjuerna visar att de vanligaste momenten där användarna 
förekommer är analysfasen, testfasen och installationsfasen. Då 8 av 10 
systemutvecklare anser att analysfasen är den fas där användarnas närvaro är 
vanligast, verkar det som om det överlag är denna fas som anses vara den fas som är 
vanligast för användare att deltaga i. 

I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst inflytande?  

Resultatet från intervjuerna visar att de momenten där användarna har störst 
inflytande är analysfasen och designfasen. Majoriteten, 8 av 10 respondenter, anser att 
det är analysfasen som är den fas där användarna har mest att säga till om.  

I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas medverkan 
är mest betydelsefull och varför?  

Resultatet visar enhälligt att det är i analysfasen som systemutvecklarna anser att 
användarnas medverkan är mest betydelsefull. Anledningen till att systemutvecklarna 
tycker det var av störst betydelse att låta användarna deltaga i detta moment var för att 
kunna styra projektets resultat i rätt riktning från början. Systemutvecklarna menar att 
det är utifrån de uppgifter som framkommer i analysfasen som hela projektet skall 
grunda sig på i det fortsatta arbetet.  
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Efter att ha sammanställt materialet från intervjuerna tyder resultatet på att det 
uteslutande är analysfasen som är det moment där användarmedverkan anses ha störst 
betydelse för att kunna skapa ett system som tillgodoser slutanvändarnas krav och 
önskemål. 

6.3 Sammanfattande analys 
Benämningen av det mest betydelsefulla momentet varierar från person till person. 
Exempel på benämningar som framkom under intervjun var funktionsutredning, 
förstudie, analys. För att kunna placera in detta moment i Andersen livscykelmodell 
har jag valt att benämna momentet för analysfasen.  

Min undersökning visar, i enlighet med Andersen (1994), att analysfasen är den 
viktigaste delen av systemutvecklingsprocessen. Analysfasen ligger till grund för 
kravspecifikationen, vilken i sin tur används för design och implementation av 
informationssystemet. För att rätt krav skall kunna analyseras fram i analysfasen, har 
användarna en betydande roll då det är de som känner till den vardagliga 
informationshanteringen i sin verksamhet. 

För att lyckas med kravspecifikationen menar Andersen (1994) att systemutvecklaren 
skall hjälpa användaren att avgöra vilka yttre egenskaper som systemet ska ha. Det är 
sedan systemutvecklarens uppgift att sätta samman de inre egenskaperna, för att de 
ska tillgodose användarnas behov och krav på informationssystemet. Med följande 
citat vill jag visa att ovanstående synpunkt även framkom under intervjuerna. 

”I analysen är det otroligt viktigt att användarna är med, så att 
utvecklarna verkligen får klart för sig vad för typ av system som 
efterfrågas. Det är utvecklarnas sak att hjälpa användarna att komma 
fram till rätt beslut. Utvecklarna ska kunna vara både lärare och elev, och 
kunna vägleda.” (Systemutvecklare 10, fråga 5) 

Materialpresentationen visar att systemutvecklaren alltså skall finna den bästa 
lösningen för att uppfylla användarens krav. Användarens betydelsefullaste 
deltagande, enligt min analys, sker i analysfasen där de tillför sina erfarenheter, 
kunskaper och önskemål på ett sätt som gynnar och stödjer utvecklingsprocessen och 
dess olika delmoment. 
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer en redogörelse för resultatet av rapportens undersökning. 
Resultatet kommer att framföras med utgångspunkt från problemställningen, vilken är 
att hitta i vilka moment av systemutvecklingsprocessen som systemutvecklare anser 
att användarnas medverkan är mest betydelsefull och varför det är i just de momenten.  

Ranerup (1996) menar att det under flera decennier har förkommit en diskussion om 
användarens möjligheter att på olika sätt medverka i utvecklingen av datorbaserade 
informationssystem. Ranerup skriver vidare att företag idag ofta presenterar en bild av 
att sådan användarmedverkan förekommer, men att det vid närmare granskning visar 
sig att det är ganska få aktiviteter där användarna deltager i någon djupare mening. I 
de situationer då användarmedverkan äger rum kan deltagandets praktiska innebörd 
variera starkt, vilket betyder att det finns stora variationer i fråga om hur mycket och i 
vilka avseenden användaren tillåts medverka i systemutvecklingsprojekt (Saarinen & 
Sääksjärvi, 1990 i Ranerup, 1996). Ranerup (1996) skriver att det därför fortfarande 
är en aktuell problemställning hur man på bästa sätt tar hänsyn till användarna vid 
utveckling av ett datoriserat informationssystem. 

Efter att ha studerat litteratur och artiklar inom problemområdet har jag, precis som 
Ranerup, fått intryck av att den allmänna inställning till användarmedverkan, som 
råder idag, är att den bör eftersträvas i någon mening. För att få reda på om företagen 
verkligen har denna syn på användarmedverkan gjorde jag en undersökning av 
systemutvecklares attityder till användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt. 
Nedan redovisas resultatet av denna undersökning. 

7.1 Systemutvecklares attityder till användarmedverkan 
Intervjusvaren som framkom under denna undersökning visar efter analysen att 
systemutvecklare har en positiv inställning till användarmedverkan i 
systemutvecklingsprojekt. Jag uppfattar dock att användarens roll i verkligheten ännu 
inte har fått den utbredning som litteratur inom området förespråkar. Trots att 
användarnas roll i verkligheten ännu inte fått mer betydande roll, är 
systemutvecklarna helt övertygade om att användarna måste deltaga i utvecklingen för 
att få ett system som uppfyller deras önskemål och behov.   

7.1.1 Expertdominerad respektive användarledd systemutveckling 

Undersökningen visar att den vanligaste strategin, enligt systemutvecklare, för 
användarmedverkan i ett systemutvecklingsprojekt inte tillhör någon av 
ytterligheterna, expertdominerat eller användarlett, fullt ut. Det är ofta en kombination 
av de båda ytterligheterna, som varierar från projekt till projekt. Vidare kan sägas att 
vid utvecklandet av datoriserade informationssystem är de flesta projekt fortfarande 
mer expertdominerade än användarledda, d.v.s. projekten styrs ofta av 
systemutvecklarna. Trots att projekten styrs av ”experterna” innebär det inte att 
systemutvecklarna bortser från användarna. Användarna har en viktig roll för att 
slutprodukten skall nå en hög acceptans. 

7.1.2 Användare är en resurs för systemutvecklingsprojekt 

Av undersökningen att döma tycker systemutvecklare att användare är en stor resurs 
för systemutvecklingsarbetet. Användarnas medverkan anses vara avgörande för 
systemets funktion och berättigande. Systemutvecklarna låter användarna medverka i 
de moment där de ses som en resurs för utvecklingsarbetet. Det betyder att 
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användarna inte är med i alla moment av systemutvecklingsprocessen, men att de 
ändå ses som en resurs för projektet i sin helhet.  

7.1.3 Fördelar och nackdelar med användarmedverkan  

Fördelar som uppnås genom användarmedverkan i utvecklingsarbete är bland annat 
att användarna får ett engagemang för det system som senare skall användas av dem. 
Systemet kan även anpassas till användarnas verksamhet, för att kunna effektivisera 
deras arbetsuppgifter. Förhoppningsvis uppnås just det system som önskas av 
användaren i och med att användaren får vara med i utvecklingsarbetet. Slutligen 
finns det några användarrepresentanter som ”känner till” det färdiga systemet och ”tar 
emot” det i verksamheten. Detta är en viktig fördel för att systemet skall utnyttjas i 
verksamheten. 

Användarmedverkan medför även vissa nackdelar som kan försvåra 
utvecklingsarbetet. När användarna skall deltaga i en projektgrupp måste de frigöras 
från vissa ordinarie arbetsuppgifter. Annars känner användarna att de inte har tid för 
utvecklingsarbetet vilket i sin tur kan påverka dennes medverkan. Det är alltså svårt 
om användaren inte får tid avsatt just för projektarbetet. Ibland kan det vara ”fel” 
användare som deltager i projektet, vilket då leder till svårigheter i 
utvecklingsprocessen. Det är därför viktigt att ”rätt” användare, som innehar 
nödvändiga kunskaper, tillåts deltaga.  

7.2 Användarnas deltagande i systemutvecklingsarbetet 
Systemutvecklarna anser att användardeltagandet kan innebära att användarna får en 
inblick i arbetet, att användarna får känna sig delaktiga, att intervjua användarna eller 
att låta användarna aktivt deltaga genom hela systemutvecklingsarbetet. 
Användarmedverkan idag kan alltså innebära allt ifrån att ”få information”, för att 
känna delkatighet, till att ha beslutande- och styranderätt.  

Att användarmedverkan kan värderas olika visar både min undersökning och den 
litteratur som har studerats. För att få reda på om systemutvecklarna såg användarnas 
medverkan som värdefull, utan att ta hänsyn till innebörden av användarmedverkan, 
undersökte jag i vilka moment av systemutvecklingen som användarnas medverkan 
ansågs mest betydelsefull och varför. 

7.2.1 Moment där användarmedverkan anses betydelsefull 

Intervjusvaren visar att det uteslutande är analysfasen som, av systemutvecklare, 
anses som den fas där det är mest betydelsefullt att låta användare deltaga. I denna fas 
tillför användaren sina kunskaper, idéer, önskemål och erfarenheter för att 
tillsammans med systemutvecklaren komma fram till vad för system som 
verksamheten är i behov av. Det är användaren som kan verksamhetens vardagliga 
informationshantering och som därmed vet vad som behövs i det kommande systemet. 
Det är då systemutvecklarens uppgift att noggrant precisera och tydligt dokumentera 
dessa krav för att systemet ska underlätta och effektivisera användarnas verksamhet. 
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8 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att hitta i vilka moment av 
systemutvecklingsprocessen som systemutvecklare ansåg att användarnas medverkan 
var mest betydelsefull. Jag kommer nedan kort sammanfatta resultatet, vilket blir 
slutsatserna i denna rapport. 

8.1 Rapportens slutsatser 
Efter att ha analyserat undersökningens material presenterar jag nedan de slutsatser 
jag anser mig kunna dra av rapportens resultat. 

• Systemutvecklare anser att analysfasen är det mest betydelsefulla momentet i 
systemutvecklingsprocessen som användare bör deltaga i.  

Anledningen till att systemutvecklarna anser analysfasen vara det betydelsefullaste 
momentet för användare att deltaga i är: 

• att användarna själva kan sin verksamhet bäst och därmed är det användarna som 
vet vad de vill få ut av systemet. Systemutvecklarna måste hjälpa användarna att 
komma fram till rätt beslut i analysfasen. 

• att systemutvecklarna måste få en klar bild över vad för typ av system som 
efterfrågas. 

• att systemutvecklare och användare tillsammans bör specificera, dokumentera och 
besluta vad som skall göras. 
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9 Diskussion 
Detta kapitel ger en kort diskussion kring det genomförda arbetet. Jag kommer att 
delge de erfarenheter jag uppnått, diskutera faktorer som kan ha påverkat rapportens 
resultat och sist ge förslag på intressanta frågor som kan utgöra grunden för eventuellt 
fortsatt arbete. 

9.1 Erfarenheter 
Att genomföra detta arbete som, enligt mina referensramar, varit relativt stort har varit 
mycket lärorikt. Lärdomarna har varit många då arbetet syftar till att fördjupa sin 
kunskap inom ett område som anses intressant och samtidigt få möjligheten att 
genomföra denna undersökning självständigt. Jag har alltså utökat min kunskap inom 
området systemutveckling och samtidigt fått lärdom av att genomföra en 
forskningsinriktad undersökning. Efter att ha genomfört detta forskningsinriktade 
arbete har jag även fått erfara att självständigt driva arbetet framåt både i med- och 
motgångar och jag anser mig nu i efterhand vara mer medveten om att kritiskt granska 
aktuellt material. Ytterligare en viktig erfarenhet som jag har fått erfara är att skapa en 
första kontakt med verksamma systemutvecklare. Genom att besöka arbetsplatser för 
systemutvecklare och genomföra intervjuer har jag alltså fått uppleva hur 
systemutveckling uppfattas utanför den akademiska världen. 

9.2 Arbetets genomförande 
Syftet med denna rapport har varit att undersöka systemutvecklares attityder till 
användarmedverkan och se i vilka moment av utvecklingsprocessen som 
systemutvecklare anser att användarnas medverkan är av störst betydelse. Då det idag 
råder en allmän positiv inställning, enligt litteraturen, till användarmedverkan i 
systemutvecklingsprojekt, tror jag det är svårt att få någon att ”erkänna” motsatsen 
om de har en annan attityd till användarmedverkan. Resultatet skulle på grund av 
detta kunna vara missvisande. Då problemställningen fokuserar på att hitta just de 
moment i utvecklingsprocessen som användarna har mest att tillföra projektet och inte 
huruvida systemutvecklarna har en positiv eller negativ inställning till själva 
medverkan, tror jag att undersökningens huvudfråga ändå har fått ett rättvisande 
resultat. Förutsättningen var att systemutvecklarna utnyttjade användarmedverkan, 
vilken naturligtvis förekommer i olika grad, där huvudsyftet var att lokalisera vissa 
moment och inte en positiv eller negativ inställning till användarmedverkan. 

Efter att ha genomfört denna undersökning och intervjuat verksamma 
systemutvecklare anser jag mig ändå ha fått en inblick i huruvida systemutvecklarna 
har en positiv eller negativ inställning till användarmedverkan. Jag tror att de flesta 
systemutvecklare idag har en positiv inställning till användarmedverkan, dels för att 
både systemutvecklare och användare upplever att systemen når en högre acceptans 
och dels för att användarmedverkan i sig redan har en positiv klang och således inte 
tillåts att bortses från. Jag har dock fått uppfattningen att systemutvecklarna 
fortfarande arbetar efter den representativa nivån av användarmedverkan i större 
utsträckning än den gemensamma nivån. Utvecklingen hittills verkar ha gått från det 
konsultativa deltagandet till det representativa och kommer kanske således framöver 
att influeras mer av den gemensamma utvecklingsnivån än idag. 

För uppnå ett resultat som hade varit mer rättvisande och generaliserbart än resultatet 
i denna rapport, skulle fler intervjuer kunnat genomföras. En vetenskaplig 
undersökning som innehåller tio respondenters åsikter, tror jag egentligen är svår att 
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dra några slutsatser från. För att resultatet skall kunna generaliseras anser jag att 
populationen bör vara av större storlek än den som varit aktuell i min undersökning. 
Om en enkätundersökning hade genomförts istället för intervjuer, skulle ett större 
material ha kunnat samlats in och analyserats. En enkätundersökning skulle även 
kunna ha utgjort ett komplement till intervjuerna. Vid en enkätundersökning tror jag 
dock inte att svaren skulle ha blivit lika utförliga som vid intervjuerna och därför 
skulle det kanske vara svårt att besvara problemställningen genom att enbart använda 
enkäter som underlag. 

9.3 Reflektioner över undersökningen 
Då denna undersökning visar att det är i analysfasen som systemutvecklarna anser 
användarnas medverkan vara mest betydelsefull kan möjligtvis användarnas 
inflytande och kompetensutveckling bli ifrågasatt. En av anledningarna till att 
användarmedverkan anses vara viktigt är enligt Brattgård (1992) att anställda får 
möjlighet till just inflytande och kompetensutveckling. Då slutsatserna av min 
undersökning endast visar att det är analysfasen som är det moment där användarna 
anses vara mest betydelsefulla, och inte specificerar vilka de övriga momenten är som 
användarna tillåts deltaga i, anser inte jag mig kunna se huruvida användarnas 
inflytande eller kompetensutvecklings berörs. Om användarna endast skulle deltaga i 
analysfasen anser jag inte att de uppnår någon kompetensutveckling, därför att de i 
stort sett endast delger kunskaper och information som de redan innehar. Hur 
inflytande och kompetensutveckling påverkas i systemutvecklingsprojekt kan jag 
dock inte uttala mig om då detta arbetet inte syftar till att kartlägga användarnas 
deltagande genom hela systemutvecklingsprocessen. 

9.4 Förslag till fortsatt arbete 
En intressant fortsättning på detta examensarbete vore att undersöka användarnas 
egen inställning till att deltaga i systemutvecklingsprojekt. Systemutvecklare anser, 
enligt denna undersökning, att det är i analysfasen som användarnas medverkan är 
mest betydelsefull. Har användarna själva samma uppfattning om var deras 
medverkan är av störst betydelse? Genom att genomföra en liknade undersökning 
bland slutanvändare som har deltagit i systemutvecklingsprojekt, skulle en intressant 
jämförelse kunna göras mellan användarnas och systemutvecklarnas attityder till 
användarmedverkan. 

Ytterligare förslag på fortsatt arbete kunde vara att utreda den verkliga graden av 
användarmedverkan i analysfasen. Genom att göra en utredning av användarnas 
inflytande, betydelse och medverkan i analysfasen i flera olika 
systemutvecklingsprojekt, kan en jämförelse av detta resultatet göras och därmed se 
vilken grad av användarmedverkan som de flesta systemutvecklare utnyttjar idag. 
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Bilaga 1: Intervjuformulär 
 
Man/Kvinna, Ålder: 
Befattning: 
Bakgrund inom yrkesområdet: 
 

Frågor utifrån företagets metod: (I de fall då företaget inte arbetar utifrån någon 
metod har frågorna 2-6 ställts utifrån intervjupersonens erfarenheter i stället för 
metodens förespråkande.) 
 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 
 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 
 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 
 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 
 

Frågor bortsett från metoder: 
 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 
 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka fördelar 

kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt ont”? 
 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst inflytande? 
 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  
 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det bara om 

att det bör användas? 
 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras medverkan 

vara av symbolisk anledning? 
 
16. Övriga synpunkter:
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Bilaga 2: Systemutvecklare 1 
 
Man/Kvinna, Ålder: Man, 57 
 
Befattning: Team ledare, Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: 26 års erfarenhet inom systemutveckling 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

AU-modellen. Innehåller en styrningsdel som kallas PCM- project, control, 
model. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Vi har vissa kunder som vi jobbar mot hela tiden och de känner till metoden. 
Därför tillåter det att de är med och leder i den mån det går. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
På det allra första idéstadiet jobbar vi väldigt nära varandra, likaså förstudien. I 
nästa fas arbetar vi mer själva men har användarna som ett bollplank för att få 
fram det som inte framkom i förstudien. Användarna är även med i testfasen. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Förstudien och testfasen. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Det är användarna som kan sin verksamhet och vet vad de vill ha ut av systemet. 
Vi kan inte räkna ut vad de vill ha för nytta av systemet.  

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

I delarna där det är mycket teknik inblandat, t.ex. kodning och databaser, bortser 
man får användarna för de är inte intresserade av att lära sig detta och tillför därför 
inget till arbetet. Handlar om kunskapsnivån. 

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Vi gör systemet för användarna, därför måste användarna tala om vad det är de 
vill ha för system. 

 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Det är en fördel att ”datamognaden” har blivit relativt hög idag. Det är lättare att 
föra diskussioner med dem och de kan tillföra arbetet något. Ibland tror de dock 
att de kan mer än vad de i själva verket kan. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
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Användarmedverkan är något som vi eftersträvar. Vill de inte, så försöker vi få 
med dem ändå. Det handlar i dessa fall ofta om tidsbrist, men det måste ordnas av 
användarnas chefer. 

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Vid framtagning av kravspecifikationen. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Vid framtagning av krav. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
I förstudien och kravställandet. Om användarna inte är med i denna fas, blir det 
inget bra system. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Naturligtvis till det bättre. Förr var det så att man fick ett uppdrag av en chef att nu 
ska du göra ett system som klarar av ”det här” och ”det här”. Systemet byggdes, 
men resultatet kunde ofta avvika från chefens förväntningar. Missuppfattningar 
kunde uppstå och likaså felformulerade krav. Det är alltså oerhört viktigt med 
användarmedverkan. 

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Vi använder oss av en bred användarmedverkan. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
De ses definitivt som en resurs. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 2 
 
Man/Kvinna, Ålder: Man, 37 
 
Befattning: Team ledare, Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: 13 års erfarenhet inom systemutveckling 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka?  

AU-modellen. Innehåller en styrningsdel som kallas PCM- project, control, 
model. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

I mitt fall är användarna utbildade på metoden. Det är då ofta de som är 
projektledare och styr arbetet för projektet i sin helhet. Själv IT-delen tar vi dock 
hand om själva, men användarna är med i de steg som de behövs. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
På det allra första idéstadiet jobbar vi väldigt nära varandra, likaså i förstudien. I 
nästa fas arbetar vi mer själva men har användarna som ett bollplank för att få 
fram det som inte framkom i förstudien. Användarna är även med i testfasen. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Framförallt i förstudien och testfasen. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Det är användarna som kan sin verksamhet och vet vad de vill ha ut av systemet. 
Vi kan inte räkna ut vad de vill ha för nytta av systemet.  

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

I delarna där det är mycket teknik inblandat, t.ex. kodning och databaser, bortser 
man får användarna för de är inte intresserade av att lära sig detta. Där tillför de 
därför inget till arbetet. Handlar om kunskapsnivån. 

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Användarna är med och ställer krav på det kommande systemet. 
 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Det är mycket viktigt med användarmedverkan för att uppnå det system som 
önskas. Vissa användare som har gått en ”Excel-kurs” tror dock att de kan en 
systemutvecklares jobb. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Användarmedverkan är något som vi eftersträvar. Vill de inte, så försöker vi få 
med dem ändå.  
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10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Vid framtagning av kravspecifikationen. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Vid framtagning av krav. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
I förstudien och kravställandet. Om användarna inte är med i denna fas, blir det 
inget bra system. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Det blir ett bättre system, förhoppningsvis som användaren har tänkt sig. 
Definitivt inte ett sämre system i alla fall. En användarrepresentant ”säljer” lättare 
in systemet till resen av användarna än vad vi systemutvecklare gör. 

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Vi använder oss av en bred användarmedverkan. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
De ses definitivt som en resurs. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 3 
 
Man/Kvinna, Ålder: Kvinna, 40 
 
Befattning: Team ledare, Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: 15 års erfarenhet inom systemutveckling 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

För tillfället används AU-modellen. Den innehåller en styrningsdel som kallas 
PCM- project, control, model.  

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Olika från fall till fall. Då användarna är många och inte känner till metoden styr 
vi arbetet framåt. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
På det allra första idéstadiet jobbar vi väldigt nära varandra, likaså förstudien. I 
nästa fas arbetar vi mer själva men har användarna som ett bollplank för att få 
fram det som inte framkom i förstudien. Användarna är slutligen även med i 
testfasen. 

 
Med den nya metod som håller på att tas i bruk blir det dock alltmer vanligt att 
dela upp projektet i mindre delar. Framöver kommer kontakten antagligen bli 
tätare med användarna eftersom man inte gör så mycket varje gång. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Förstudien och testerna. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Det är användarna som kan sin verksamhet och vet vad de vill ha ut av systemet. 
Vi kan inte gissa oss till vad de vill ha för nytta av systemet. 

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

I delarna där det är mycket teknik inblandat, t.ex. kodning och databaser, bortser 
man får användarna för de är inte intresserade av att lära sig detta och tillför därför 
inget till arbetet. Handlar om kunskapsnivån. 

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Att användarna får vara med och tala om vad de vill ha ut av systemet. 
 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Ibland tror användarna dock att de kan mer än vad de i själva verket kan. Det kan 
då vara svårt att övertyga användarna om att man behöver bygga en stabil 
plattform som går att bygga vidare på, istället för att göra något snabbt i Access. 
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Fördelarna med användarmedverkan är att användarna får ett engagemang för det 
system som vi bygger och som skall användas senare. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Eftersträvas, vi måste ha med användarna. 

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Vid framtagning av kravspecifikationen. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Vid framtagning av krav. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
I förstudien och kravställandet. Om användarna inte är med i denna fas, blir det 
inget bra system. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Det blir bättre system, framförallt acceptansen för att system. 
 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Vi använder oss av en bred användarmedverkan. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
De ses definitivt som en resurs. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 4 
 
Man/Kvinna, Ålder: Man, 38 
 
Befattning: Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Efter examen 1991, Systemvetenskapliglinje 
Högskolan i Skövde, har jag arbetat med systemutveckling på två olika företag i 9 år. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Traditionell applikationsutveckling och IAD (Iterative Application Development). 
 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

IAD är en användarledd metod, den andra en mer traditionell utvecklingsmetod. 
 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
I IAD är det en förutsättning att användare är med hela vägen.  

 
I den andra metoden ligger tyngdpunkten i början och slutet av projektet. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

I IAD är det en förutsättning att användare är med hela vägen.  
 

Den andra metoden förespråkar användarmedverkan främst i förstudier, delar av 
projektering och test av system. 

 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

I IAD är det endast användare som kan prioritera och avgöra vilka funktioner som 
är viktiga. I IAD specificeras det och beslutas under resans gång. 

 
I den andra metoden är det endast användare som vet vad som skall göras och 
detta specificeras och beslutas i början av projektet/utvecklingen.  

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

Under programmeringsmomenten bidrar inte användare så mycket. 
 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Absolut nödvändigt och önskvärt. 
 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Fördelar är att systemet blir ”rätt”. Det finns någon som tar emot det nya systemet. 
Nackdelar kan vara att användare inte får tid avsatt till projektet. Det kan även 
vara ”fel” användare som är med i projektet, alltså inte de användare som sitter 
inne med de nödvändiga kunskaperna. 
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9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 
ont”? 
Eftersträvas, en förutsättning. 

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Början och slutet, se tidigare svar. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Början och slutet. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
I början, för att styra projektets resultat i rätt riktning.  

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Positivt 
 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Det bör vara representativa användare som är med i projektet. Bred medverkan 
kan istället sinka projektet. Det viktiga är att det är ”rätt” användare som är med. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
Definitivt en resurs. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 5 
 
Man/Kvinna, Ålder: Man, 32 
 
Befattning: Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Arbetat 3,5 år. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Nej, inte någon speciell då metoderna är mycket kundberoende. Vi har några 
riktlinjer vad gäller totalåtagande för projekt, som kallas XXX projektmodell. De i 
sig säger inte vilka metoder som skall användas utan man skall tala om vilka 
metoder man använder sig av. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Beroende på projekttyp. I mitt fall blir det ofta expertdominerade metoder som 
används. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
De är med hela tiden på något vis. I början, under funktionsutredningen, är de med 
och talar om vad som behövs. Detta för att vi ska få grepp om vad som skall 
göras. När vi vet vad som skall uträttas försöker vi skapa en dialog och samtidigt 
utbilda av användarna, i den mån de är mogna för det.  

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Funktionsutredning, testning. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Det enklaste vore ju naturligtvis att bara ”göra” systemet och sedan skicka det till 
kunden. Det är dock roligare när systemet används också, annars blir det ofta 
liggande. Det är A-O, annars kommer inte kunden tillbaka. 

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

I bland kan man inte diskutera vissa saker med användarna, det kan handla om 
kunskapsnivå osv. I vissa projekt har man dock inga användare att tillgå.  

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Det innebär att användaren kan få en inblick och kunna påverka systemet under 
hela funktionsfasen. Främst för att få ett bra system, men också för att få 
användaren att känna sig delaktig.  

 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Fördelarna är att man kan fila till systemet så det blir bättre för användaren i 
verksamheten. Nackdelarna är att ju mer folk man blandar in, desto fler idéer 
finns. Det kan leda till merarbete. Ena gången man är ute och diskuterar med 
användarna, får man uppfattningen att så här fungerar det. Nästa gång man 



 Bilaga 2 

 

kommer tillbaka med ett förslag, så kan det vara en helt annan uppfattning hos 
nästa person man pratar med. Det är ju i och för sig bra, för hade man litat på den 
första personen så hade det kanske blivit ett felaktigt system. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Den eftersträvas. Hur bra än systemet är, så är det ju ändå användarens 
uppfattning av systemet som säljer oss nästa gång.  

 
 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Under funktionsutredningen har vi mest nytta av dem, där är de ett bra stöd för hur 
systemet skall fungera. Användarna kommer även in i den del då vi skall ta fram 
gränssnittet.  

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
I funktionsutredningen är har användaren störst inflytande. Här har ju egentligen 
alla störst inflytande, då systemet fortfarande är lättföränderligt. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
Funktionsutredningen. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Definitivt bättre system. 
 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Det får jag väl säga är olika från projekt till projekt. Bred användarmedverkan är 
det väl sällan det är idag. Däremot är det ofta några användarrepresentanter som är 
med och medverkan i projektet. Jag tror inte man kan låta alla vara med hela 
tiden. De får i sin tur föra en dialog med sina kollegor.  

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
Beror mycket på den kund man har. Jag ser användarna som en resurs för 
projektet, men vill inte förringa den symboliska anledningen heller.  
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Bilaga 2: Systemutvecklare 6 
 
Man/Kvinna, Ålder: Kvinna, 25  
 
Befattning: Datakonsult, Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Systemvetenskapligt program, 120 p, på Högskolan i 
Skövde. Arbetat som datakonsult i 2 år. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Företaget har utvecklat en företagsspecifik modell, som heter XXX Projektmodell. 
Den används när vi driver egna fastpris-projekt. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Jag har aldrig arbetat med den så det är svårt att säga hur mycket den involverar 
användaren. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
Utifrån min egen erfarenhet så har användarna, i alla fall kunden, varit med i 
utvecklingsprocessen redan från start. Under projektets gång har det varit 
veckovisa avrapporteringsmöten, där kunden har fått information om projektets 
status etc. Denna typ av möten har pågått fram till dess att projektet har varit 
färdigt. Det bör dock noteras att man bör skilja på kund och användare eftersom 
de har olika roller och är vanligtvis inte samma personer. En kund är en beställare, 
medan en användare är en person som så småningom ska jobba med det tänkta 
systemet. I de projekt som jag arbetat i har det mest varit kontakter med kund och 
inte rena användare.   
 

4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  
Eftersom jag inte har jobbat i ett riktigt ”systemutvecklingsprojekt” från början till 
slut, så kan jag inte svara på vilka specifika moment som metoden involverar 
användarmedverkan 

 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Se svar på fråga 4. 
 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

Se svar på fråga 4. 
 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Användarmedverkan innebär för mig att användarna aktivt involveras i 
systemutvecklingsarbetet. Det kan t.ex. vara att användarna bjuds in och deltager i 
s.k. Work-shops. I en Work-shop kan t.ex. användare och utvecklare tillsammans 
gå igenom vilka krav som finns på ett tänkt system etc. På dessa möten kan man 
också bestämma med användarna vilka roller de ska ha i projektet. 
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8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 
fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns? 
Om kunden är med och kan ge en tydlig kravspecifikation kommer hela processen 
gå smidigare och förmodligen byggs ett system som motsvarar hans krav. Får 
kunden inte vara med och medverka kan det uppstå problem vid acceptanstest. 
Det system som han då ser framför sig kanske inte alls motsvarar det som han 
tänkt. Det kan vara allt ifrån designmissar till rena funktionsfel. Detta kan leda till 
att stora systemförändringar måste göras sent i processen, vilket medför ökade 
kostnader och förmodligen kommer även tidsplanen då systemet ska levereras att 
spricka.   

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Naturligtvis bör det eftersträvas, för det är ju till kunden som utvecklarna bygger 
ett system. Det är han som betalar och då vill han naturligtvis känna sig 
uppdaterad med hur projektet framåtskrider. 

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
I de tidiga faserna, såsom analys och design. Om kund och systemutvecklare 
tillsammans har kommit fram till en tydlig kravspecifikation är det sedan 
programmerarnas jobb att ta fram ett system som motsvarar den kravbild som 
kunden har. Det bör dock framgå att användarmedverkan förekommer även i 
senare faser  i utvecklingsprocessen, bl.a. i testfasen få kunden ska göra en 
acceptanstest av systemet.  

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Se ovan. 

  
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
Jag tycker att det är viktigt att användarna får vara med och medverka under hela 
utvecklingstiden, så att deras synpunkter kommer fram. Men ska jag ange ett 
moment där användarmedverkan har störst betydelse anser jag att det är i 
analysfasen då utvecklarna ska bilda sig en uppfattning om vad användarna och 
kunden vill ha. Detta kräver täta möten och att det är en bra relation mellan 
användare och utvecklare.  

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Användarmedverkan medför att kunden, i de flesta fall, får ett system som bättre 
motsvarar hans krav. Om systemet blir bättre i sin helhet är svårt att svara på.  

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Olika beroende på vilken typ av projekt samt projektets omfattning. I ett mycket 
litet projekt kan det räcka att kunden lämnar en färdig kravspecifikation som 
utvecklaren nästan direkt kan börja jobba efter. Detta kräver dock att det är en 
tydlig specifikation. 
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15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 
medverkan vara av symbolisk anledning? 
Naturligtvis måste användarna alltid vara med i projektet på något sätt och de ses 
som en resurs. Ibland kan de kanske däremot uppfattas som besvärliga, när de inte 
vet vad de vill ha. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 7 
 
Man/Kvinna, Ålder: Man, 46 
 
Befattning: Projektledare och Verksamhetskonsult 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: 10 års diverse erfarenhet. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Företagets egen modell som vi ibland kombinerar med kundens önskemål om 
metod. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Jag skulle tro att det är en kombination, men i huvudsak expertdominerat. 
 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
Användarna involveras i spec-fasen, och är med tills funktionsspecen är godkänd. 
Sedan återkommer de i testfasen och i installationsfasen. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Spec-fasen, testfasen och installationsfasen. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

För att få med och testa verksamhetskrav och användarvänlighet. 
 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

Ofta en praktisk grej då vi för det mesta utvecklar på annan ort. Det ställs dock 
frågor under tiden om något är oklart. 

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Användarmedverkan definieras som att den verkliga användaren i kundens 
organisation deltar i projektet. 

 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Man spar en massa tid och kostnader/pengar på att inte göra handhavandet av 
systemet på ett verksamhetsfientligt sätt, samt att man får en inblick i 
verksamhetens problemställning som vida överstiger kravspecen. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”?  
Jag tycker att det bör eftersträvas i en stor omfattning. 

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande?  
Spec-fasen, testfasen och installationsfasen. 
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11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 
inflytande? 
Beträffande handhavande och dialogsnitt tycker jag att användarna skall ha i det 
närmaste vetorätt. I systemuppbyggnaden skall även detta gälla för 
underhållsfrågor i de fall där kunden har egen underhållsfunktion. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull  och varför?  
I systemkonstruktionsfasen då det är viktigt att systemet blir rätt från början.  

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Alla system som jag har sett hittills blir betydligt bättre ju mera användaren 
medverkar. Det är som du kanske vet ett stort missnöje med packet som t.ex. SAP 
R/3, där användare inte har kunnat medverka. 

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas?  
I vårt företag ser vi till att användarna medverkar. Det är ett krav, vid s.k. 
Fastprisprojekt.  

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
Användarna är en resurs vars medverkan är avgörande för systemets funktion och 
berättigande.  
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Bilaga 2: Systemutvecklare 8 
 
Man/Kvinna, Ålder: Kvinna, 23 
 
Befattning: Datakonsult 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Fristående kurser i ADB, 120 p, på Högskolan i 
Skövde. 1 års erfarenhet inom systemutveckling 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Nej, företaget har ingen speciell metod som alla projekt utgår från. Jag kommer 
dock att börja arbeta med Delta-metoden om några månader. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Jag brukar arbeta både användarlett och expertdominerat, olika från projekt till 
projekt. Jag styr en del och kommer med idéer och ser vad jag får för respons. 
Användarna kommer även med egna idéer. Då får jag försöka bedöma om det är 
en ”bra” ide som gäller för alla användare och inte bara för representanterna för 
användarna. Det är ju subjektivt vad en person tycker är bra och vad en annan 
tycker är bra. I och för sig så har jag också en subjektiv uppfattning, men man får 
försöka komma fram till den  ”bästa” lösningen. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
I princip hela processen igenom. I mitt senaste uppdrag så har det handlat om att 
göra om gamla system och överföra dem till Access. Jag har träffat användaren för 
att reda ut hur själva grunden ser ut. Kontrollerat om de behöver all data, kollat 
hur tabeller är uppbyggda osv. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Jag låter användaren vara med, till viss del, så långt som det går. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

Slutprodukten måste vara till för användaren. De ska tycka om systemet, kunna 
orientera sig i det och ha lätt att förstå det vad systemet är till för. Gränssnittet 
måste därför godkännas av användarna. 

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

Jag låter användarna vara med så långt det går, alltså så länge användarna har 
något att tillföra. Vid implementationen, som teknikerna tar hand om, har inte 
användarna intresse av att deltaga. Jag har informerat dem om vad som händer 
men blandar inte in dem. 

 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Användarmedverkan skall vara kontakt med användare, och få med användarna 
redan i ett tidigt stadium. Man skall hitta vilka de är och vad de gör för 
arbetsuppgifter. Detta kan vi inte hämta från ett högre stadium utan det är endast 
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användarna själva som kan delge detta. Förstudien är därför viktig, missas den 
biten kan det vara svårt att ta igen det senare 
 

8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 
fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Fördelar är att man får en uppfattning av vilka funktioner som skall vara med. 
Nackdelar kan vara att användarna kräver ”för mycket” och har lite för många 
önskemål. Man kan inte tillgodose precis alla önskemål och krav, utan får 
begränsa sig till de som anses ha högst prioritet och är viktigast för systemet och 
användarna. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Det är något som eftersträvas, men fortfarande är det inget som är hårdprioriterat. 
Användarna är med till en viss gräns. Jag tror och hoppas att det kommer att bli 
mer och mer vanligt med bred användarmedverkan, företagen måste få upp 
ögonen för det.  

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
I början av processen vid insamlingen av uppgifter. Förstudien. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Förstudien. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
Förstudien, det mest grundläggande. Det är från dessa uppgifter som man arbetar 
vidare efter. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan?  

Bättre system, i alla fall ett omtyckt system. Att användarna får testa och köra 
systemet innan det implementeras gör att de senare känner igen sig. Jag ser inga 
nackdelar att ha med användarna, utan tvärt om. Ofta är det dock beställaren som 
godkänner systemet och helt plötsligt dyker det upp hos slutanvändarna. Då 
kanske användarna undrar hur de ska arbeta vidare där ifrån…. 

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Fortfarande så talas det om att det bör tillämpas bred användarmedverkan. Det är 
nog en bit kvar innan man når fram till den verkliga användningen. Jag försöker 
tillämpa det i stor utsträckning men jag är nog en av de få här på kontoret som 
tillämpar det i den utsträckningen. Jag tycker de känns som en ganska ”ny grej”. 
Det har i och för sig funnits med ganska länge men det är inte något som varje 
person är medveten om. De vet inte hur de ska göra….., bara de löser det genom 
programmering så tror de att det blir bra. Jag har fått upp ögonen för detta, och 
försöker förklara för andra. Jag får ofta förklara mig vad jag menar med 
användarvänlighet. 

 



 Bilaga 2 

 

15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 
medverkan vara av symbolisk anledning? 
Personligen ser jag användarna som en resurs för projektet. Jag tror dock att det 
fortfarande lätt kan bli som en symbolisk anledning. 
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Bilaga 2: Systemutvecklare 9 
 
Man/Kvinna, Ålder: Kvinna, 29 
 
Befattning: Programmerare, Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Systemvetenskapligt program, 120 p, på Högskolan i 
Skövde. Arbetat i 5 år som systemutvecklare. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Nej, det brukar jag inte göra. I vissa fall har kunden en metod som de vill att jag 
skall arbeta utifrån, då gör jag det. Men det är inte alltid kunderna har en metod att 
utgå från och då jobbar jag inte utifrån någon metod. Det är önskvärt men så är 
inte riktigt fallet. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Jag brukar jobba mycket mot användarna. De får säga hur de vill ha det och sedan 
kan vi tala om för dem om det är bra eller dåligt. 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
Som vi jobbar nu är användarna med från första början till slutet. De är alltså med 
hela vägen och vi måste ha deras godkännande. 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

Nu gör vi väldigt lite förstudier, men annars är de med i början av förstudien där 
de kommer med sina krav. Det är inte alla användarna som är med, utan de har 
ofta utsett en liten användargrupp. Det är egentligen i programmeringsfasen som 
vi har kontakt med dem, för att kontrollera så vi ”gör rätt” och att deras krav 
stämmer. De är vidare med tills alla tester och allt är klart.  

 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

För att undvika missförstånd och att det blir strul i slutet. Det blir lätt missförstånd 
även om det står på papper, alla tolkar olika. 

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 

Det tar tid och kostar pengar. 
 
7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Vi intervjuar användarna och får reda på vad deras krav är.  
 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Fördelarna är att ofta kan användarna sin egen verksamheten oerhört bra. De vet 
därmed hur systemet skall se ut för att de skall kunna utnyttja det i sin verksamhet. 
Vi kan ju inte alla verksamheter. Nackdelen är att de kanske lägger sig i lite för 
mycket, tittar lite för mycket på detaljer och sådant tar tid. Frågan är om de 
behöver ha allt som de vill ha. 
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9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
Det eftersträvas. Vi vet nu att användarna måste vara med och bestämma för att de 
skall bli nöjda, och alla vill ju ha nöjda kunder.  

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
Testerna innan implementeringen. 

 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
Förstudiefasen. 

 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
Förstudien. Vi måste dra riktlinjerna från första början så att allt går åt rätt håll. 
Gör det inte det, så blir det väldigt mycket mer arbete efteråt för att komma på rätt 
spår igen. 

 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan? 

Det blir ett bättre system. Det är bra att få deras synpunkter, det öppnar ögonen på 
oss också. Vi har våra idéer och ser hur det går att lösas programmeringsmässigt 
och då tar vi den ”enkla” vägen. Det kanske inte är den bästa vägen för 
användarna. 

 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
De är olika, jag kan säga 50/50. Jag tror att alla nya projekt som drar igång 
innehåller mycket användarmedverkan. Detta för att användarna har hört att 
användarmedverkan blivit vanligare. Då vill de också vara med och ställa krav på 
systemet. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 
Användarna ses som en resurs. Det är vår uppgift som systemutvecklare att se till 
att användarna får vara med, det är vi som kan ta kontakten med dem. Det är till 
allas glädje att vi får med dem i projekten. Det uppskattas av alla, då arbetet går 
smidigare.  
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Bilaga 2: Systemutvecklare 10 
 
Man/Kvinna, Ålder: Kvinna, 36 
 
Befattning: Systemutvecklare 
 
Bakgrund inom yrkesområdet: Systemvetenskapligt program, 120 p, på Högskolan i 
Skövde. Nyutexaminerad och nyanställd som systemutvecklare. 
 

 
1. Brukar ni arbeta utifrån någon/några speciell metod/er, i såfall vilken/vilka? 

Använder oss av Astrakans systemutvecklingsmodell i vissa delar i vår egen 
projektmodell, hänvisningar finns då till Astrakan i vår modell. 

 
2. Är det en expertdominerad eller användarledd metod? 

Är en konfigurerbar metod vilket innebär att den kan situationsanpassas tack vare 
att det finns en speciell arkitektur med metodkomponenter. Är en metod för att 
utveckla objektorienterad systemutveckling. I astrakanmetoden ser man 
verksamheten ur fyra olika perspektiv, nämligen verksamhetens processer, 
verksamhetens objekt, verksamhetens aktörer och verksamhetens teknik. Detta är 
ju förutsättningar för att låta användarna deltaga i systemutvecklingsprocessen. 
Problemet som jag ser det är sedan vilken typ av systemytvecklare man är. Om jag 
som systemutvecklare vill påverka min användare/kund till en viss sorts lösning 
på ett problem så har jag som utvecklare en viss makt att kunna påverka och 
övertyga. Det är ju det här vanliga problemet med att användarna vet inte vad de 
vill ha och utvecklarna vet inte vad de säljer, jobbigt va! 

 
3. När involveras användarna i systemutvecklingsprocessen och hur långt i 

processen är de med och deltager? 
Metoden ska vara iterativ i alla steg och jag tror att det idag är otroligt viktigt att 
tillgodose kundens behov. Det går inte längre att styra hur som helst, då går 
kunden till någon annan om de inte är nöjda. Problemet här är väl slutanvändarna 
som oftast inte är köparen, de kanske får ett system som köparen tycker är bra och 
varit med att ta fram, men de som ska använda systemet kanske inte alls är nöjda. 
Även om ”användarna ” är med i alla steg så är det inte säkert att de som du menar 
med ”användarna” är de som ska använda systemet. Det kan vara chefer, andra 
som har ett intresse av att vara med i projektet och kanske inte de som borde! 

 
4. I vilka moment förespråkar denna metod användarmedverkan?  

I de flesta steg tror jag. 
 
5. Varför är det viktigt med användarmedverkan i dessa moment/steg? 

I analysen är det otroligt viktigt att användarna är med, så att utvecklarna 
verkligen får klart för sig vad för typ av system det är som efterfrågas. Det är 
utvecklarnas sak att hjälpa användarna att komma fram till rätt beslut. Utvecklarna 
ska kunna vara både lärare och elev och kunna vägleda. Modeller säger oftast en 
sak men sedan beror det ju på hur modellen används. 

 
6. Varför bortser metoden från användarmedverkan i övriga moment? 
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7. Hur vill du definiera användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

Användarmedverkan är när användarna är med från början, analysens första 
skede. Användarmedverkan innebär att de som ska använda systemet, 
slutanvändarna (postkassörskan, bankpersonal, på macken m.fl.) är de som är med 
i processen. Det innebär att de inte blir påtvingade ett system utan att det är något 
som de har varit med att ta fram. 

 
8. Vad anser du om användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? Vilka 

fördelar kan uppnås och vilka nackdelar finns?  
Fördelarna är de som jag tagit upp i de andra frågorna. Nackdelarna är om de som 
är med i projektet inte är rätt personer, t ex de kanske inte egentligen vill och 
därmed inte är så engagerade. Chefen har kanske ”skickat” någon som är lätt att 
undvara och som kanske inte har de kunskaper som krävs eller förmågan att tala, 
kanske inte säger något. 

 
9. Är användarmedverkan något som eftersträvas eller ses som ett ”nödvändigt 

ont”? 
På en sån här fråga finns bara ett svar, eftersträvas.  

 
10. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen är användarmedverkan mest 

förekommande? 
 
11. I vilka moment i systemutvecklingsprocessen har användarna störst 

inflytande? 
 
12. I vilka moment av systemutvecklingsprocessen anser du att användarnas 

medverkan är mest betydelsefull och varför? 
 
13. Hur anser du att systemet påverkas av användarmedverkan? 

Bättre naturligtvis, då blir det förhoppningsvis ett system som används ordentligt. 
 
14. Är bred användarmedverkan något som verkligen används, eller talas det 

bara om att det bör användas? 
Vet inte riktigt. 

 
15. Ses användarnas deltagande som en resurs för projektet eller kan deras 

medverkan vara av symbolisk anledning? 


