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Sammanfattning 
I dagens samhälle spelar informationssystem en viktig roll i de flesta företag och 
organisationer. Informationssystemets uppgift är att tillgodose och hjälpa användarna 
med information och informationshantering samt att leda till en effektivisering. 

Arbetet med att utveckla databaserade informationssystem är problematiskt och 
systemutvecklingsprojekt överstiger ofta budget både vad gäller tid och pengar. 
Återkommande problem är att systemen inte gör vad användaren vill samt att 
systemen inte utnyttjas till full kapacitet. Svårigheten med kravhanteringen är något 
som anses vara en orsak till misslyckandena. 

Den viktigaste informationskällan för systemutvecklarna då det gäller att ta reda på 
systemkraven är användarna. Då användarna spelar en viktig roll i kravhanteringen, 
vilken i sin tur spelar en viktig roll i systemutvecklingsprocessen, är detta ett 
intressant problemområde. 

Denna rapports fokus ligger på hur användarna ser på kravhanteringsprocessen. Syftet 
med rapporten är att ur ett användarperspektiv utvärdera användarmedverkan i 
systemutvecklingsprocessens samt att försöka finna om det finns ett samband mellan 
användares erfarenheter ifrån systemutvecklingsprocessen och deras åsikter kring det 
färdiga systemet.  

.  

 

Nyckelord: användarmedverkan, användarperspektiv, Requirements Engineering, 
kravhantering 
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1  Introduktion 
I dagens samhälle har praktiskt taget samtliga företag och organisationer 
informationssystem (IS) vilka är en viktig del i en bra organisation (Avison och 
Fitzgerald, 1997).  

Ett informationssystem är enligt Avison och Fitzgerald (1997) ett system vilket 
integrerar de människor, objekt och procedurer vilka rör informationsbehandlingen 
inom en organisation. Informationssystemets uppgift är att tillgodose och hjälpa 
användarna med information och informationshantering samt att leda till en 
effektivisering. Kotonya och Sommerville (1998) menar att informationssystem 
främst konstruerats för att behandla information belägen i någon form utav databas.  

Arbetet med att utveckla informationssystem brukar kallas systemutveckling. Enligt 
Kotonya och Sommerville (1998) är och har under de senaste årtiondena arbetet med 
att utveckla databaserade informationssystem varit problematiskt. System-
utvecklingsprojekt har ofta överskridit budget både vad gäller tid och pengar. Kotonya 
och Sommerville (1998) skriver vidare att återkommande problem är att systemen inte 
gör vad användaren vill samt att systemen inte utnyttjas till full kapacitet. Det är svårt 
att finna en exakt orsak till vad som skapar dessa problem, men att svårigheten med 
kravhantering bidrar är ett erkänt faktum (Kotonya och Sommerville, 1998).  

Den process som hanterar krav brukar kallas Requirements Engineering1 (RE) och 
består av ett antal aktiviteter vilka är till för att utvinna, analysera samt dokumentera 
de krav som finns på systemet (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Processen 
resulterar följaktligen i den färdiga kravspecifikationen. 

Loucopoulos och Karakostas (1995) menar att skillnaden mellan en lyckad och en 
misslyckad kravspecifikation ligger i utvecklarens förmåga att omvandla användarnas 
individuella och ofta luddiga krav till formella krav vilka förstås och understöds av de 
i projektet inblandade parterna.  

Användarna anses vara den viktigaste informationskällan för utvecklarna då det gäller 
att ta reda på hur systemkraven ser ut (Macaulay, 1996). Det kan dock vara svårt för 
användare och systemutvecklare att förstå varandra då de båda parterna kan ha olika 
bakgrund och därmed använda sig av för varandra svårbegriplig terminologi 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995).  

Loucopoulos och Karakostas (1995) skriver vidare att det även kan vara svårt för 
användarna att klargöra vilka krav de har, användarna vet att de är i behov av något 
men kan inte sätta fingret på exakt vad detta är.  

Då användarna enligt ovan spelar en viktig roll i kravhanteringen, vilken i sin tur 
spelar en viktig roll i systemutvecklingsprocessen, är detta ett intressant 
problemområde. 

Denna rapports fokus ligger på hur användarna ser på kravhanteringsprocessen. Syftet 
med rapporten är att ur ett användarperspektiv utvärdera användarmedverkan i 
systemutvecklingsprocessens kravhantering samt försöka finna om det finns ett 
samband mellan användares erfarenheter ifrån systemutvecklingsprocessen och deras 
åsikter kring det färdiga systemet.  

                                                 
1 Då en direkt översättning av termerna inom processen Requirements Engineering ej påträffats, 
kommer den engelska benämningen genomgående att användas i denna rapport. 
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För att läsaren skall introduceras till ämnesområdet följer ett kapitel som behandlar de 
centrala begrepp vilka ligger till grund för rapportens problemställning. Sedan 
presenteras problemorådet närmare och problemet preciseras. 

Rapporten fortsätter med en presentation av metodval, genomförande och insamlat 
material. Efter det följer en analys av det insamlade materialet samt en presentation av 
resultat och slutsatser. Slutligen förs en diskussion kring rapportförfattarens 
erfarenheter av arbetsprocessen och kring undersökningen satt i ett större 
sammanhang. Rapporten avslutas med ett avsnitt i vilket författaren till denna rapport 
ger förslag på fortsatt arbete.     
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer de centrala begreppen i denna rapport tas upp och presenteras 
för att läsaren skall få en förståelse för problemställningen. Till en början tas vanliga 
problem med informationssystem upp, sedan följer en närmare beskrivning av 
processen Requirements Engineering och dess ingående aktiviteter. Ett avsnitt ägnas 
även åt aktörerna och sammansättningen av en arbetsgrupp inom Requirements 
Engineering. Slutligen tas problem vilka relateras till RE-processen upp. 

 

2.1 Vanliga problem med informationssystem 
När det i dagens samhälle uppstår problem med ett informationssystem är orsaken 
sällan teknisk, den använda tekniken är pålitlig och väl beprövad (Avison och 
Fitzgerald, 1997). Felet ligger oftast i dålig planering och/eller i relationen mellan 
användare och system, därför är det viktigt att förståelsen mellan de inblandade 
parterna är så hög som möjligt (Kotonya och Sommerville, 1998).  

Då användarna är missnöjda med systemet används det inte till full kapacitet eller rent 
ut av inte alls (Macaulay, 1996).  

Macaulay (1996) delar in problemen, relaterade till Requirements Engineering, med 
informationssystem i följande kategorier: 

 

• Processen (Process failure) – utvecklingsprocessen har överskridit budget vad 
gäller tid, pengar eller andra resurser så till den grad att systemet ej kan ses 
som lönsamt. Dålig kommunikation människor emellan, dåligt handhavande 
med människor och resurser samt en dåligt planerad process är det som oftast 
ligger till grund för att processen misslyckas (Macaulay, 1996).  

• Förväntningar (Expectation failure) – systemet möter inte förväntningarna 
hos en eller flera intressenter. Dålig kommunikation människor emellan, brist 
på lämplig kunskap och delad förståelse samt dålig, ofullständig och felaktig 
dokumentation ses som de vanligaste orsakerna till att användarna blir 
missnöjda med systemet (Expectation failure). Är användarna missnöjda med 
systemet används det inte i någon större grad (Interaction failure) (Macaulay, 
1996). 

• Interaktionen (Interaction failure) – systemet används i så låg grad att det 
kan ses som ett misslyckande. Interaktionen mellan användare och 
informationssystem fungerar dåligt. 

 

Macaulay (1996) menar vidare att utvecklaren behöver vara medveten om dessa 
kategorier och medvetet söka tekniker vilka motarbetar uppkomsten av ovanstående 
problem.  

Loucopoulos och Karakostas (1995) anser den process som leder fram till 
kravspecifikationen, Requirements Engineering, vara en av de mer kritiska delarna av 
systemutvecklingen. Detta då ett systems framtida effektivitet och flexibilitet är starkt 
relaterat till förståelsen för de krav systemets användare har. 
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2.2 Introduktion till Requirements Engineering 
Requirements Engineering kan på det stora hela beskrivas som en mängd aktiviteter 
med avsikten att härleda, validera och uppdatera kravdokumentationen (Kotonya och 
Sommerville, 1998). Loucopoulos och Karakostas (1995) menar att RE-processen är 
en iterativ process i vilken problem analyseras, resultat dokumenteras samt 
korrektheten vad gäller erhållna resultat kontrolleras. RE-processen illustreras i stora 
drag i nedanstående figur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De författare som studerats har alla en liknande syn på vad RE-processen innebär. Det 
som skiljer dem åt är deras syn på om samma tillvägagångssätt kan användas vid 
utvecklingen av mjukvara som vid utvecklingen av ett informationssystem (Cherry 
och Macredie, 1999; Kotonya och Sommerville, 1998; Macaulay, 1996). 

Kotonya och Sommerville (1998) menar att i teorin kan samma metod användas vid 
utveckling av en programvara som vid utvecklingen av ett system bestående av både 
mjukvara och mänskliga aktiviteter. Cherry och Macredie (1999) skriver å andra sidan 
att då ett informationssystem karaktäriseras av mänsklig inblandning bör en 
metodologi som utger sig för att utveckla informationssystem ta hänsyn till 
icketekniska och mänskliga faktorer. De formella tekniker som används för att 
utveckla mjukvara bör alltså inte användas rätt av. 

Enligt Kotonya och Sommerville (1998) har få organisationer definierat exakt hur 
RE-processen skall gå till. De personer som arbetar med processen ansvarar för hur 
och när aktiviteterna skall utföras. I och med att företag och organisationer börjar inse 
vilken viktig roll RE-processen spelar kommer detta troligtvis att ändra sig. Därmed 
kommer processen att utvecklas och bli allt mer definierad.  

 

Figur 1, Ett ramverk för processerna i requirements engineering  
(Bearbetad efter Loucopoulos och Karakostas, 1995, sid 21) 
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2.2.1 Krav – en definition 

Då krav spelar en central roll inom Requirements Engineering tas en vanligt 
förekommande definition upp.  

Fritt översatt efter IEEE-Std.’610’ i Loucopoulos och Karakostas (1995) definieras ett 
krav som: 

 

1. En funktion eller egenskap vilken behövs av en användare för att lösa ett 
problem eller nå ett mål. 

2. En funktion eller egenskap vilken måste bemötas eller ägas av ett system eller 
en systemkomponent för att kunna tillgodose ett kontrakt, en standard, en 
specifikation eller andra formellt belagda dokument. 

3. En dokumenterad representation av en funktion eller egenskap som i 1 och 2. 

 

Loucopoulos och Karakostas (1995) skriver att kravspecifikationen skall representera 
en modell både över de krav och de problem som finns. 

 

2.3 RE-processens aktiviteter 
Författaren till denna rapport har på grund av att de olika författare som studerats alla 
haft olika indelning av RE-processen valt att göra en egen indelning av processens 
aktiviteter. Denna indelning är en kombination av de indelningar som finns i 
litteraturen (Loucopoulos och Karakostas, 1995; Macaulay, 1996; Kotonya och 
Sommerville, 1998) och visar, enligt rapportförfattaren, på ett bra sätt vad RE-
processen består av för moment. I litteraturen skiljer sig antalet delprocesser ifrån tre 
till fem och denna indelning har gjorts i följande fyra aktiviteter2 som en avvägning av 
detta: 

 

• Requirements elicitation (ung. Kravutvinning) 

• Requirements analysis and negotiation (ung. Kravanalys och Kravförhandling) 

• Requirements specification (ung. Kravspecifikation) 

• Requirements validation (ung. Kravvalidering) 

 

De två första av dessa aktiviteter, Requirements elicitation och Requirements analysis 
and negotiation är enligt Kotonya och Sommerville (1998) nära besläktade. I den 
första av dessa båda aktiviteter tas krav fram och under detta arbete kommer kraven 
oundvikligen analyseras till en viss grad. Då ett krav påträffas kan emellanåt orsaken 
till problemet ses och diskuteras med detsamma vilket leder till att de båda 
aktiviteterna utförs parallellt. 

Kotonya och Sommerville (1998) menar att aktiviteten Requirements specification 
kan ses som tvådelad. Först dokumenteras de krav som erhållits i de två tidigare 

                                                 
2 Den engelska benämningen på aktiviteterna kommer användas då författaren vill undvika att 
betydelsen går förlorad i översättningen. 
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aktiviteterna för att sedan kontrolleras och godkännas i den sista av de fyra 
aktiviteterna, Requirements validation. Dokumentationen uppdateras sedan efter att 
valideringen utförts. 

Enligt Kotonya och Sommerville (1998) är även Requirements validation nära 
besläktad med Requirements analysis, i båda skall krav analyseras, behov förtydligas 
och orsaken till krav utredas. Till skillnaden från i Requirements analysis skall den 
kravmängd som ligger till grund för Requirements validation vara godkänd och 
komplett. 

 

2.3.1 Requirements elicitation 

Requirements elicitation är den aktivitet där krav samlas in med målet att nå kunskap 
om problemet och de krav intressenterna har på systemet (Kotonya och Sommerville, 
1998). Det är den första av de fyra aktiviteterna men fortgår under RE-processens hela 
livscykel (Loucopoulos och Karakostas, 1995).  

Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) är det vanligt att systemutvecklaren i 
början av projektet vet mycket lite om de problem som behöver lösas. För att 
utvecklaren skall kunna producera den kravspecifikation som är målet med RE-
processen är det därför viktigt att han/hon skapar sig en bild av problemdomänen. För 
att kunna göra detta krävs att systemets intressenter identifieras då det enligt 
Macaulay (1996) främst är hos intressenterna kunskapen om problemet finns. 

Macaulay (1996) anser att då användarna är de som skall nyttja systemet bör deras 
medverkan i utvecklingsprocessen öka förutsättningarna för ett lyckat resultat. Detta 
då användarna kan förväntas veta vad de vill att systemet skall göra. Loucopoulos och 
Karakostas (1995) menar att trots att detta låter bra i teorin fungerar det inte alltid i 
praktiken därför att: 

 

• Användarna har inte alltid en klar bild av vad de behöver från det nya 
systemet. 

• Användarna kan finna det svårt att beskriva sin kunskap om problemdomänen. 

• Då utvecklare och användare har olika bakgrund och därmed använder olika 
terminologi kan missförstånd uppstå. 

• Användarna kan motsätta sig idén att behöva använda ett nytt system och 
därmed vara ovilliga att delta i kravutvinningen. 

 
För att överkomma dessa problem har ett antal tekniker tagits fram vilka skall 
möjliggöra och underlätta för utvecklaren när det gäller att få användaren att dela med 
sig av sin kunskap (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Författarna skriver vidare att 
det främst finns tre valmöjligheter; utvecklaren kan ha en öppen och oformell intervju 
med användaren; utvecklaren kan ha en strukturerad intervju med användaren; 
utvecklare och användare kan i grupp försöka komma fram till vilka krav som finns. 

Fördelarna med en öppen intervju är att den avslappnade atmosfären ofta leder till att 
användaren blir mer öppen vilket underlättar informationsflödet mellan respondent 
och intervjuare. Denna typ av intervju är dock inte lämplig att använda då detaljerade 
krav vill utvinnas (Loucopoulos och Karakostas, 1995).  
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Den strukturerade intervjuformen rekommenderas då krav gällande specifika delar av 
verksamheten vill utvinnas, detta då intervjuaren kan leda respondenten i den riktning 
som önskas (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Vid strukturerade intervjuer måste 
dock intervjuaren besitta stora kunskaper om verksamheten.  

Då en grupp användare och systemutvecklare tillsammans diskuterar eventuella krav 
får det fördelen att de kan lära av varandra, vilket ökar förståelsen för den andra 
parten (Loucopoulos och Karakostas, 1995). 

 

2.3.2 Requirements analysis and negotiation 

Målet med denna aktivitet är att upprätta en överkommelse mellan intressenterna om 
vilka krav som finns samt att ta reda på orsaken till att dessa krav existerar (Kotonya 
och Sommerville, 1998).  

Denna aktivitet är viktig då det är svårt att undvika konflikter då de olika 
intressenterna ser på ett krav med olika infallsvinklar (Kotonya och Sommerville, 
1998). Författarna skriver vidare att detta kan bero på okunskap men att orsaken oftast 
är att det egna intresseområdet sätts i fokus. Förhoppningen är att en 
överenskommelse skall kunna upprättas, ibland går detta dock ej. Det är då upp till 
systemutvecklaren att väga de olika argumenten mot varandra för att försöka nå en 
kompromiss. 

 

2.3.3 Requirements specification 

I denna aktivitet sammanställs och dokumenteras de krav som förhandlats fram i 
Requirements analysis and negotiation (Kotonya och Sommerville, 1998). De menar 
vidare att det är viktigt att alla inblandade parter förstår kravdokumentationen. Detta 
leder till att kraven ofta dokumenteras med hjälp av naturligt språk ihop med 
konceptuella modeller. Denna aktivitet resulterar i den färdiga kravspecifikationen 
(Kotonya och Sommerville, 1998).  

Kravspecifikationen är ett formellt dokument, innehållande de krav som finns på 
systemet, vilket används i kommunikationen mellan intressenter och systemutvecklare 
(Kotonya och Sommerville, 1998).  

Nedan presenteras ett exempel på vad Kotonya och Sommerville (1998) anser 
kravspecifikationen bör beskriva: 

 

• Den service och de funktioner systemet skall tillhandahålla. 

• De ramar inom vilka systemet skall hålla sig. 

• Definitioner av andra system vilka systemet kan komma i kontakt med. 

• Hur systemets gränssnitt skall se ut. 

• Avgränsningar vad gäller den metod som används för att utveckla systemet. 

 
Loucopoulos och Karakostas (1995) menar att skillnaden mellan en lyckad och en 
misslyckad kravspecifikation ligger i utvecklarens förmåga att omvandla användarnas 
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individuella och ofta luddiga krav till formella krav vilka förstås och understöds av de 
i projektet inblandade parterna.  

 

2.3.4 Requirements validation 

Requirements validation är till för att kontrollera att den kravlista som tagits fram är 
konsistent, komplett och överensstämmer med de avsikter intressenterna har 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). Loucopoulos och Karakostas (1995) menar 
därför att det är nödvändigt att intressenterna är representerade i denna aktivitet. 

Det är även viktigt att intressenterna kan förstå dokumentationen så att valideringen 
blir korrekt (Kotonya och Sommerville, 1998). Detta för att undvika missförstånd 
samt för att i så god mån som möjligt undvika att kravspecifikationen blir inkorrekt. I 
denna aktivitet kontrolleras även att de krav som tagits upp verkligen kommer att 
bidra till det nya systemet samt att det inte finns för få krav. 

Loucopoulos och Karakostas (1995) ser Requirements validation som en aktivitet 
vilken bör pågå parallellt med de andra aktiviteterna. En validering bör således göras 
på såväl delresultat som på den slutgiltiga kravspecifikationen. 

 

2.4 RE-processens aktörer 
Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) kan de i RE-processen inblandade parterna 
delas upp i två kategorier. Dessa är intressenter och systemutvecklare. 

Denna uppdelning är enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) inte helt given, en 
intressent kan vara en utvecklare och en utvecklare kan vara en intressent. Detta då 
intressenterna kan vara delaktiga i utvecklingsarbetet och utvecklaren kan ha intressen 
i systemet.  

Intressenterna är människor eller organisationer vilka kommer att beröras av systemet 
samt vilka har en direkt eller indirekt möjlighet att påverka kraven (Kotonya och 
Sommerville, 1998). Intressenterna kan bestå av slutanvändare, chefer, personer 
berörda av processer vilka kommer att vara involverade i systemet, tekniker vilka 
ansvarar för utveckling eller underhåll av systemet, kunder vilka kommer komma att 
beröras av systemet eller av certifieringsorgan och liknande organisationer. 

Systemutvecklarna är de analytiker och tekniska experter som är involverade i 
processen vilkas uppgift är att utveckla och implementera systemet så att det 
motsvarar kundens krav (Loucopoulos och Karakostas, 1995). 

 

2.4.1 Utvecklingsgruppen 

När det gäller att sätta samman den grupp som tillsammans skall ansvara för 
utvecklingen av det nya systemet är det enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) 
viktigt att både systemutvecklare och användare finns representerade. 

Vid arbetet med att samla in, specificera och validera krav är inte den tekniska 
kunskapen viktigast (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Viktigast är förmågan att 
förstå både användarens och systemets krav. 
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Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) förespråkar traditionella system-
utvecklingsmetoder att användaren spelar en passiv roll i utvecklingsprocessen. 
Användaren skall enbart bidra genom att ge relevant information för Requirements 
elicitation.  

Macaulay (1996) menar att användarnas medverkan i systemutvecklingsprocessen bör 
öka förutsättningarna för ett lyckat resultat. Detta då användaren skall bidra till och 
nyttja informationssystemet.  

Vidare kan sägas att då teknisk expertis och användare besitter kunskap om skilda 
företeelser krävs det att användaren deltar mer aktivt. Detta leder till att det är viktigt 
att lägga ned tid på sammansättandet av utvecklingsgruppen (Eason, 1988, i 
Loucopoulos och Karakostas, 1995).  

När det gäller sammansättningen av utvecklingsgruppen finns det främst tre alternativ 
på hur användarna kan involveras (Eason 1988, i Macaulay, 1996): 

 

• Technical-centred design, där kunden informeras och konsulteras genom 
hela utvecklingsprocessen. 

• Joint customer-specialist design, där användarrepresentanter är involverade i 
hela designprocessen. 

• User-centered design, där teknisk expertis bistår användarna och alla 
användare är involverade. 

 

2.5 Orsaker till problem relaterade till RE-processen 
Kotonya och Sommerville (1998) tar upp de vanligaste fel som begås i RE-processen 
och vilka ligger till grund för att systemet blir misslyckat. De anser att nedanstående 
punkter är saker som behöver tas i beaktande.  

 

• Intressenterna involveras inte tillräckligt – alla intressenters krav tas inte i 
tillräckligt beaktande vilket kan leda till att systemet inte kommer utnyttjas till 
fullo. 

• Affärskrav tas inte i betänkande – processen koncentreras till de tekniska 
aspekterna av systemet vilket kan leda till att systemet inte fullt ut stödjer 
affärsverksamheten. 

• Brist på requirements management – det finns inte definierat hur krav skall 
hanteras vilket kan leda till att onödiga resurser läggs ned på att försöka tolka, 
uppdatera och dokumentera krav. 

• Dåligt definierade ansvarsroller – de i processen inblandade parterna vet 
inte vad de personligen ansvarar för vilket kan leda till att vissa aktiviteter inte 
utförs. 

• Kommunikationsproblem mellan intressenter – intressenterna missförstår 
varandra vilket kan leda till att då systemet tas i bruk upptäcks att krav varit 
felaktigt definierade eller saknats 

 



 2 Bakgrund 

  10 

Enligt Kotonya och Sommerville (1998) är vilka punkter som bör beaktas beroende på 
vilken typ av organisation som finns, exempelvis bör kanske inte ett mindre företag 
jobba för en mer disciplinerad process då de som är inblandade i processen är få. 
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel kommer först en kort introduktion till problemområdet rapporten 
behandlar. Detta följs av en precisering och avgränsning av problemet. Slutligen tas 
det förväntade resultatet med denna rapport upp. 

 

3.1 Problemområde 
Informationssystem får en allt viktigare roll i det vardagliga livet, företag och 
individer kan idag vara helt beroende av att systemen fungerar som de skall 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). Loucopoulos och Karakostas (1995) skriver 
vidare att skillnaden mellan ett väl fungerande och ett misslyckat informationssystem 
ligger i dess möjlighet att möta krav och förväntningar från användarna.  

Då systemen inte uppfyller användarnas krav och förväntningar leder detta ofta till att 
systemen inte utnyttjas till full kapacitet eller över huvud taget ens används 
(Macaulay, 1996).  

Vanliga orsaker till att det går fel i utvecklingen av system är att kommunikationen är 
dålig människor emellan, att arbetsprocess, människor och resurser är dåligt 
organiserade samt att det finns en brist på lämplig kunskap och delad förståelse 
(Macaulay, 1996). Resultatet av detta blir ofta en inkorrekt eller ofullständig 
kravdokumentation. 

Loucopoulos och Karakostas (1995) menar att en kraftigt bidragande faktor till att 
kravspecifikationen blir bra är att systemutvecklaren kan omvandla användarnas ofta 
subjektiva och oklara krav till formella krav vilka alla inblandade parter kan förstå. 

Macaulay (1996) anser att då användarna är de som skall nyttja systemet bör deras 
medverkan i utvecklingsprocessen öka förutsättningarna för ett lyckat resultat. Detta 
då användarna torde veta vad de vill att systemet skall utföra. Loucopoulos och 
Karakostas (1995) anser att så inte alltid är fallet. De menar att det kan vara svårt för 
användarna att göra sig förstådda och då användare och utvecklare har olika bakgrund 
och därmed använder sig av olika terminologi kan missförstånd lätt uppstå.  

Då ett erkänt faktum, enligt ovan, är att svårigheten med kravhantering är en starkt 
bidragande faktor till att systemutvecklingsprojekt misslyckas samt att de flesta 
problem som uppstår inom Requirements Engineering verkar vara användarrelaterade 
finner jag användarnas roll i denna process vara intressant att undersöka. 

 

3.2 Problemprecisering 
Då kravhantering verkar ses som en av stötestenarna i systemutvecklingsprocessen 
samtidigt som användarmedverkan är ett omdebatterat ämne känns detta angeläget att 
gå in närmare på. 

Framförallt är det intressant att göra en utvärdering av kravhanteringsprocessen ur 
användarnas synvinkel då deras perspektiv inte finns representerat i litteraturen i 
samma utsträckning som systemutvecklarnas. Det är intressant att titta på hur 
användarna har upplevt relationen mellan dem och systemutvecklarna och det 
tillvägagångssätt som använts.  
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Meningen är att med undersökningen försöka svara på om det finns ett samband 
mellan användarnas erfarenheter från sin medverkan i utvecklingsprocessen och deras 
åsikter vad gäller det färdiga systemet. Om användaren anser att kravhanteringen 
fungerat bra betyder detta då att han/hon anser att det färdiga systemet fungerar bra? 
Om användaren har dåliga erfarenheter ifrån kravhanteringsprocessen betyder det då 
att han/hon anser att det färdiga systemets funktionalitet är mindre bra? 

Undersökningen ämnar alltså styrka eller avfärda påståendet att; det finns ett samband 
mellan användares erfarenheter ifrån systemutvecklingsprocessen och deras åsikter 
kring det färdiga systemet.  

Med användare syftar jag här till de personer som i sitt arbete använder sig av det 
aktuella systemet.  

 

3.3 Avgränsning 
Undersökningen kommer endast att omfatta användarnas synvinkel, system-
utvecklarens syn på processen kommer följaktligen inte att tas upp. Anledningen till 
detta är att jag finner användarnas perspektiv vara underrepresenterat i befintlig 
litteratur då litteraturen ofta är skriven av experter, det vill säga systemutvecklare. 

 

3.4 Förväntat resultat 
Jag förväntar finna att de användare som har bra erfarenheter från utvecklings-
processen till en högre grad är nöjda med det färdiga systemet än användare som 
känner att arbetet med systemutvecklingen inte fungerat bra. Jag förväntar mig alltså 
att finna att det existerar ett samband mellan vad användarna anser om sin medverkan 
i utvecklingsprocessen och vad de anser om det färdiga systemets funktionalitet. 
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4 Val av metod 
I detta avsnitt presenteras det val som gjorts vad gäller tillvägagångssätt för insamling 
av den information som behövs för att besvara problemställningen i avsnitt 3.2. Enligt 
Patel och Davidson (1994) kan information samlas in genom studier av befintlig 
dokumentation, test och prov, attitydskalor, olika slags självrapportering, 
observationer samt enkäter och intervjuer.  

När det gäller att besvara den problemställning som presenterats i kapitel 3.2 anses 
endast intervju och enkäter vara metoder vilka kan komma ifråga. Detta då jag inte 
funnit litteratur i vilken användarnas perspektiv finns representerat samt att 
observation och experiment kräver att det som undersöks kan ske vid en exakt 
tidpunkt. 

Både intervju och enkät är enligt Patel och Davidson (1994) metoder för 
informationsinsamling vilka bygger på frågor. I valet mellan vilken av dessa båda 
metoder jag avsåg att använda vägdes deras respektive för- och nackdelar mot 
varandra.  

Bell (1993) skriver att den främsta fördelen med intervjuer är att metoden är 
anpassningsbar. Möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor samt förklara, för 
respondenten, svårförstådda frågor är omständigheter som talar för intervju i 
jämförelse med enkät som undersökningsmetod (Dahmström, 1996). Svenning (1997) 
anser möjligheten att se respondentens reaktioner vara ovärderlig då detta kan avslöja 
vad respondenten anser, vid intervju ges till skillnad från vid en enkätunderökning 
den möjligheten. Det är även lättare för intervjuaren att motivera respondenten till att 
svara på frågorna vid en intervju än då enkäter används (Dahmström, 1996). 

Intervju är dock en metod som är tidskrävande vilket leder till att den kan vara svår att 
använda i projekt av mindre omfattning (Bell, 1993). Att formulera frågor tar upp lika 
mycket tid antingen det gäller enkät eller intervju men vid intervju kan tid för resor 
samt mer komplicerad analys tillkomma. Bell (1993) skriver vidare att intervju kan 
ses som en subjektiv teknik vilket leder till att risken för skevheter, så kallad bias, är 
stor.   

Även beroendefaktorn kan ses som en möjlig negativ del i intervjuarbetet 
(Dahmström, 1996). Intervjuaren kan bli beroende av respondentens tillgänglighet, 
vilken kan vara begränsad. Dessa negativa aspekter leder till att antalet respondenter 
blir begränsat. Beroendefaktorn kan dock vara ett problem även vid 
enkätundersökningar. Svenning (1997) menar att ett problem som kan uppstå är att 
respondenten låter bli att svara på enkäten. Även om respondenten svarar på enkäten 
kan intervjuaren få vänta, detta kan leda till att intervjuaren kanske inte kan fortsätta 
med sitt arbete om detta är beroende av respondentens svar. 

Fördelen med enkät i jämförelse med intervju som undersökningsmetod är enligt 
Dahmström (1996) det stora antalet personer som kan tillfrågas. Dahmström (1996) 
anser även det faktum att respondenten kan svara helt utan påverkan från intervjuaren 
vara en positiv effekt. 

Då jag anser möjligheten för intervjuaren att förklara för respondenten frågor som 
han/hon inte förstår samt möjligheten till personlig kontakt med respondenten vara 
positivt har jag valt att använda mig av intervju som undersökningsmetod. 

Dahmström (1996) skriver att det främst finns tre olika intervjumetoder; 
besöksintervju, telefonintervju samt ”på-stan-intervjuer”. Vad beträffar denna 
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undersökning kan endast de två första av dessa tre metoder anses lämpliga då det 
slumpvis på stan kan vara svårt att träffa på personer som lämpar sig som 
respondenter för denna undersökning. 

Det som skiljer de olika intervjumetoderna från varandra är enligt Svenning (1997) 
främst sättet frågorna ställs på, hur svaren antecknas och om karaktären på frågorna är 
direkt eller indirekt.  

Jag har valt att använda mig av telefonintervjuer i arbetet med att försöka finna om 
det finns ett samband mellan användares erfarenheter från utvecklingsprocessen och 
deras åsikter kring det färdiga systemets funktionalitet.  

Detta val baseras bland annat på att Dahmström (1996) skriver att det snabbaste sättet 
att samla in information är genom telefonintervjuer. Eftersom undersökningen syftar 
till att svara på vad användare har för åsikter krävs det att ett större antal användare 
tillfrågas för att något skall kunna utläsas ur de svar som erhålls.  

Då jag har begränsat med tid kan det bli svårt att hinna med ett större antal omfattande 
besöksintervjuer då enligt Dahmström (1996) både genomförande och resor till och 
från intervjuplatsen kan vara väldigt tidskrävande vid dessa intervjuer. Kostnaden kan 
även bli hög då långa och kanske även ett flertal resor kan vara nödvändiga för att nå 
önskat resultat.  

En telefonintervju får inte ta allt för lång tid, vilket leder till att frågorna bör vara 
lättfattliga och relativt få till antalet. Korta intervjuer och inga resor gör att antalet 
respondenter kan bli fler till antalet. De mer strukturerade frågorna som krävs vid 
telefonintervjuer gör det även lättare för intervjuaren att analysera de svar som erhålls 
(Bell, 1993). Detta är egenskaper som är bra när det gäller den undersökning som 
skall utföras för att försöka besvara problemformuleringen (avsnitt 3.2).  
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5 Genomförande och informationsinsamling 
I detta kapitel kommer en presentation av hur undersökningen utförts. Först 
presenteras på vilket sätt informationen samlats in, sedan hur detta har yttrat sig. 
Slutligen beskrivs lite kortfattat de respondenter som ingått i undersökning. 

 

5.1 Informationsinsamling 
För att få svar på huruvida påståendet att användare vilka känner att de med positiva 
erfarenheter deltagit i utvecklingen av systemet även är belåtna med systemet, är 
korrekt eller ej valde jag att intervjua personer som använder system de deltagit i 
utvecklingen av. Detta med anledning av att det är hos dessa personer svaret på min 
problemställning finns.   

Kontakten med de personer som ingår i undersökningen skapades genom att jag 
ringde upp ett tjugofemtal företag/organisationer vilka slumpmässigt valdes ut bland 
kunder till IT-konsultföretag. Jag letade i gula sidorna på Internet reda på IT-
konsultföretag och tog sedan reda på dessa företags siter, på hemsidorna är det vanligt 
att företagen presenterar vilka kunder de har eller har haft och det är slutligen dessa 
kundföretag som kontaktats. Företagen är av varierande storlek och är belägna runt 
om i Sverige. Valet att på detta sätt finna respondenter gjordes baserat på att chansen 
att finna företag med relativt nyutvecklade system ansågs av mig öka om företagen 
anlitat IT-konsulter. 

På företagen kontaktade jag den som var IT-ansvarig och presenterade för 
honom/henne vem jag var, vad min undersökning gick ut på och vilket syftet med 
undersökningen var, detta är något som rekommenderas av Patel och Davidson 
(1994). 

Av dessa företag var det ett tiotal som visade intresse för att delta i undersökningen. 
Hos dessa företag fick jag kontakt med de personer som intervjuats. Under arbetets 
gång har dock vissa av respondenterna fallit bort på grund av tidsbrist från deras sida.  

 

5.2 Utformning av frågeformulär 
Vid utformningen av det frågeformulär (Bilaga 1) som använts har jag som 
rekommenderas av Dahmström (1996) betänkt frågornas ordningsföljd.  

Dahmström (1996) poängterar vikten av att ställa frågorna i rätt ordningsföljd vilket 
är något jag försökt ta fasta på. En intervju bör inledas med så neutrala frågor som 
möjligt för att sedan gå mot de mer kontroversiella frågor som kan finnas. Detta för 
att respondenten inte skall avskräckas från att svara. Det är även lämpligt att placera 
frågor som ligger nära varandra ämnesmässigt nära varandra under intervjun eller på 
frågeformuläret.  

Utifrån ovanstående har formuläret satts samman så att de inledande frågorna gäller 
respondenten och dennes arbetsroll följt av frågor gällande själva systemutvecklingen. 
Detta för att försöka få respondenten uppmärksam och intresserad. 

De inledande frågorna har tagits med för att kunna skapa en uppfattning om vilka 
bakgrundsfakta som råder vad gäller respondent och systemutvecklingsprojekt. Dessa 
frågor är enkla och relativt öppna för respondenten att svara på. 
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De frågor som följer är konstruerade med avsikt att försöka få fram fakta till att styrka 
eller förkasta problemformuleringen i avsnitt 3.2. 

 

5.2.1 Frågornas konstruktion 

Det är viktigt att frågorna är tydliga och lättförstådda, detta för att undvika att 
respondenten missförstår intervjuaren samt att olika respondenter tolkar samma fråga 
på skilda sätt (Bell, 1993). Med anledning av detta bör intervjuaren precisera frågorna 
till så hög grad som möjligt. 

Bell (1993) skriver vidare att det är viktigt att enbart ställa en fråga i taget. Detta då 
svaret annars kan bli tvetydigt. Något annat som bör undvikas är ledande och 
värderande frågor. Ledande frågor styr respondenten till att svara som intervjuaren 
vill medan problemet med värderande frågor är att intervjuarens egna värderingar 
lyser igenom vilket gör det svårt för respondenten att svara på frågan. Detta är saker 
jag haft i åtanke vid konstruktionen av frågorna. 

Frågorna har konstruerats med tanke på att avsikten var att ställa dem över telefon. 
Dahmström (1996) rekommenderar att frågor vid telefonintervjuer är korta och få till 
antalet. Frågorna vid en telefonintervju bör således ha en hög grad av standardisering 
och strukturering (Patel och Davidson, 1994). 

Enligt Patel och Davidson (1994) syftar standardisering till intervjuarens ansvar vad 
gäller frågornas utformning och inbördes rang. Hög grad av standardisering utmärker 
sig genom att intervjuaren ställer likalydande frågor i samma ordning till samtliga 
respondenter. Detta medan låg grad av standardisering utmärker sig genom att 
intervjuaren formulerar frågorna under intervjun samt ställer frågorna i den ordning 
han/hon finner lämplig för den enskilde respondenten.  

Strukturering handlar om det utrymme respondenten ges i form av tolkning av frågor 
beroende på inställning och erfarenheter (Patel och Davidson, 1994).  

Nedanstående frågor, tagna från frågeformuläret (Bilaga 1), har konstruerats enligt 
ovan. 

 

��Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 

��Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om 
inte samma som nu)? 

��När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 

��Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 

��På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de 
krav som fanns på systemet in?  

Enskilda samtal Samtal i grupp Enkät Annat 

        

 

De efterföljande frågorna uppmanar respondenten att gradera vad han/hon anser, om 
en specifik sak, på en tiogradig skala. Valet att använda en tiogradig skala gjordes 
efter rekommendation i Dahmström (1996) som menar att det är bra att använda en 
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relativt stor skala då respondenterna tenderar att välja alternativ som inte ligger i 
ytterkanterna. Dahmström (1996) skriver även att resultatet får en mer sanningsenlig 
fördelning om alternativen slås ihop till intervall om två vid presentationen, även detta 
med anledning av att ytterligheterna sällan väljs. 

 
��På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet 

fungerade (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

��På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 

��På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna 
lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

��På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls 
och tio är mycket bra)? 

��På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

��På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna inleddes med att jag via telefon kontaktade den aktuella respondenten, 
talade om vem jag var och vem som hänvisat mig till honom/henne. Därefter 
presenterades vad undersökningen behandlade och varför jag ville intervjua just 
honom/henne. 

Vid mellan mig och respondenten överenskommen tid ägde sedan intervjun rum. Jag 
började med att än en gång förklara för respondenten vad undersökningen gick ut på, 
detta för att väcka ett intresse för undersökningen hos respondenten, för att sedan gå 
över frågeformuläret (Bilaga 1). 

5.3.1 Respondenterna 

Respondenterna är alla personer som idag använder ett system de deltagit i 
utvecklingen av. Av dessa personer har sedan de som velat och haft tid blivit 
intervjuade. 
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6 Materialpresentation 
Detta kapitel inleds med en kortfattad presentation av respondenterna som ingått i 
undersökningen. Sedan presenteras det som framkommit vid intervjuerna som har 
någon vikt för undersökningen. 

 

6.1 Respondenterna 
Gruppen består av 4 män och 7 kvinnor i åldrarna mellan 27- och 59 år. En majoritet 
av respondenterna är, som Figur 2 illustrerar, över 40 år.  
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Nedan kommer en kort presentation av de personer som intervjuats. 

R13 
R1 är en 38-årig man som arbetar med lönestatistik på ett stort svenskt försäkrings-
bolag. Mannen arbetar på huvudkontoret som är beläget i Stockholm. I det aktuella 
systemutvecklingsprojektet hade R1 rollen som intern projektledare. Han är för egen 
del genomgående nöjd med systemutvecklingsprocessen och det system processen 
resulterade i. Dock anser R1 att systemet som helhet fungerar dåligt, detta skyller han 
på de andra användarna. Intervjun med R1 kan läsas i Bilaga 2. 

 

R2 
R2 är en 56-årig man som arbetar som lite av en mångsysslare inom den 
landsomfattande organisation han arbetar inom. Han arbetar på ett avdelningskontor 
beläget i Växjö. R2 har en medelgod erfarenhet av systemutvecklingsprojektet, han 
tycker att själva processen var nyttig och lärorik samt att det vid tidpunkten för 
projektet fungerade bra mellan användare och systemvetare. R2 är dock relativt 
missnöjd med hur systemet slutligen kom att se ut. Intervjun med R2 kan läsas i 
Bilaga 3. 

 

                                                 
3 Respondenterna kommer i rapporten att benämnas R1, R2 och så vidare då vissa av respondenternas 
företag krävt att respondenterna och företagen skall hållas konfidentiella. 

Figur 2. Åldersfördelningen bland respondenterna 
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R3 
R3 är en 39-årig kvinna som arbetar för samma organisation som R2. R3 arbetar dock 
med lönehantering på huvudkontoret i Stockholm. R3 och R2 har medverkat i samma 
systemutvecklingsprojekt men R3 har något sämre erfarenheter ifrån projektet. Hon 
ligger i alla sina svar något under mittenkategorin. Hon tycker inte att varken 
utvecklingsprocessen eller systemet är bra. Intervjun med R3 kan läsas i Bilaga 4. 

 

R4 
R4 är en 53-årig kvinna som arbetar som klubbordförande på ett fackförbunds lokala 
kontor i Västerås. Kvinnans främsta arbetsuppgifter består av att hon hanterar den 
information som rör medlemmarna. R4 har bra erfarenheter både av 
utvecklingsprocess och färdigt system. Intervjun med R4 kan läsas i Bilaga 5. 

 

R5 
R5 är en 47-årig kvinna som arbetar för samma förbund som R4 men på 
huvudkontoret som är beläget i Stockholm. R4 och R5 har inte medverkat i samma 
systemutvecklingsprojekt. R5 har som främsta arbetsuppgift att handlägga 
arbetsgivarfrågor. Kvinnan är nöjd både med sina erfarenheter ifrån utvecklings-
projektet och med det färdiga systemet. Intervjun med R5 kan läsas i Bilaga 6. 

 

R6 
R6 är en 55-årig kvinna som arbetar med lönestatistikproduktion på ett medelstort 
svenskt företag. Hon arbetar på huvudkontoret som finns beläget i Stockholm. R6 har 
övervägande bra erfarenheter från utvecklingsprojektet och med det färdiga systemet. 
Intervjun med R6 kan läsas i Bilaga 7. 

 

R7 
R7 är en 56-årig man som arbetar på ett mindre svenskt bokförlag. Mannen arbetar 
som IT-ansvarig på huvudkontoret som är beläget i Stockholm. I det aktuella 
systemutvecklingsprojektet var han projektledare. R7 anser att hela utvecklings 
processen har gått mycket bra och att även systemet fungerar mycket bra. Intervjun 
med R7 kan läsas i Bilaga 8. 

 

R8 
R8 är en 27-årig man som arbetar på ett företag inom tillverkningsindustrin. Han 
arbetar som materialansvarig på företaget som ligger beläget något utanför Skara. R6 
tycker att utvecklingsprocessen fungerat bra och han anser att systemet fungerar 
utmärkt för honom. Intervjun med R8 kan läsas i Bilaga 9. 

 

R9 
R9 är en 59-årig kvinna som arbetar på ett företag inom tillverkningsindustrin beläget 
i Mariestadstrakten. Hon arbetar på företagets ekonomiavdelning och tycker att 
utvecklingsprocessen fungerat bra. R9 tycker att systemet fungerar bra nu men att det 
var lite problem i början. Intervjun med R9 kan läsas i Bilaga 10. 
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R10 
R10 är en 50-årig kvinna som arbetar inom en stor organisation. Kvinnan som arbetar 
som redovisningschef på huvudkontoret, beläget i Stockholm, var projektledare i det 
aktuella systemutvecklingsprojektet. R10 anser att utvecklingsprocessen fungerat 
mycket bra och hon är nöjd med det färdiga systemet. Intervjun med R10 kan läsas i 
Bilaga 11. 

 

R11 
R11 är en 48-årig kvinna som arbetar som systemförvaltare för samma organisation 
som R10. R11 arbetar även hon på huvudkontoret i Stockholm. Hon är på det stora 
hela nöjd med systemutvecklingsprocessen och det färdiga systemet. 

 

6.2 Erhållet material 
I detta avsnitt presenteras respondenternas svar till de frågor som kommer att 
användas i arbetet med att försöka ta ställning till problemställningen i avsnitt 3.2.  

Avsnittet är sammansatt så att frågan/frågorna presenteras och efterföljs av ett 
diagram som illustrerar frågans resultat. Diagrammet följs sedan av en kort tolkning 
av det framkomna resultatet.  

 

På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades 
de krav som fanns på systemet in? 

Använda tillvägagångssätt

 1 av 11

11 av 11

 1 av 11

0 2 4 6 8 10 12

Gruppsamtal

Enskilda samtal

Enkät

Annat

Antal

 
 

Som Figur 3 visar så användes gruppsamtal i samtliga av de systemutvecklingsprojekt 
som ingått i undersökningen. Intervjuerna visar att det vanliga är att respondenten 
ingått i någon form utav diskussionsgrupp.  

Endast i två av de aktuella systemutvecklingsprojekten har gruppsamtalen 
kombinerats med någon annan form av kravinsamlingsmetod. 

 
 

Figur 3. Tillvägagångssätt vid systemutvecklingsprojekten 
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På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet 
fungerade (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

Åsikter kring tillvägagångssätt

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Åsikt

A
n

ta
l

 

 

De flesta av respondenterna anser att det fungerat bra med gruppsamtalen. Endast en 
av respondenterna anser att tillvägagångssättet fungerat dåligt, hon är även en av de få 
som anser att det färdiga systemet inte fungerar bra. Denna fråga är den enda som 
renderat ett svar som ligger inom mittenintervallet. 

 

På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen 
att systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och 
tio är mycket bra)? 

På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att system-
utvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 

Har systemvetarna lyssnat

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Åsikt

A
n

ta
l

vid tillfället
i efterhand

 
 

Figur 4. Respondenternas erfarenhet av tillvägagångssättet 

Figur 5. Skillnader i åsikt vad gäller om systemutvecklarna lyssnat på 
respondentens krav 
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De flesta av de tillfrågade respondenterna anser, som illustreras i Figur 5, att 
systemutvecklarna lyssnat bra till deras krav.  

Endast en av respondenterna ändrar sig avsevärt mellan de båda tidpunkterna, han 
ansåg vid tillfället för systemutvecklingen att systemutvecklarna lyssnade mycket bra 
till hans krav, medan han i efterhand anser att de nästan inte lyssnat alls.  

 

På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 

Blev kraven tillgodosedda

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Åsikt

A
n

ta
l

 
 
 
De flesta av respondenterna anser, som Figur 6 visar, att de fått sina krav 
tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt.  
 

På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 

På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller 
dina arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 

Hur fungerar systemet  idag

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Åsikt

A
n

ta
l Helheten

Individuellt

 

Figur 6. Blev respondentens krav tillgodosedda 

Figur 7. Systemets funktionalitet som helhet och individuellt 



 6 Materialpresentation 

  23 

 

Majoriteten av respondenterna är nöjda med det färdiga systemet både som helhet och 
för dem personligen. Många menar att visst finns/fanns det problem men på det stora 
hela fungerar systemet bra.  

Systemen upplevs övergripande ha likvärdig kvalitet för individen som 
helhetsmässigt. Endast en respondent anser att systemets funktionalitet är avsevärt 
mycket sämre som helhet än för honom personligen.  
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet utifrån bakgrunden och 
problemställningen.  

När det gäller för respondenten att svara inom en skala menar Dahmström (1996) att 
de extrema alternativen ofta undviks (1 och 10) och att mittenalternativen som anses 
neutrala är vanliga.  

När det gäller det insamlade materialet (se avsnitt 6.2) är det intressant att se att 
Dahmströms teori inte följs. Ingen av respondenterna har i och för sig valt att svara 
något av de lägsta alternativen på skalan (1 och 2) men endast en fråga har renderat ett 
svar inom mittenintervallet (5 och 6). Samtidigt har många svar legat i den övre 
extremen (9 och 10). Att respondenterna svarat på detta sätt tyder på att de varit säkra 
på sina svar. 

I samtliga av de utvecklingsprojekt som ingått i undersökningen har användarna 
medverkat genom att delta i gruppsamtal. Det är inte särskilt överraskande att 
kravinsamlingen innefattat samtal, detta då samtal är den kravinsamlingsmetod som 
förespråkas i den studerade litteraturen. Det som kan ses som något överraskande är 
att inte fler än två respondenter varit med om fler än ett tillvägagångssätt (Figur 3). 
Detta då litteraturen rekommenderar att enskilda samtal förs med användarna med 
anledning av att den enskilde användaren vågar öppna sig i högre grad då de andra 
användarna inte närvarar.  

Intressant är att tre av de fyra respondenter som anser att tillvägagångssättet fungerat 
mycket bra haft ledande roller i respektive systemutvecklingsprojekt. Endast en av 
respondenterna anser att tillvägagångssättet fungerat dåligt. Att samme respondent 
även är en av tre som anser att det färdiga systemet fungerar dåligt tyder på att det kan 
finnas ett samband mellan användarnas erfarenheter från utvecklingsprocessen och 
deras åsikter kring det färdiga systemet.  

Denna teori stärks ytterligare genom att av de andra två respondenterna som anser att 
det färdiga systemets funktionalitet är dålig har den ena endast medelgoda 
erfarenheter från tillvägagångssättet medan den andre egentligen anser att systemet är 
bra. Han ger systemet 10 när det gäller individuell funktionalitet, men anser att de 
andra användarna inte kan använda sig av systemet vilket är anledningen till att han 
givit helhetsfunktionaliteten en 4:a. 

Figur 5 visar att skillnaderna mellan vad respondenterna haft för intryck vid tillfället 
för systemutvecklingen och vad de anser i efterhand är marginell. Detta kan bero på 
att det kan vara svårt för respondenten att komma ihåg exakt vad han/hon ansåg vid 
utvecklingstillfället.  

De frågor som behandlar respondenternas åsikter kring själva utvecklingsprocessen 
(Figur 4-6) har alla renderat i det närmaste likvärda resultat. Frågorna behandlar 
respondenternas åsikter kring det vid kravutvinningen använda tillvägagångssättet, 
huruvida respondenten anser att systemvetarna lyssnat på hans/hennes krav samt 
huruvida respondenten anser att han/hon fått sina krav tillgodosedda.  

Faktumet att respektive respondents svar genomgående ligger inom samma intervall 
tyder på någon av två saker. Antingen att respondenterna varit klara över sina åsikter 
kring utvecklingsprocess och system eller att de varit osäkra och helt enkelt valt en 
siffra och därefter hållit sig till denna. 
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Figur 4-6 skiljer sig dock något ifrån Figur 7 (som behandlar åsikterna kring det 
färdiga systemets funktionalitet). Det som skiljer sig ifrån de frågor som rör 
utvecklingsprocessen till de som rör systemet är att vissa av respondenterna är något 
mindre nöjda med det färdiga systemet än med utvecklingsprocessen.  

Dessa skillnader är dock marginella och likheterna är i majoritet vilket antyder att det 
befinner sig på det viset att användarnas erfarenheter från utvecklingen har med deras 
åsikter om det färdiga systemet att göra. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det insamlade materialet tyder på att det finns ett 
samband mellan användarnas erfarenheter ifrån systemutvecklingsprocessen och 
deras åsikter kring det färdiga systemet. 
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8 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen och den slutsats jag kommit 
fram till. 

De frågor som behandlar respondenternas åsikter kring själva utvecklingsprocessen 
(Figur 4-6) har renderat i det närmaste likvärda resultat och dessa skiljer sig 
marginellt ifrån de svar som rör åsikterna kring det färdiga systemets funktionalitet 
(Figur 7).  

Den enda större skillnaden i åsikter vad gäller utvecklingsprocess och färdigt system 
är att en av respondenterna anser att funktionaliteten för systemet som helhet är 
otillfredsställande samtidigt som han anser att utvecklingsprocessen fungerat utmärkt. 
Denna respondent anser dock att systemet fungerar utomordentligt vad beträffar 
honom själv men att helheten dras ned av de andra användarnas okunskap (Bilaga 2). 
Följaktligen är alla de användare som är nöjda med utvecklingsprocessen även nöjda 
med det färdiga systemet. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att två av de elva respondenterna är 
missnöjda med det färdiga systemet, dessa tre har även dåliga erfarenheter från sin 
medverkan i utvecklingsprocessen. De resterande nio respondenterna är nöjda med 
det färdiga systemet och har positiva erfarenheter från sin medverkan i 
utvecklingsprocessen.  

Utifrån detta dras slutsatsen att det finns ett samband mellan användarnas erfarenheter 
ifrån utvecklingsprocessen och deras åsikter kring det färdiga systemet.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningen och det resultat som framkommit i ett större 
perspektiv. Detta följs av en presentation av de erfarenheter jag vunnit under arbetet 
med rapporten och slutligen presenteras de förslag jag har gällande fortsatt arbete. 

 

9.1 Allmän diskussion 
I arbetet med att ta ställning till påståendet i min problemformulering (avsnitt 3.2) har 
jag intervjuat elva personer. Dessa personer är alla användare av system de deltagit i 
utvecklingen av. De utvecklingsprojekt respondenterna deltagit i har varit av olika 
omfattning och har ägt rum för allt ifrån ett halvår upp till tre år sedan. Detta är dock 
något jag inte anser har påverkat helhetsresultatet av undersökningen på grund av att 
respondenternas svar inte visar  

Den slutsats jag kommit fram till stämmer bra överens med det resultat som 
förväntades. Jag förväntade mig finna att de användare vilka har positiva erfarenheter 
ifrån utvecklingsprocessen till högre grad är nöjda med det färdiga systemet än 
användare som känner att arbetet med systemutvecklingen inte fungerat bra. Utifrån 
undersökningen kan jag konstatera att det förväntade resultatet stämmer överens med 
vad min undersökning kom fram till. 

 

9.2 Utvärdering av undersökningen 
Förhoppningsvis ger undersökningen en bild, om än inte helt representativ, för hur 
användarna upplever sin del i kravhanteringsprocessen, detta är något jag inte funnit i 
befintlig litteratur.  

Då jag haft svårigheter att få tag i personer och företag som velat ingå i 
undersökningen har antalet respondenter blivit något begränsat. Detta är något som 
bidrar till att resultatet möjligtvis blivit något skevt. Ett större antal respondenter hade 
givit en klarare bild av hur det verkligen förhåller sig. 

Av de företag som ursprungligen kontaktas med en förfrågan om att delta i 
undersökningen var det endast något under hälften som slutligen ställde upp. 
Anledningarna till detta kan vara många, bland annat att det enskilda företaget inte 
vann något på att delta i undersökningen och därmed inte var villiga att lägga ned tid 
på att delta. Något som talar emot den teorin är det faktum att den nedlagda tiden för 
företaget hade blivit ytterst begränsad.  

En annan anledning kan ha varit att företagen inte velat skylta med missnöjda 
användare. Denna teori styrks av att de personer jag inledningsvis samtalat med hos 
respektive företag är de personer vilka ansvarar för systemet och därmed även för att 
användarna skall vara nöjda.  

Att respondenterna genomgående haft positiva åsikter kring utvecklingsprocess och 
system är även det något som styrker ovanstående teori. Visst finns möjligheten att 
det verkligen förhåller sig på det viset att en majoritet av alla användare har positiva 
erfarenheter utav utvecklingsprocess och system men detta är något jag betvivlar. Min 
åsikt är att de respondenter som ingått i undersökningen inte varit representativa för 
hur verkligheten ser ut.  
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Oberoende av om respondenten haft positiva eller negativa svar på frågorna har de 
ofta hållit sig till eller runt en specifik siffra som svar på de frågor där de ombads 
gradera svaret på en skala från ett till tio. Detta är något jag personligen ser som ett 
tecken på att respondenterna kanske inte riktigt tänkt igenom svaren ordentligt innan 
de besvarat frågorna.  

 

9.3 Erfarenheter 
När jag började med examensarbetet var min inställning att användare i allmänhet var, 
åtminstone delvis, missnöjda med de system de använde och att orsaken till detta var 
att de krav den enskilde användaren hade på systemet ej var uppfyllda. När jag nu 
befinner mig i slutskedet av mitt arbete måste jag inse att jag haft fel, i alla fall om 
undersökningens resultat beaktas. Användarna är till stor del nöjda med de system de 
använder. 

När det gäller arbetsprocessen har jag insett vikten av att alltid vara ute i god tid och 
att planera sin tid väl. Det har inte varit lätt att få tag i de personer och den litteratur 
som varit väsentlig för det fortsatta arbetet. Detta är något som varit mycket svårare 
än jag väntat mig.  

Jag kom i kontakt med företag genom att ringa deras huvudväxel och söka den som 
var IT-ansvarig hos företaget. I de flesta fall var den person jag sökte inte anträffbar 
och jag fick ringa tillbaka vid senare tillfälle. Så höll det på under ungefär en vecka, 
och i vissa fall längre. När jag slutligen fick tag på de personer jag sökte hänvisade de 
mig till presumtiva respondenter, kopplade mig vidare till någon de ansåg det var 
bättre för mig att prata med eller talade om att deras företag inte kunde ingå i min 
undersökning.  

Detta ledde till att processen att få tag i en person i vissa fall startades om från början, 
vilket var en iterativ process som pågick till att jag slutligen kom i kontakt med de 
respondenter som ingått i undersökningen. Detta var, vad jag så här i efterhand anser, 
ett bra sätt att gå tillväga men det resulterade i att jag spenderade många oförutsedda 
timmar i telefonen vilket gjorde att jag kom efter min tidsplan. 

Jag har även insett vikten av att ställa rätt frågor till respondenten. Det var viktigt att 
innan intervjuerna vara på det klara med exakt vad jag ville få ut av intervjuerna.  

I efterhand kan sägas att det kanske hade varit lika bra eller bättre att göra en 
enkätundersökning som att göra telefonintervjuer. Det som gör att jag tror detta är att 
jag med en enkät haft möjligheten att nå ut till en större mängd företag, å andra sidan 
kanske bortfallet skulle ha blivit stort. Vid en enkätundersökning hade även 
respondenterna haft tid att tänka igenom frågorna utan den stressfaktor som ett 
telefonsamtal är och därmed respondenterna kanske givit mer genomtänkta svar. Jag 
tror dock att det hade varit svårt att veta till vem/vilka på respektive företag som 
enkäten borde skickas till och därmed hade kanske inte antalet respondenter blivit 
större.  
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9.4 Förslag till fortsatt arbete 
Något som skulle vara intressant att se är hur resultatet på min undersökning skulle stå 
sig om antalet respondenter ökades. Detta är dock något som kan vara svårt att 
genomföra då jag av erfarenhet kan säga att det inte var lätt att få respondenterna till 
att ställa upp. 

De intervjuer som genomförts i undersökningen har varit korta och inte så 
djupgående. De frågor som ställts (Bilaga 1) har varit av sådan karaktär att 
respondenten inte haft möjlighet att ge några ingående svar. Det vore som fortsatt 
arbete intressant att se om resultatet skiljer sig om användarna ges möjligheten att 
öppet och med egna ord förklara de tankar och åsikter de hyser kring 
utvecklingsprojekt och system. Detta kräver dock att besöksintervjuer genomförs.  

I min undersökning har jag enbart intervjuat användare som använder ett system de 
deltagit i utvecklingen av. Jag tycker det vore intressant att intervjua olika användare 
av samma system där både de som deltagit och inte deltagit i utvecklingsprocessen 
finns representerade. Det vore spännande att se om dessa användare skiljer sig från 
varandra i åsikt kring systemets funktionalitet. 
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Frågeformulär Kön:  
 Ålder:  

 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

        
 
(Om svaret på föregående fråga är Annat) 
Hur gick det till? 
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
 
 
På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
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Intervju med R1 Kön: Man  
 Ålder: 38 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag behandlar lönestatistik. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet, om inte 
samma som nu? 
I princip gör jag samma saker, innan användes dock stordatorer. Idag är arbetet 
lättare. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Systemet var färdigt under början av -99, men utvecklingsarbetet pågick främst under 
-98. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var intern projektledare men deltog även i egenskap av användare av systemet. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
Jag tycker det funkade jättebra så det blir en klar 10:a. 
 
 
Vad upplever du hade kunnat göras annorlunda? 
Det var bra som det var. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
Jag får säga 10.  
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Även här blir det 10. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
10. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Som helhet fungerar inte systemet så bra, det är egentligen inget fel med systemet 
men många av användarna vill inte anpassa sig till det nya systemet. Så fort dom 
stöter på något problem ringer dom till mig och jag får plocka fram det dom är ute 
efter. Det är ju egentligen lätt att använda systemet men jag måste nog säga 4. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
För min egen del fungerar det jättebra så det är 10. 
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Intervju med R2 Kön: Man  
 Ålder: 56 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag behandlar det mesta som rör våran avdelning, exempelvis statistik. Jag börjar 
dock trappa ner på arbetet så jag jobbar bara deltid sen en tid tillbaka. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet, om inte 
samma som nu? 
Jag gjorde samma saker då som nu men i större omfattning. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Jag tror att systemet började användas 97-98 så det har väl varit i bruk i cirka 2-3 år. 
Arbetet med att utveckla systemet pågick väldigt länge, exakt hur länge vet inte jag 
eftersom jag enbart deltog i förstudiegruppen. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag satt i en förstudiegrupp som bestod av både systemutvecklare och användare från 
avdelningarna och huvudkontoret.  
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
Jag skulle nog vilja säga en 6:a. Det var bra att man lärde sig om hur processen 
gick till. 
 
 
Menar du utvecklingsprocessen? 
Ja.  
 
 
Vad upplever du hade kunnat göras annorlunda? 
Det som gjorde att det blev svårt var att de från huvudkontoret använt stordatorer 
tidigare och inte riktigt ville släppa dom. Det hade varit lättare om inte alla ville hålla 
fast vid samma termer som använts tidigare då avdelningarna haft lokala system. Det 
var svårt att få in dom nya termerna. 
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På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
Vid tillfället för insamlingen av kraven menar du? 
 
 
Ja precis. 
Då upplevde jag att systemutvecklarna var beredda att göra något åt praktiskt taget 
allt jag tog upp, men ju närmare det färdiga systemet vi kom ströks saker. Men vid 
tillfället så skulle jag säga en 10:a.  
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Som jag sa så blev det mot slutet av projektet så att många saker togs bort. Det 
berodde främst på att hårdvaran inte klarade av alla finesser.  Så jag får nog säga en 
4:a. 
 
 
På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
Som föregående fråga får jag svara en 4:a. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Systemet är idag mycket tungrott att använda så jag skulle nog vilja säga en 4:a. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Som föregående, en 4:a. 
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Intervju med R3 Kön: Kvinna 
 Ålder: 39 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag hanterar lönerna. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet, om inte 
samma som nu? 
Samma som nu på det stora hela. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
3 år ungefär, så 3 år sedan. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var med i något som kallades för en förstudiegrupp, vilken bestod av lite olika 
människor från de olika kontoren och systemutvecklare. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 
 
9.4.1 Enskilda samtal  Samtal i grupp 9.4.2 Enkät 9.4.3 Annat 

    
         �   

 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
4:a.  
 
 
Vad upplever du hade kunnat göras annorlunda? 
Man vill ju helst inte ändra dom rutiner man har allt för mycket men jag vet faktiskt 
inte. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
4:a. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
4:a. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
4:a. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
4:a där med, för det är inte så lätt att använda, man måste göra mycket onödigt för att 
det ska fungera. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
4:a. 
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Intervju med R4 Kön: Kvinna 
 Ålder: 53 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag är klubbordförande och använder systemet till att hantera information om våra 
medlemmar, statistik och lite andra saker. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet, om inte 
samma som nu? 
Samma, men vi lagrade inte samma mängd information på den tiden. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Något år sedan. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag satt med i en diskussionsgrupp som representant för användarna. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
7, jag tycker att det fungerade bra.  
 
 
Vad upplever du hade kunnat göras annorlunda? 
Det var bra som det var. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
7. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
7. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
7. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
I början var det en del problem men nu fungerar allt bra så 7. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
7. 
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Intervju med R5 Kön: Kvinna 
 Ålder: 47 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag arbetar som handläggare, främst i arbetsgivarfrågor. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet, om inte 
samma som nu? 
Det var samma som nu. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Cirka 4 år sedan. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag satt med i en grupp som skulle ta fram en kravspecifikation.  
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
Det fungerade bra. 8. 
 
 
Vad upplever du hade kunnat göras annorlunda? 
Inget. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)? 
10, det var jättebra. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
10. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)? 
Till 90-95 % blev de det så jag säger 9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8 idag. Från början var det mycket problem men det berodde nog inte på systemet 
utan på att användarna inte visste vad de skulle göra. Det är komplicerat med system 
som är stora. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
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Intervju med R6 Kön: Kvinna 
 Ålder: 55 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag?  
Jag svarar för lönestatistikproduktion. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
Jag hade samma som nu. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
95-97.  Har varit i bruk sedan 1997. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet?  
Jag var projektledare. Jag satt med i en referensgrupp med representanter för olika 
användare, jag kallade in till möten.  Tidigare hade vi gjort enkät. Jag utvecklade 
systemet tillsammans med konsult. Vi satt ofta bredvid varandra och utvecklade 
systemet tillsammans. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som 
fanns på systemet in? 
 

 
Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 

    
         �        �  

 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då 
ett är inte alls och tio är mycket bra)?  
Övervägande bra så 7. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket 
bra)?  
8. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
7.
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio 
är mycket bra)?  
7. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)?  
8. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina 
arbetsuppgifter fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)?  
7.
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Intervju med R7 Kön: Man 
 Ålder: 56 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag är IT-ansvarig. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
Samma. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Hösten 1999 utvecklades det och kom i drift 1 februari 2000. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var  projektledare. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som fanns 
på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

        �         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
10. 
 
 
Vad tycker du hade kunnat göras annorlunda? 
Inget. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
10. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
10. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 
10. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina arbetsuppgifter 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
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Intervju med R8 Kön: Man 
 Ålder: 27 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag jobbar som materialansvarig. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
Jag har tidigare jobbat som produktionsansvarig, samtidigt som vi fick det nya 
systemet gjorde företaget en omorganisation och många titlar ändrades i samband 
med det. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Systemet kom i bruk hösten –98, utvecklingsprocessen löpte under cirka 1 år tidigare 
än det då. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var med i processen som en representant för produktion. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som fanns 
på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
Det fungerade bra, 9 fast det var ju kanske inte felfritt så 7. 
 
 
Vad tycker du hade kunnat göras annorlunda? 
Man hade kanske kunnat ha mindre grupper, nu blev det lite rörigt ibland. Vad vet 
jag. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Jag tycker att det gick bra, 7. 
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På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
7. 
 
 
På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 
Jag tycker att mina eller jag kanske ska säga våra krav blev ganska bra bemötta. De 
flesta av de funktioner vi efterfrågade finns i det nya systemet. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Det fungerar mycket bra, 9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina arbetsuppgifter 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
För min egen del måste jag säga 10, det går fort och enkelt att göra beställningar, jag 
har inte haft några problem alls. 
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Intervju med R9 Kön: Kvinna 
 Ålder: 59 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag är ekonomiansvarig hos oss. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
I princip samma arbetsuppgifter, själva arbetet har ju ändrats något. 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Det har varit i bruk sen –97 tror jag.  
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var med i en grupp som skulle ta fram vilka krav som fanns. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som fanns 
på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
Det gick bra, det var en trevlig och avslappnad miljö, 9. 
 
 
Vad tycker du hade kunnat göras annorlunda? 
Ingenting vad jag vet. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Ja det gjorde dom, 9. 
 
 
På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
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På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 
Ja det tycker jag, 9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Som helhet fungerar systemet bra, i början var det en del problem men det är sånt vi 
har kommit underfund med under tiden. 8. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina arbetsuppgifter 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
Vi här på ekonomi hade ju även vi en hel del problem i början men det är ju som sagt 
sådant som har löst sig med tiden, 8. 
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Intervju med R10 Kön: Kvinna 
 Ålder: 50 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Jag arbetar som redovisningschef. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Vi gick ut med upphandlingen maj –98. Det är ett färdigt system från WM-data som 
implementerades oktober/november –98 och togs i drift januari –99. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Jag var ansvarig för projektet.  
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som fanns 
på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

         �   
 
 
Vi tillsatte en arbetsgrupp från redovisningsgruppen vilka gjorde en kravspecifikation. 
Efter det anlitade vi vår redovisningsbyrå för utformande av offertförfrågan samt 
sammanställning av offertsvar. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
10. 
 
 
Vad tycker du hade kunnat göras annorlunda? 
Inget. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
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På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
 
 
På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 
9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina arbetsuppgifter 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
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Intervju med R11 Kön: Kvinna 
 Ålder: 48 år 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter har du idag? 
Systemförvaltare. 
 
 
Vilken/vilka arbetsuppgifter hade du innan utvecklingen av systemet (om inte 
samma som nu)? 
 
 
När utvecklades systemet och hur länge har det varit i bruk? 
Har varit i bruk sen 1:a januari –99. 
 
 
Vilken roll hade du i systemutvecklingsarbetet? 
Delprojektledare. 
 
 
På vilket sätt deltog du i systemutvecklingsprocessen, hur samlades de krav som fanns 
på systemet in? 
 
 

Enskilda samtal  Samtal i grupp Enkät Annat 
    

        �         �   
 
 
På en skala från ett till tio, hur tycker du att tillvägagångssättet fungerade (då ett är 
inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
 
 
Vad tycker du hade kunnat göras annorlunda? 
Vet inte. 
 
 
På en skala från ett till tio, ansåg du vid tillfället för utvecklingen att 
systemutvecklarna lyssnade på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
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På en skala från ett till tio, anser du i efterhand att systemutvecklarna lyssnade 
på dina krav (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
9. 
 
 
På en skala från ett till tio, blev dina krav tillgodosedda (då ett är inte alls och tio är 
mycket bra)? 
9. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet som helhet fungerar 
idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
 
 
På en skala från ett till tio, hur upplever du att systemet vad gäller dina arbetsuppgifter 
fungerar idag (då ett är inte alls och tio är mycket bra)? 
8. 
 
 
 


