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Sammanfattning 

 
Många författare har skrivit hur viktigt det är att ha med användarna i 
systemutvecklingsprocessen. För att användarna ska kunna vara med, krävs det att de 
först identifieras. En grupp av användare som är väldigt viktiga att ha med för hur bra 
funktionaliteten på systemet kommer att bli är slutanvändarna. Det är denna grupp 
som måste identifieras. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka riktlinjer som 
finns för att identifiera slutanvändarna i början av utvecklingsprocessen, samt vilka 
fördelar och nackdelar det finns med att använda riktlinjerna. Denna undersökning har 
genomförts mestadels med intervjuer och litteraturstudie. 

 

Resultatet som erhållits, visar att identifiering av slutanvändarna i början på 
utvecklingsprocessen görs genom att använda tre generella riktlinjer. Dessa riktlinjer 
är intervjuer, brainstorming och observationer. Fördelen med dessa är att de flesta kan 
bli hörda och nackdelen med dessa är att de tar ganska lång tid att genomföra.  

 

 

 

Nyckelord: identifiering av användare, slutanvändare, riktlinjer, end-user 
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1 Inledning 
Detta arbete handlar om hur systemutvecklare ska få hjälp med att kunna identifiera 
rätt användare för att få rätt information. Detta kommer att ske genom att undersöka 
vilka fördelar och nackdelar det finns med de riktlinjer som identifierar 
slutanvändarna i början på utvecklingsprocessen. Informationssystemutveckling är ett 
väldigt stort område och det finns många olika metoder att använda sig av för att 
lyckas med ett systemutvecklingsprojekt. Denna rapport är skriven eftersom det finns 
ett intresse i att få riktlinjer i hur slutanvändarna ska identifieras. Såväl Avison och 
Fitzgerald (2003) som Kotonya och Sommerville (1998) säger att det är viktigt att ha 
med alla kravställare vid utvecklandet av informationssystem, men däremot skriver de 
inte vad som kan göras för att identifiera dem. Om användarna inte är med under 
själva utvecklingen kommer det nya systemet inte att fungera enligt användarnas 
villkor. Detta kan komma att leda till att användarna motsätter sig användandet av det 
nya systemet. Dessutom finns det en risk för att utvecklarna som gjort systemet inte 
kommer att anställas igen då något nytt system behöver installeras på företaget. 
Därför är det viktigt att alla relevanta kravställare identifieras dels för att få ett lyckat 
system och dels för att utvecklarna ska kunna sköta sin arbetsuppgift. 

Rapporten kommer att vara intressant först och främst för dem som har ett generellt 
intresse för informationssystemutveckling samt för dem som arbetar med 
utvecklingen av systemen och har kontakt med kravställarna. Slutanvändarna är en 
grupp ur kravställarna som ställer krav när systemet ska utvecklas och kommer att 
använda systemet (Kotonya & Sommerville, 1998). Dessa riktlinjer kan komma att 
användas för att få fler lyckade projekt när nya informationssystem ska utvecklas. 

Kapitel två är bakgrunden till detta arbete och ger förklaringar till alla begrepp. Där 
kommer informationssystem, utvecklingsprocessen, kravställare och riktlinjer att 
presenteras. Vidare kommer kapitel tre att presentera och motivera problemet och 
problempreciseringen. Kapitel fyra beskriver den metod som använts för att kunna 
lösa problemet. I kapitel fem tas genomförandet upp, det vill säga hur arbetet gick till 
väga för att lösa problemet. Det sjätte kapitlet presenterar resultatet och analysen. Det 
sjunde kapitlet presenterar slutsatsen som kan dras. Det åttonde kapitlet presenterar en 
diskussion relaterad till arbetet, författarens egna funderingar samt förslag till fortsatt 
arbete. 
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2 Bakgrund 
De flesta företag och organisationer i dagens samhälle kommer, mer eller mindre i 
kontakt med informationssystem (Avison & Shah, 1997). Dessa system kan ha 
utvecklats genom en process som kallas informationssystemutveckling. De flesta 
studier som har gjorts gällande informationssystemutveckling, visar att projekt har 
misslyckats (Jiang, Klein & Discenza, 2002). Organisationer och företag spenderar 
åtskilliga miljoner kronor på att utveckla och använda informationssystem (Ewusi-
Mensah & Przasnyski, 1994). Därför vore det bra om dessa misslyckanden kunde bli 
färre. En viktig faktor då nya system ska utvecklas är användarna (Avison & 
Fitzgerald, 2003). Detta är viktigt därför att utvecklaren måste veta vem i 
organisationen som gör vad och hur. 

Kapitel 2.1 kommer att diskutera begreppet informationssystem (IS) generellt och vad 
det innebär samt vad som utgör grundkomponenter i ett IS. I kapitel 2.2 kommer 
själva utvecklingsprocessen att presenteras. Kapitel 2.3 presenterar kravställarna, vad 
som menas med det och vilken grupp som fokuseringen kommer att ligga på. I kapitel 
2.4 kommer begreppet riktlinjer att presenteras och förklaras. Efter varje delkapitel 
kommer motiveringar göras till varför aktuellt begrepp har förklarats samt hur dessa 
begrepp är kopplade till varandra. 

 

2.1 Definition av informationssystem 
Enligt Avison och Shah (1997) är ett system en samling av processer, objekt och 
människor. Detta är likvärdigt med vad som står i Alexander (2003): eller det vill säga 
att system är en komplex samling element som genom att arbeta tillsammans 
uppfyller behov eller mål. Ett informationssystem är ett hjälpmedel som ger 
information om organisationen och miljön. Informationen ska vara användbar för de 
berörda klienterna och medlemmarna i organisationen (Avison & Shah, 1997). 

Bergwall och Welander (1996) säger att begreppet informationssystem blir mer och 
mer förknippat med datoriserade informationssystem. Dessa informationssystem är 
automatiserade procedurer som med hjälp av informationsteknologin producerar 
information. Ett exempel på informationsteknologin kan vara hårdvara och mjukvara 
(Avison & Shah, 1997). 

System har alltid ett syfte, är relaterade till andra system och har delsystem, vilka är 
mindre system i större system (Avison & Shah, 1997). Ett informationssystem är en 
del av hela verksamheten (Andersen, 1994; Bergwall & Welander, 1996). Andersen 
(1994) skriver också att det är människorna som ansvarar för hur systemet kommer att 
fungera och ansvarar då också för alla förändringar. Människor kan vara en del av ett 
informationssystem. Informationssystem är sammansatt av två ord, information och 
system. Information är anvisningen om det tänkta eller faktiska förhållandet, med 
system menas att det finns en ordning och system står också för något som är 
organiserat (Andersen, 1994). Ett informationssystem är ett slags system och dessa 
används för behandling av information. Andersen (1994) skriver vidare att det är upp 
till användaren att avgöra hur systemet ska se ut och att systemutvecklaren måste ge 
användaren material, som ger användaren möjlighet att ta ställning till vilka 
egenskaper systemet ska ha. 
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2.1.1 Intressenter inom informationssystem 

Informationssystem har tillkommit, bland annat, eftersom konkurrensen mellan 
verksamheterna är hårdare och därför måste företagen anpassa sig till den tekniska 
utvecklingen för att finnas kvar (Avison & Fitzgerald, 2003). En av dessa faktorer 
som driver utvecklingen framåt är människan som använder sig av 
informationssystem. Många misslyckanden som skett, när det gäller 
informationssystem, har berott på människan och verksamhetens faktorer (Avison & 
Fitzgerald, 2003). Användarna har fått för dålig träning, vilket har lett till att de vägrar 
att samarbeta för att utveckla det nya systemet.  

Inom informationssystemutveckling finns det bland annat fyra komponenter, vilka är 
hård- och mjukvara, data och människor. Informationsteknologin utgörs utav hård- 
och mjukvara och är, enligt Avison och Shah (1997), tekniken som gör det möjligt för 
ett informationssystem att föra information från en person till en annan. Dessa 
komponenter finns alltid i verksamheten. Om informationssystem kan sägas att de 
finns för att underlätta människors vardag i arbetet (Avison & Fitzgerald, 2003), 
vilket förhoppningsvis leder till ökad lönsamhet för företaget. Ett informationssystem 
kan exempelvis vara bokningssystemet hos ett flygbolag.  

 
Figur 1: De fyra komponenterna (Efter Avison & Shah 1997, sidan 56.) 

 

Informationssystem är en del av underlaget för detta arbete. Det har valts att 
presenteras för att ge läsaren förståelse i vad ett informationssystem består av och hur 
det är relaterat till människor då det är människor som utvecklar och använder dessa 
system, dessa människor är också kravställare. Eftersom det är människor som 
påverkar hur lyckat ett informationssystem kommer att bli och det är människor som 
driver den tekniska utvecklingen, är det viktigt att veta vem systemet ska utvecklas åt 
och hur utvecklarna ska gå till väga för att veta vilka som ska använda detta 
informationssystem. Dessa människor kallas för kravställare. Därför anses det 
nödvändigt att presentera utvecklingsprocessen för att läsaren ska kunna få en 
generell förståelse för hur informationssystemutveckling går till. För att kunna 
konstruera och utveckla system kommer utvecklingsprocessen att förklaras i följande 
kapitel. När begreppet informationssystem omskrivs i detta arbete menas datoriserade 
informationssystem.  
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2.2 Utvecklingsprocessen 
Utvecklingsprocessen handlar om utvecklingen av informationssystem. Ett 
informationssystemsutvecklingsprojekt kan beskrivas som en grupp aktiviteter som 
utförs systematiskt för att konstruera ett databaserat system. Detta databaserade 
systemet ska ge information för att uppfylla en organisations krav (Ewusi-Mensah & 
Przasnyski, 1994). För att kunna utveckla ett informationssystem krävs det att 
systemutvecklarna har något att följa, något som hjälper dem i utvecklingen. Detta 
görs vanligtvis med en modell. En modell är en samling av procedurer, tekniker, 
verktyg och dokumentationer (Avison & Shah, 1997; Avison & Fitzgerald, 2003).  

I detta arbete har livscykelmodellen valts, eftersom det är den traditionella 
systemutvecklingsmodellen och ger en bra översikt över hur systemutveckling går till 
samt visar att hela processen är ett samspel mellan människor. I utvecklingsprocessen 
ingår det olika moment och faser som ska utföras steg för steg. Det är innan 
utvecklingsprocessen startar som det är viktig att veta vem i organisationen som gör 
vad och hur. Denna modell kan användas då nya informationssystem ska utvecklas. 

 

2.2.1 Livscykelmodellen 

Livscykelmodellen kom till för att kunna producera bättre informationssystem på ett 
mer systematiskt och behärskat sätt (Avison & Shah, 1997). Modellen används för att 
kunna hantera den process som krävs vid informationssystemutveckling. De största 
faserna hos livscykelmodellen är förundersökning, systemundersökning, system-
analys, systemdesign, implementation samt översikt och underhåll (Avison & Shah, 
1997; Avison & Fitzgerald, 2003).  

Förundersökningen går ut på att en grupp systemanalytiker ser över det befintliga 
systemet med dess problem och letar efter alternativa lösningar. Detta kan göras 
genom att utvecklarna identifierar och talar med dem som arbetar med det befintliga 
systemet. De som arbetar med det nuvarande systemet kan också vara slutanvändarna 
när det nya systemet ska utvecklas. Den insamlade informationen sammanställs i en 
rapport som sedan lämnas till kunden, där kunden fattar beslut om systemet ska 
ändras eller inte (Avison & Shah, 1997; Avison & Fitzgerald, 2003). Innan denna fas 
inleds kan systemutvecklaren använda sig av riktlinjerna för att förbereda sig. Det kan 
vara bra för systemutvecklarna att veta vilka uppgifter vissa personer har samt hur 
dessa utförs. 

Systemundersökning är nästa steg som projektet leds in i efter att förundersökningen 
har godkänts. I detta steg måste en mer detaljrik plan göras. Systemutvecklarna kan 
använda sig av olika flödesdiagram för att se det nuvarande systemets konstruktion. 
Utvecklarna måste veta vad för data som skapas, vad som utförs med datan, vilka filer 
som används, vad de olika användarna tycker och vilken personal samt vilka 
avdelningar som är inblandade i projektet (Avison & Shah, 1997; Avison & 
Fitzgerald, 2003). Den information som utvecklarna är ute efter kan erhållas efter att 
utvecklarna har identifierat slutanvändarna av det nya systemet, alltså dem som 
kommer att få nya vardagliga arbetsuppgifter. Här kan det vara svårt att se och förstå 
vem som gör vad om inte stöd erbjuds för att förklara personernas roller och därmed 
få en bättre förståelse för deras roller. 
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Systemanalys innebär att en ännu djupare undersökning utförs för att kunna 
identifiera det nya systemets funktioner. Detta steg bör resultera i en detaljerad 
beskrivning av kundens önskvärda system (Avison & Shah, 1997; Avison & 
Fitzgerald, 2003). Vid det här steget kan det vara bra om slutanvändarna redan är 
identifierade för att underlätta informationsinsamlingen för utvecklarna. 

Målet med systemdesignen är att göra en design av det nya systemet som ska 
utvecklas utefter de önskade kraven. Ett krav är en egenskap som systemet ska ha 
eller en funktion som systemet ska behärska (Robertson & Robertson, 1999). I detta 
steg ska utvecklarna fundera över vilken hård- och mjukvara som ska användas, vilket 
även kan inkludera olika sorter av databassystem. Dessutom måste en teknisk design 
göras över de ställda kraven (Avison & Shah, 1997; Avison & Fitzgerald, 2003). 

Implementationen är det steg då det nya informationssystemet konstrueras, vilket 
innebär att programmen ska kodas och systemet ska testköras. En testkörning utförs 
för att se om systemet fungerar och om det utför de önskade kraven. Användarna får 
utbildning i hur det nya systemet fungerar och sedan sker en övergång från det gamla 
systemet till det nya (Avison & Shah, 1997; Avison & Fitzgerald, 2003). Genom att 
veta vem som kommer att använda systemet finns det möjligheter att konstruera 
systemet på ett effektivt sätt åt dem som ska använda det. 

Översikt och underhåll är det sista steget och innebär att utvecklarna försöker hitta det 
nya systemets brister vid körning. När dessa brister blir för många och det blir för dyrt 
att ha kvar det nya systemet, måste ett nytt informationssystem utvecklas. Då börjar 
livscykelmodellen om på nytt från det första steget (Avison & Shah, 1997; Avison & 
Fitzgerald, 2003). 

Livscykelmodellen är en generell beskrivning över hur det går till när ett nytt 
informationssystem ska konstrueras. Vilka steg som ska utföras och vad de innebär. 
Livscykelmodellen skulle inte existera om inte informationssystem fanns och 
informationssystem skulle inte finnas om inte människor fanns, därav kan det vara 
viktigt att underlätta systemutvecklarens insamling av krav under hela processen. 
Detta för att informationssystemutvecklingen kan flyta på mycket enklare. 
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Figur 2: Livscykelmodellen (Efter Avison & Shah 1997, sidan 81.) 

 

2.3 Kravställare  
Systemets kravställare är de som kommer att bli påverkade av det nya systemet i 
organisationen och som har en direkt eller indirekt inverkan på systemets krav 
(Kotonya & Sommerville, 1998). Robertson och Robertson (1999) skriver att 
kravställare är dem som är nyckeln till framgång i projektet. Den slutsats som kan 
dras av författarnas definitioner, är att kravställarna är en mycket viktig faktor i 
utvecklingsprocessen och har en väldigt avgörande roll i om projektet lyckas. 

 

2.3.1 Olika typer av kravställare 

De främsta kravställarna är kunden, som köper systemet när det är färdigutvecklat, 
klienten som betalar utvecklingen av systemet, och slutligen användarna som kommer 
att använda det färdiga systemet (Robertson & Robertson, 1999). Kotonya & 
Sommerville (1998) ger en annan förklaring i vilka som är kravställare, dessa är bland 
annat slutanvändarna av systemet, systemutvecklarna ingenjörerna och ledningen. 
Slutanvändarna är de som kommer att använda det färdigutvecklade systemet i sina 
vardagliga arbetsuppgifter (Kotonya & Sommerville, 1998; Avison & Fitzgerald, 
2003). Det finns kravställare i den befintliga organisationen, men det kan också finnas 
kravställare utanför organisationen (Avison & Fitzgerald, 2003). Det existerar många 
olika typer av användare och det mest önskvärda vore att ha med alla dessa olika 
typer av användare i utvecklingsprocessen (Avison & Fitzgerald, 2003). Avison & 
Fitzgerald (2003) väljer att dela upp användarna i slutanvändare (eng. end-user), 
affärsanvändare (eng. business users), affärsledningen (eng. business management) 
och ledningen (eng. business strategy management). Slutanvändarna använder 
systemet i sina vardagliga arbetsuppgifter. De är kopplingen mellan systemet och 

Förundersökning 

Systemundersökning 

Systemanalys 

Systemdesign 

Implementation 

Översikt och underhåll 



  

 7 

affärsanvändarna. Affärsanvändarna är de som är i behov av systemet. De kan fysiskt 
använda sig av systemet samt är intresserade av vad systemet gör och för att hjälpa 
dem med deras affärsmål. Affärsledningen har ansvar över finansieringen av det nya 
informationssystemet och är ansvariga för hur systemet används i verksamheten. 
Ledningen styr över alla andra och har huvudansvaret över verksamheten. Varje typ 
av användare kan vara enskild eller i grupp i verksamheten som äger 
informationssystemet (Avison & Fitzgerald, 2003). Slutanvändarna är dem som 
vardagligen kommer att använda det utvecklade systemet. De bryr sig mest om 
användbarheten, tillförlitligheten och tillgängligheten av systemet (Saiedian & Dale, 
2000). Dessa individer är de som är mest bekanta med det specifika arbete som utförs 
av systemet. Det finns olika sorters användare i ett system och de måste identifieras 
då ett nytt informationssystem ska designas eller utvecklas. Detta måste göras 
eftersom dessa har olika krav som behövs för att utveckla det nya 
informationssystemet (Avison & Fitzgerald, 2003).  

Det som kan läsas är att både Kotonya och Sommerville (1998) samt Avison och 
Fitzgerald (2003) har olika benämningar på samma begrepp. Dessa benämningar är 
vardagliga användare och slutanvändarna. Dessa begrepp har förklarats eftersom det 
är dem en systemutvecklare kan komma i kontakt med då det nya systemet ska 
utvecklas åt verksamheten. 

 

2.3.2 Betydelsen av kravställare 

Hur lyckat ett informationssystem blir beror på hur väl slutanvändarna accepterar 
systemet och är villiga att samarbeta med utvecklaren, därför är det viktigt att 
slutanvändarna identifieras innan utvecklingsprocessen börjar (Smith, 1994). Detta 
kan vara komplicerat eftersom inga riktlinjer ges för hur identifieringen kan gå till 
(Blyth, 1999; Carter, 1999). Kotonya och Sommerville (1998) skriver vidare att det är 
av stor vikt att betydelsefulla kravställare och deras krav i ett system identifieras. Om 
detta inte skulle utföras kommer det att resultera i att kravställarna insisterar mot 
förändringarna under utvecklingen eller efter systemet har levererats för användning 
(Kotonya & Sommerville, 1998). Det största problemet som kan uppstå om inte alla 
kravställare identifieras eller om kravställare utesluts från kravinsamlingsprocessen är 
de krav som går förlorade (Robertson & Robertson, 1999). Blyth (1999) skriver också 
att ett av de vanligaste misstagen då information samlas in är att kravställare lämnas 
utanför utvecklingsprocessen. Det har visat sig att system misslyckats då kravställarna 
inte har varit med när systemet utvecklats, av den orsaken är det bra om utvecklarna 
får anvisningar i hur en specifik grupp ur kravställarna kan identifieras (Alexander, 
2003). 

Kravställarna kan komma in i systemutvecklingsprocessen tidigt och följer med under 
hela utvecklingen. Informationssystemutveckling involverar många kravställare 
(Vidgen, 1997). I systemutvecklingsprocessen är det av stor betydelse att ha med 
olika grupper av kravställare. Därför att kravställarnas olika bakgrund ger olika 
kunskaper och färdigheter (Kotonya & Sommerville, 1998). Om en uppgift ska lösas, 
exempelvis samla in krav på vad systemet ska göra, är det första som ska göras att 
veta mer om problemet (Kotonya & Sommerville, 1998; Loucopoulos & Karakostas, 
1995; Leffingwell & Widrig, 2000). Detta görs genom att identifiera slutanvändarna 
och därefter samla in den information som ges. Dessutom känner sig kravställarna 
delaktiga i utvecklingsprocessen samt får en förståelse för andra kravställares behov 
och varför vissa justeringar måste göras med de krav som lagts fram (Kotonya & 
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Sommerville, 1998). Avison & Fitzgerald (2003), skriver vidare för att undvika att 
informationssystemutvecklingen misslyckas ska de som är påverkade av datasystemet 
vara med i utvecklingen, alltså slutanvändarna. Det finns olika sorters användare. Det 
som är avgörande för hur lyckat systemet kommer att bli beror på identifieringen av 
kravställarna och att upptäcka deras behov (Kotonya & Sommerville, 1998). Om 
slutanvändarna inte identifieras och inte blir involverade i utvecklingsprocessen, ökar 
risken för konflikter, oenighet och möjligen motstånd mot utvecklingen av systemet, 
vilket kan leda till att slutanvändaren vägrar att samarbeta. Därför är det nödvändigt 
att slutanvändarna identifieras så de kan bli involverade i utvecklingsprocessen 
(Ewusi-Mensah & Przasnyski, 1994) 

En väldigt viktig faktor till hur bra utvecklingen av systemet kommer att gå beror på 
hur väl utvecklaren känner till användarna och deras arbetsuppgifter (Andersen, 1994; 
Göransson & Gulliksen, 2000). Avison & Fitzgerald (2003) skriver inte vad som kan 
göras för att veta vem slutanvändaren är, men däremot står det skrivet att det är viktigt 
att veta vem kravställarna är och ha med dem i början på systemutvecklingsprocessen. 
Eftersom slutanvändarna är en grupp ur kravställarna är det dessa, som kan 
identifieras för att underlätta systemutvecklarens arbete vid skapandet av nya 
informationssystem. Hur fint ett informationssystem kommer att fungera i ett företag 
beror på användarens medverkan i utvecklingsprocessen (Andersen, 1994, Cherry & 
Macredie, 1999; Sutcliffe, Economou & Markis, 1999). Utvecklarna ska inte behöva 
gissa vad användarna behöver, vilket kan leda till att teknik implementeras bara för 
teknikens skull och inte för att slutanvändarna vill ha det (Shen, Wall, Zaremba, 
Chen, Browne, 2004).  

I detta arbete kommer fokus att ligga på den grupp ur kravställarna som kallas för 
slutanvändare och någon skillnad på slutanvändare och vardagliga användare kommer 
inte att göras. Forskning visar att en av de största anledningarna till lyckade 
informationssystemutvecklingsprojekt är slutanvändarnas delaktighet (Procaccino, 
Verner, Overnyer, Darter, 2002). Slutanvändarna är dem som tillsammans med 
systemutvecklarna och med hjälp av livscykelmodellen kan konstruera det nya 
informationssystemet. För att få ett lyckat informationssystem krävs det att de olika 
kravställarna är identifierade (Avison & Fitzgerald, 2003). Det står även beskrivet 
tidigare att människor kan vara en del av ett informationssystem, dessa människor kan 
vara kravställare som tillsammans med utvecklarna och med hjälp av 
livscykelmodellen ska utveckla ett nytt informationssystem. Dessa människor som ska 
identifieras, vilka är kravställare och slutanvändare, identifieras enklast om 
utvecklaren har några riktlinjer att använda sig av.  

 

2.4 Riktlinjer 
Riktlinjer brukar komma till på två sätt, genom praktisk teori och genom praktiska 
erfarenheter (Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland, Carey, 1994). Det som är 
viktigt att känna till med riktlinjer är att de ska användas försiktigt, eftersom 
riktlinjerna inte är regler som ska följas. Riktlinjer är råd i hur saker och ting kan 
utföras (Preece, m fl., 1994). Sommerville och Sawyer (1999) skriver också att 
riktlinjer är råd i hur saker kan genomföras, inte instruktioner. Genom att använda sig 
av sunt förnuft har många riktlinjer tagits fram (Preece, m fl., 1994; Sommerville & 
Sawyer, 1999). 

De vanligaste riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är intervjuer, 
brainstorming och observationer (Brown & Ramesh, 2002; Garmer, Ylvén & 
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Karlsson, 2004). Intervjuerna går ut på att frågor ställs till kunden, observationer 
innebär att utvecklarna går till kunden och tittar på kundens arbetsplats för att därifrån 
kunna samla in information och brainstorming innebär att utvecklaren samlar in 
information genom att låta de inblandade i projektet samtala fritt med varandra. 

Det som avses med riktlinjer i detta arbete är råd eller anvisningar som 
systemutvecklare kan använda sig av för att kunna identifiera slutanvändarna i början 
på utvecklingsprocessen. Detta därför att Avison & Fitzgerald (2003) skriver att det är 
av stor vikt att identifiera en del av användarna för att få en lyckad systemutveckling. 
Brown och Ramesh (2002) samt Maguire (1997) har inte beskrivit vilka fördelar och 
nackdelar det finns med att identifiera slutanvändarna på detta sätt därför kommer 
även det att undersökas. Bara för att Brown och Ramesh (2002) samt Maguire (1997) 
inte har beskrivit vilka fördelar och nackdelar det finns med dessa riktlinjer finns det 
inget som säger att det inte finns någon annan som har gjort det. Det har inte 
undersökts bakåt i deras referenser för att hitta ytterligare information eftersom det 
tog flera veckor att beställa in det materialet. Riktlinjerna finns för att ge 
systemutvecklare stöd med att identifiera slutanvändarna innan livscykelmodellen 
börjar, alltså innan konstruktion av det nya systemet. Dessa riktlinjer kan också 
användas av systemutvecklare i informationsutvecklingsprocessen, därför att det kan 
underlätta deras framtida arbete när kraven ska samlas in.  
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3 Problembeskrivning 
Varje år investerar företag och organisationer enorma summor pengar i att utveckla 
nya informationssystem som ska motsvara de tänkta kraven (Ewusi-Mensah & 
Przasnyski, 1994). De flesta studier som har gjorts gällande informations-
systemutveckling, visar att projekt har misslyckats (Jiang, m.fl., 2002). Dessa 
misslyckanden hade kunnat undvikas om utvecklarna hade fått rätt information att 
arbeta med. Det är viktigt att utvecklarna kan identifiera de krav som de som ska 
använda systemet ställer, innan själva systemet börjar konstrueras. Detta är av stor 
vikt, för att om kundens krav inte uppfylls kommer kunden inte att vara nöjd 
(Kotonya & Sommerville). Det är alltså väldigt viktigt att få fram rätt information av 
kravställarna och veta vilka kravställarna är i organisationen. Tidigare i arbetet har det 
skrivits att Robertson och Robertson (1999), Kotonya och Sommerville (1998), 
Alexander (1999) samt Avison och Fitzgerald (2003) alla har beskrivit vikten av att 
ha med kravställarna och alla dess grupper. Det är framförallt i början och under 
utvecklingsprocessen detta är viktigt. Samtidigt skriver Carter (1999) och Blyth 
(1999) att det vore bra om det fanns riktlinjer som kunde användas för att identifiera 
grupperna ur kravställarna. Detta för att om inte kravställarna identifieras, kan inte 
kraven samlas in och om inte kraven kan samlas in kan det bli svårt att utveckla det 
nya systemet. Utvecklas inte det nya systemet blir inte kunden nöjd och är inte 
kunden nöjd kommer utvecklaren inte att bli anställd i fortsättningen och gå miste om 
en hel del pengar.  

Det står också beskrivet i föregående kapitel att Brown och Ramesh (2002) samt 
Garmer m.fl., (2004) säger att de vanligaste sätten att identifiera slutanvändare är 
genom att använda sig av intervjuer, brainstorming och observationer. Därav kommer 
denna undersökning att fokusera på om konsulter använder sig av dessa generella 
riktlinjer för att identifiera slutanvändarna, i början på livscykelmodellen, och vilka 
för och nackdelar det finns med att ta ut slutanvändarna på detta sätt. Fokusering har 
valts på konsulter eftersom det finns ett personligt intresse samt eftersom det är dem 
som utvecklar nya informationssystem i organisationer. Detta kommer att undersökas 
för att se om konsulter inte använder dessa riktlinjer, hur gör de då istället? Eventuellt 
kommer dessa generella riktlinjer som presenterats tidigare att kompletteras. Flertalet 
timmar har lagts ner på att söka information om vilka riktlinjer som finns, de riktlinjer 
som hittades i litteraturen var de generella riktlinjerna intervjuer, brainstorming och 
observationer. Dessa har beskrivits i föregående kapitel och några andra riktlinjer 
förutom dem har inte hittats. 

 

3.1 Problemprecisering 
Syftet med detta arbete är att: 

- Undersöka om konsulter använder sig av intervjuer, brainstorming och 
observationer för att identifiera slutanvändarna, då nya informationssystem 
ska utvecklas, samt vad det finns för fördelar och nackdelar med att göra på 
detta sätt. 
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3.2 Avgränsning 
Detta arbete kommer inte att lägga fokus på andra grupper ur kravställarna, förutom 
på slutanvändarna. Arbetet omfattar inte heller vad som ska göras efter att 
kravställarna har blivit identifierade.  

 

3.3 Förväntat resultat 

Det som förväntas är att fördelen med att använda sig av intervjuer är att det är lättare, 
jämfört med brainstorming, att skapa sig en bild av vad personen gör och därigenom 
enklare bestämma att detta är en slutanvändare. Brainstorming ger förslag, eftersom 
idéer flödar fritt, om vilka som kommer att använda det nya systemet och då kan det 
underlätta för utvecklaren att identifiera slutanvändaren, genom att ha hört vad de 
sysslar med och vilka som kommer att bli påverkade av det nya systemet. 
Observationer ger den fördelen att utvecklaren får möjlighet, på plats, att se vad 
personerna arbetar med. Nackdelen med alla dessa riktlinjer är att de tar lång tid att 
genomföra samt att det kan vara svårt att få personerna att ställa upp. Förhoppningsvis 
kommer denna undersökning även att resultera i någon eller några riktlinjer som inte 
är någon av de generella riktlinjerna, samt vilka fördelar och nackdelar det finns med 
att göra på detta sätt. 
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4 Metod 
Detta kapitel ska presentera de undersökningsmetoder som har valts att göra för att 
erhålla resultatet på problempreciseringen. I Patel och Davidson (1994) finns det 
beskrivet vilka tekniker som kan användas för att samla in information, hur 
informationen ska bearbetas och vilka registreringsmetoder som kan användas. De 
tekniker som ska användas för denna undersökning är intervju och litteraturstudie.  

I varje delkapitel kommer de valda teknikerna att förklaras och en förklaring till 
varför just denna teknik har valts. Patel och Davidson (1994) skriver att det finns två 
sätt att behandla den insamlade informationen, dessa är kvalitativ och kvantitativ 
bearbetning. 

 

4.1 Survey 
För att undersöka detta problem valdes det att göra en survey. Vad survey innebär kan 
läsas vidare i Patel och Davidson (1994). Survey gjordes för att det inte ansågs 
lämpligt att göra experiment och fallstudie. Dels för att tiden var väldigt knapp och 
dels krävs det mycket mer kunskap inom området. Experiment och fallstudie kräver 
dessutom att det finns en grupp som är mottagliga för undersökningen dagligen. 
Surveyn utfördes genom att först undersöka vad litteraturen hade för information och 
sedan undersöka, genom intervjuer, vilken information som fanns hos konsulterna. 
Det som hittades i litteraturen och de svar som erhölls från intervjuerna ska sedan 
jämföras. Intervjuerna och litteraturen valdes eftersom dessa var enklast och mest 
tidsbesparande att utföra och dessa gav värdefull information till undersökningen. Det 
finns inget som säger att survey ger det bästa resultatet, men för denna undersökning 
kan det vara lämpligt att använda sig av denna undersökningsmetod. Detta eftersom 
problemet går ut på att undersöka vad konsulter gör, och svar på hur de arbetar erhålls 
endast om de får frågor att svara på. Forskarnas syn på det hela erhålls om deras 
publicerade verk läses, vilket förutsätter att det finns publicerade verk att läsa. Vilka 
fördelar och nackdelar det finns med survey kan läsas i Berndtsson, Hansson, Olsson 
och Lundell (2002). En survey verkar vara det lämpligaste att använda sig av för att 
besvara problemet, dels för att det är flera olika konsulter på flera olika företag som 
ska höras och sedan så ska deras svar jämföras med varandra och med vad som står i 
bakgrunden.  

 

4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudie är ett av de sätt som använts för att hitta svar på problemet. 
Innebörden av litteraturstudie, fördelar och nackdelar samt hur den genomförs finns 
presenterat i både Patel och Davidson (1994) och Berndtsson m.fl., (2002). Genom att 
undersöka olika tidskriftdatabaser och litterära verk i bibliotek hittades någorlunda bra 
information om svaret på problemet. Litteraturstudien utfördes för att kunna jämföra 
respondenternas svar med litteraturen, eftersom litteraturen bestämmer begreppen 
som används och eftersom det ger mer tyngd i svaren. Det som är mindre bra med att 
göra en litteraturstudie är att det kan vara svårt att få tag på den litteratur som behövs, 
samtidigt som den litteraturen kan vara inaktuell. Ett annat problem är att tidskrifter 
måste beställas från förlaget, vilket också kan ta flera veckor innan det kan komma till 
användning. Det som är bra med litteraturstudie är att det är relativt enkelt att gå bakåt 
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och få reda på vart någon författare har fått tag på någon speciell information, samt att 
det ofta är experter som har skrivit artiklarna och böckerna. Litteraturstudien har 
gjorts för att hitta svar på problemet, därför att se om det finns någon konsult eller 
forskare som skrivit något om detta. Det mesta som finns beskrivet i bakgrunden är 
vad litteraturstudien har resulterat i, detta ska sedan jämföras med de svar som 
kommer att erhållas under intervjuerna. 

I denna undersökning har valts att inte göra en fullkomlig litteraturstudie eftersom det 
har varit väldigt svår att hitta relevant litteratur. Det resultat som kommer att erhållas 
av de intervjuer som ska genomföras kommer att jämföras med de litterära källorna, 
detta för en kritisk granskning av de erhållna svaren. För att få information om teorier, 
bakgrund och ämnesområde används litteraturstudien. Litteraturstudien ska vara som 
grund för fortsatt arbete och ge en god inblick i varför slutanvändarna bör identifieras. 
Det som talar emot denna undersökning är att den relevanta litteraturen är begränsad, 
men det är fortfarande viktigt att undersöka de källor som används för att få ett så 
vetenskapligt genomförande som möjligt. 

Eftersom den litteratur som ska användas är i bokform och forskningsrapporter från 
olika databaser, är det mest lämpliga valet att göra en litteraturstudie. Detta görs för 
att arbetet ska ha en vetenskaplig grund. 

Objektivitet i rapporten erhålls genom att presentera flera personers syn på 
definitioner och problemet. Därför kommer det också att utföras intervjuer med 
personer som har erfarenhet av att utveckla informationssystem och som har kontakt 
med slutanvändarna då systemen utvecklas. Detta för att kunna få så bra information 
som möjligt. 

 

4.3 Intervju 
Intervjuer är det andra verktyget som använts för att hitta svar på problemet. 
Intervjuer finns också presenterade i Berndtsson m.fl., (2002) samt Patel och 
Davidson(1994). Detta valdes för att få information från det verkliga livet och för att 
få så ny fakta som möjligt. De som intervjuas är tvungna att följa med i utvecklingen i 
hur saker och ting går till samt vilka nya begrepp som används. Det som är mindre bra 
med intervjuer är att de som ska arbeta vidare med detta problemet får väldigt svårt att 
gå bakåt i referenserna. Själva genomförandet av intervjuer är det inget problem med, 
men för att en intervju ska kunna ske måste det finnas en respondent. Denna kan 
ibland inte vilja ställa upp på en intervju av flera olika orsaker. Det kan också vara så 
att de inte vill ställa upp för att de anser att de inte sysslar med någon social 
verksamhet. I denna undersökning gjordes intervjuer med konsulter för att se hur de 
arbetar samt för att besvara problempreciseringen.  

I denna undersökning har valet fallit på en enklare form av intervjuer. Detta för att det 
anses vara bra med hänsyn tagen till dem som ska intervjuas. Intervjuerna kommer att 
utföras via besök eller telefon med en låg standardiseringsgrad, vilket innebär en 
omformulering av frågorna då intervjun utförs. Detta gör svaren mindre jämförbara, 
men för att få en bra diskussion kring ämnet har detta valts ändå. Däremot kommer 
det vara en relativt hög struktureringsgrad. Standardiseringsgrad och strukturerings-
grad finns beskrivna i Patel och Davidson (1994). Ett antal frågor har tagits fram (se 
bilaga 1) som kommer att ställas till respondenten. Frågorna kommer att ställas till 
personer som har erfarenhet och kunskap inom problemområdet och inte skilja sig åt 
med hänsyn tagen till arbetsområdet personen är kunnig inom. Respondenten kommer 
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först att få ett mail med en förklaring till intervjuns syfte, därefter kommer ett annat 
mail att skickas med frågorna. Detta leder till att de personer som kommer att 
intervjuas kan förbereda sig på de frågor som kommer att ställas. Det som är mindre 
bra med att skicka ut frågorna i förväg är att respondenterna kan bli styrda i sitt sätt att 
svara då det finns flervalsalternativ att välja på. Det kommer även att finnas möjlighet 
för följdfrågor då intervjuerna utförs.  

Då en undersökning utförs är det viktigt att veta att det som undersöks är det som är 
tänkt att undersökas, det vill säga att ha god validitet (Patel & Davidson, 1994). 
Dessutom måste det utföras på ett tillförlitligt sätt och med det menas att ha god 
reliabilitet. Patel och Davidson (1994) skriver att fokuseringen bör göras på båda och 
inte enbart på den ena, detta eftersom reliabilitet och validitet står i ett visst 
förhållande till varandra. Genom att jämföra utfallet via exempelvis, en intervju med 
något kriterium kan validiteten säkerställas. Detta kan innebära att en annan teknik 
används för att undersöka liknande saker (Patel & Davidson, 1994). 

Det negativa med intervjuer är att de tar mycket tid och det finns risk för ledande 
frågor. Vinkling av frågor är också svårt att undvika. Det finns flertalet brister med 
telefonintervju och intervju, som med allt annat, men det anses ändå vara lämpligast 
att använda detta i denna undersökning. 

 

4.3.1 Registreringsmetod 

I denna undersökning kommer intervjuerna som utförs att spelas in på band. detta för 
att inte låta den som intervjuas att behöva upprepa sig och för att få bättre flyt i 
intervjun. Dessutom kan svaren som lämnas lyssnas igenom flera gånger genom att de 
spelas upp. En bandinspelning av svaren kan kännas obehaglig i början för 
respondenten som intervjuas ansikte mot ansikte, men efter en stund så kommer 
respondenten inte att märka av ljudinspelaren. 

 

4.4 Bearbetning av insamlad information  
Den insamlade informationen har valts att bearbetas kvalitativt, eftersom det lämpar 
sig bäst då information ska analyseras. Däremot gör det att informationen blir svårare 
att jämföra. I detta fallet måste det bli så för att resultatet inte är ett statistiskt resultat. 
För detta arbete anses det vara mest lämpligt att utföra en kvalitativ bearbetning även 
med tanke på de nackdelar som finns. Därför att informationen som samlats in har 
samlats in med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Svaren som respondenterna 
har lämnat skiljer sig åt från varandra, alltså det finns inga respondenter som har 
lämnat identiska svar, men innebörden kan vara lika. Därav kommer en kvalitativ 
bearbetning att göras. 

 

4.5 Intervjufrågor 
Frågorna är utarbetade för att kunna få svar på problempreciseringen. Intervjun 
kommer att börja med allmänna frågor om namn, vilket företag och vilken 
arbetsuppgift personer har. Detta är ett vanligt sätt att börja en intervju på, för att få 
kringliggande information om det som söks (Kylén, 1994). 
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Patel och Davidson (1994) skriver att efter de allmänna frågorna ställts börjar sedan 
de verkliga frågorna. I detta arbete kommer upplägget vara som sådant att efter de 
allmänna frågorna kommer sedan frågorna som berör slutanvändarna. De frågor som 
har valts att ställas är frågor formulerade utifrån bakgrunden till detta arbete. Detta 
kommer att göras för att en jämförelse ska vara möjlig, av de svar som fås av de 
intervjuade och de eventuella svaren i litteraturen. Intervjuaren kommer att få stor 
frihet enligt den valda metoden, eftersom den kommer att besvara frågorna på telefon. 
Nedan presenteras de frågor som kommer att vara grunden för intervjun samt varför 
frågorna valts att tas med. 

 

Namn, företag, arbetsuppgift, arbetslivserfarenehet? 

Denna fråga finns med för att få en kort beskrivning av respondenten och vad den har 
för arbetsuppgifter samt hur länge den har arbetat. Denna fråga kommer att ställas för 
att respondenten ska få chans att presentera sig själv. I resultatet sedan kommer inte 
dessa svaren att presenteras, eftersom alla respondenter vill vara anonyma. 

 

1. Vilka/vem är slutanvändarna enligt er då nya system ska utvecklas? 

Denna fråga ställs för att få en uppfattning om vad respondenten anser vara en 
slutanvändare. Detta för att också se om respondenternas definition av slutanvändare 
stämmer överens med varandra och med vad som står i litteraturen. 

 

2. Har ni några riktlinjer för att bestämma vilka slutanvändarna är? 

Denna fråga ställs för att undersöka om respondenten har några anvisningar för att 
identifiera slutanvändarna.  

 

3. En av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är intervjuer, 
använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar finns det med 
att använda det? 

 

4. Den andra av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
brainstorming, använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att använda det? 

 

5. Den tredje av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
observationer, använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att använda det? 

Fråga tre, fyra och fem ställs för att se om respondenten använder intervjuer, 
brainstorming och observationer för att identifiera slutanvändarna när nya system ska 
skapas. Svaret som erhålls här ska sedan jämföras mellan respondenterna för att se hur 
de skiljer sig åt. Denna fråga ska också ge svar på vilka styrkor och svagheter som 
finns med att arbeta på detta sätt och för att se om respondenterna har olika fördelar 
och nackdelar med att använda sig av samma sak. Detta kommer att ge en del av 
svaret på problempreciseringen. 
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6. Om ni inte använder de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna hur 
gör ni då och varför gör ni så samt vilka fördelar och nackdelar finns det med att 
göra så? 

Denna fråga ska ge svar på hur utvecklaren gör för att identifiera slutanvändarna om 
de inte har några riktlinjer samt varför de valt att arbeta på det viset. Denna fråga ska 
också ge svar på vilka styrkor och svagheter det finns med att identifiera 
slutanvändarna på det sättet som inte är generellt. Förhoppningsvis är det någon av 
respondenterna som inte använder de generella anvisningarna och därmed kommer 
identifiering av slutanvändarna kunna utföras på flera sätt än de tre riktlinjer som 
hittats. 

 

7. Tycker ni att det är något som inte har tagits upp, som ni tror skulle kunna tillföra 
något? 

Detta är sista frågan och det är den som kommer att avrunda intervjun. Den ställs för 
att ge respondenten möjlighet att komplettera med något som eventuellt inte har 
diskuterats. 

 

Dessa frågor är endast ett underlag till vilka frågor som kommer att ställas under 
intervjun, eftersom följdfrågor kan tas upp som inte har presenterats i enkäten. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras hur undersökningen har genomförts. 

 

5.1 Intervjupersonerna 
För att besvara frågeställningen i problempreciseringen krävs det att intervju-
personerna är insatta i ämnet. Dessa bör ha erfarenhet av att arbeta, med att identifiera 
slutanvändarna samt att arbeta tillsammans med dem och att utveckla 
informationssystem. För att dessa personer skulle hittas kontaktades företag i IT-
branschen i Stockholmsregionen och i Skaraborgsregionen. Dessa företag har endast 
varit intressanta om de arbetat med informationssystemutveckling och involverat 
slutanvändarna i den processen. 

Det var tio företag som tillfrågades, eftersom det ansågs vara lagom många företag att 
intervjua med hänsyn tagen till den tid som fanns. Två av dem var inte intresserade 
eftersom de inte höll på med någon social verksamhet, alltså de tyckte att det var 
bortkastad tid att lägga ner tid på en student som inte gav något tillbaka till företaget. 
Dessutom hörde tre av dem aldrig av sig även fast flera mail och telefonsamtal 
utfördes. Dessa sa att de skulle höra av sig och maila, men gjorde aldrig det. Först 
kontaktades företagen via e-post och telefon, för att kunna bestämma vilka företag 
som var av intresse för intervjuerna. Företagen valdes slumpmässigt ut, men företagen 
skulle ha arbetat med informationssystemutveckling samt involvera slutanvändarna. 
Vissa företag bad om att få mer information om undersökningen via e-post så att 
mailet kunde eftersändas inom företaget till lämpliga intervjupersoner. För att 
företagen skulle vara intressanta att intervjua var de tvungna att uppfylla tidigare 
nämnda krav. Personerna som har intervjuats arbetade som konsulter eller ansvariga 
med ett antal års erfarenhet inom detta område på flera olika företag. De flesta av de 
tillfrågade har arbetat en längre tid på företaget.  

 

5.2 Intervjuer 
Totalt intervjuades fem personer på fem olika företag. Dessa intervjuer utfördes via 
besök och telefon. De tillfrågade hade fått upplägget på intervjun per e-post ett antal 
dagar innan intervjun utfördes. Den information som gavs gällde intervjuaren, att 
informationen om uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och syftet med 
intervjun. Den första intervjun som utfördes fungerade som en pilotintervju, där 
frågorna testades ifall de var rätt formulerade och ifall respondenten förstod vad det 
var som efterfrågades. Det märktes då att det var lite fel på frågorna och dessa gjordes 
om efter den första intervjun. Hela intervjuerna kommer inte att finns redovisade som 
egna bilagor, eftersom svaren som respondenterna har lämnat har redan sammanställts 
och presenterats i resultatet. 

Respondenterna var väldigt villiga till att lämna svar. Det märktes snart under 
intervjun att frågorna ofta gick in i varandra, vilket ledde till att ordningen på frågorna 
kastades om då och då. Eftersom en låg standardiseringsgrad hade valts som metod 
fanns detta i åtanke. Ibland blev det så att vissa frågor uteslöts eftersom de hade 
diskuterats i tidigare frågor. Intervjuerna tog i snitt ca 30 minuter att genomföra. De 
frågor som hade framtagits fungerade som underlag för hela intervjun och eftersom 
intervjuerna genomfördes via besök och telefon, tillkom det en del följdfrågor 
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beroende på respondenten och dess svar. Detta kan vara en nackdel eftersom vissa 
respondenter har olika förutsättningar då de får olika följdfrågor. Troligtvis så var 
ändå detta ett bättre sätt att genomföra intervjuerna på för att erhålla ett trovärdigt 
resultat och för att få en bra diskussion kring ämnet. 

De uppgifter som kan sammankopplas till något företag eller till en speciell person på 
något visst företag kommer inte finnas med. Svaren från alla intervjuer har valts att 
föras in där de passar för att resultatet ska kunna redovisas på ett strukturerat sätt. 

Det gick inte att urskilja någon skillnad på kvalitén på svaren beroende på om 
intervjun genomfördes via besök eller telefon. Däremot kändes det enklare att prata 
med respondenten och förklara frågorna ansikte mot ansikte, jämfört med att prata i 
telefon. Telefonintervjun utfördes för att det var för långt avstånd mellan 
respondenten och intervjuaren.  

Alla frågor och svar, efter att de har sammanställts och analyserats, har sedan skickats 
tillbaka till respondenterna. Dessa har läst igenom dem och godkänt dem. Detta för att 
se om respondenterna tyckte att det var ett trovärdigt resultat. 

 

5.3 Värdering av insamlat material 
Materialet som har samlats in har god validitet. Detta eftersom det var tänkt att 
undersöka om konsulter använder sig av de generella riktlinjerna för att identifiera 
slutanvändarna samt vilka för och nackdelar det finns med dem. Det andra som skulle 
undersökas var att om konsulter inte använder sig av de generella riktlinjerna, hur gör 
de då istället samt vilka fördelar och nackdelar finns det med att göra på detta sätt. 
Alla konsulter som intervjuades arbetade med identifiering av slutanvändare. Det kan 
vara så att vissa svar på vissa frågor kan glida iväg lite från problemet. Detta kan ha 
berott på att respondenterna missuppfattat frågan och att intervjuaren inte varit 
tillräckligt skärpt i dem lägen detta hände. Svaren som respondenterna har lämnat har 
spelats in på band, vilket har gjort att det har gått att lyssna på svaren flera gånger. 
Detta för att erhålla ett säkrare resultat och för att ha en god reliabilitet. Dessutom har 
alla svar som respondenterna lämnat skickats tillbaka till respondenterna för att se om 
det var ett trovärdigt resultat. Metoden som använts kan diskuteras hur säker den var. 
Det var bättre att använda intervjuer framför enkäter eftersom när intervjuerna 
utfördes, blev det alltid intressanta diskussioner kring ämnet som också ledde fram till 
viktiga svar på frågorna. Hade bara enkäter använts hade inte denna möjlighet till 
diskussion funnits och dessutom skulle det finnas en större risk för feltolkning av 
frågorna. Det lilla som hittades i litteraturen var trovärdigt och relativt nytt, men det 
kan alltid diskuteras varför det inte hittats mer. En av orsakerna kan vara att detta inte 
är ett relevant område för forskning, eller att det inte finns tillräckligt mycket gjort 
inom detta område. Pilotintervjun har inkluderats i resultatet. I vanliga fall ska inte en 
pilotinterjvu inkluderas i resultatet, men i detta fall så var det inte något 
innehållsmässigt fel på frågorna. De frågor som ställdes gav de önskade svaren. Det 
enda som märktes efter den pilotintervjun var att någon av frågorna refererade till fel 
fråga. Detta kunde lätt sedan justeras under intervjun samt efteråt för de andra 
intervjuerna. Pilotintervjun har inte lett till att resultatet har blivit skevt bara för att 
den har inkluderats. Respondenten förstod själv att det bara var fel på refereringen i 
frågan. Anledningen till att pilotinterjvun kom med i resultatet var för att resultatet 
hade blivit ännu tunnare om den inte hade tagits med, då det redan var fem företag av 
de tio som redan hade tackat nej. 
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6 Resultat & analys 
Här nedan kommer resultatet att presenteras och analyseras. Först kommer frågorna 
att presenteras, sedan de svar som erhållits och efter det kommer en analys att göras 
på varje fråga. 

 

6.1 Intervjuer 
De frågor som ställdes under intervjun finns presenterade i bilaga 1. Intervjuerna 
kommer att sammanfattas och de fyra första frågorna kommer inte att presenteras för 
att detta är frågor som ger information om respondenten. Detta för att vara så objektiv 
som möjligt samt för att alla respondenter som ställde upp på intervjuerna ville vara 
anonyma. 

 

6.1.1 Frågor och svar 

 

1.Vilka/vem är slutanvändare enligt er då nya system ska utvecklas? 

 

Respondent A sa att slutanvändare är kontaktpersonerna som de samtalar med på 
företagen. Dessa är ofta de som kommer att använda det system som ska utvecklas.  

Respondent B menar att slutanvändarna är dem som ska använda systemet i sina 
vardagliga arbetsuppgifter.  

Respondent C sa också att slutanvändaren är den person som kommer att sitta vid sin 
dator och använda det färdiga systemet.  

Respondent D valde att dela upp slutanvändarna i två grupper. Dessa är de operativa, 
alltså dem som kommer att köra systemet varje dag när det är färdigutvecklat, samt de 
ekonomiskt ansvariga, alltså de som fattar beslut baserade på vad systemet har 
genererat för uppgifter.  

Respondent E definierade också slutanvändarna som de som kommer att använda 
systemet dagligen när det är klart. Dessa svar stämmer någorlunda överens med vad 
som står i Avsion och Ftizgerald (2003) att slutanvändaren är den som använder 
systemet dagligen. 

Dessa svar som erhållits av respondenterna är snarlika. Dessa skiljer sig åt lite 
eftersom de som intervjuades hade olika roller på deras arbetsplatser samt att de 
arbetade på olika företag. Alla de som intervjuades hade en liknande definition av vad 
slutanvändarna var jämfört med det som stod i litteraturen.  

 

2. Har ni några riktlinjer för att bestämma vilka slutanvändarna är? 

Alla som intervjuades hade riktlinjer för att identifiera vilka slutanvändarna var. 
Dessa skiljde sig åt beroende på vilket företag personen arbetade på.  
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3. En av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är intervjuer, 
använder ni detta, varför gör ni så samt vilka fördelar och nackdelar finns det med att 
göra på detta sätt? 

Respondent A använde intervjuer, detta användes eftersom det var bättre att 
användarna förklarade vad systemet skulle användas till så får sedan diskussionen 
föras vidare till vem som kommer att utföra den speciella uppgiften och vem som 
kommer att vara slutanvändare. Dessutom gjordes detta för att se om det finns andra 
saker som användaren ville ha som skulle kunna användas till andra system och 
därigenom eventuellt bestämma andra roller. Respondent A tyckte att fördelen med 
intervjuer var att det var flexibelt, vilket gav en relevant bild av vem slutanvändaren 
var samt att det gav en bra kontakt med personerna som skulle intervjuas. Däremot 
tyckte respondent A att nackdelen med intervjuer var att kommunikationen med 
personalen tog lång tid samt det kunde sväva iväg och värdefull tid gick förlorad.  

Respondent B använde också intervjuer ibland. Detta gjordes för att det var enklaste 
sättet att få information från dem som skulle intervjuas. Respondent B tyckte att 
fördelarna med att använda intervjuer var att användarna direkt kunde säga vad de 
arbetade med och därigenom kunde slutsatsen direkt dras att denna person var en 
möjlig slutanvändare. Respondent B tyckte också som respondent A att nackdelen 
med intervjuer var att det tog väldigt lång tid att genomföra.  

Respondent C använde intervjuer för att den tyckte att detta var ett av de vettiga sätten 
att kunna kartlägga hela processen och få en bild av vilka slutanvändarna var. 
Respondent C tyckte att fördelen med att använda intervjuer var att utvecklaren fick 
en bild om hur slutanvändaren arbetade, felkopplingar kunde enklare hittas samt det 
var bra om utvecklaren fick kontakt med personerna. Nackdelen med intervjuer var att 
det var svårt att genomföra. Detta eftersom det kunde vara svårt för arbetarna att få gå 
ifrån sitt vardagliga arbete och ta sig tid för att intervjuas. 

En av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är intervjuer, (Brown 
& Ramesh, 2002; Garmer, Ylvén & Karlsson, 2004). Det är en stor brist att ingen 
litteratur hittades om vilka fördelar och nackdelar det finns med intervjuer när 
slutanvändarna ska identifieras. Detta då nya informationssystem ska utvecklas. Rent 
allmänt om intervjuer finns beskrivet fördelar och nackdelar i Patel och Davidson 
(1994). Hade det hittats litteratur om intervjuer i koppling till när informationssystem 
ska utvecklas, hade det gett resultatet bättre tyngd och svaren hade lättare kunnat 
jämföras med vad respondenterna sagt. Nu istället kan endast fördelar och nackdelar 
om vad respondenterna tyckte jämföras. Alla respondenter hade olika fördelar med 
intervjuer. Detta kan troligtvis bero på vilken arbetsuppgift de har, vilka företag som 
anställer deras tjänster samt vad det är för system som ska utvecklas. Det kan också ha 
att göra med hur sociala de själva är. Nackdelarna däremot var ganska lika. De 
respondenter som använde sig av intervjuer tyckte alla att det tog lång tid att 
genomföra intervjuerna. Detta kan ha att göra med att de som ska intervjuas arbetar på 
företag som måste gå med vinst, och när de inte arbetar så kan inte företaget generera 
samma resultat. Det kan också ha med att vissa människor har svårt att berätta vad de 
arbetar med, när de själva har klart för sig hur de själva arbetar. Intervjuer använde de 
flesta respondenterna, eftersom detta byggde en hel del på sunt förnuft. Det 
efterfrågades inte heller om intervjuer var billiga att genomföra, men eftersom de 
flesta tyckte att dessa tog lång tid att genomföra så kan slutsatsen dras att ju längre tid 
det tar att genomföra desto dyrare blir det. 
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4. En annan av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
brainstorming, använder ni detta, varför gör ni så samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att göra på detta sätt? 

Respondent A använde också brainstorming för att identifiera slutanvändarna. Detta 
för att det skapade en diskussion, vilket ledde till att användarna själva förklarade vad 
de arbetade med. Fördelen med brainstorming var, samma som intervjuer, att det var 
flexibelt att använda och det gav enkelt en bild av vem slutanvändaren var. Nackdelen 
med brainstorming var att det tog också lång tid att genomföra och ibland kunde det 
bli för många som talade i mun på varandra, vilket gjorde det svårt att ta åt sig viktig 
information. 

Respondent B:s favoritriktlinje var brainstorming. Detta användes för att många 
kunde säga sitt på kort tid samt att det var det som användes mest just nu. Fördelen 
med att använda brainstorming var att användarnas roller och funktioner kunde 
enklare bestämmas och därigenom kunde sedan beslut fattas om detta var en 
slutanvändare eller inte. Nackdelen med att använda sig av brainstorming för att 
identifiera slutanvändarna var att det kunde finnas med personer med starka 
karaktärer som kvävde idéer. Dessutom kunde dessa personer bli för formgivande då 
de inte lät andra prata. 

De som använde brainstorming för att identifiera slutanvändarna tyckte att detta var 
lämpligast när det inte fanns så mycket tid och det skulle vara många som skulle höras 
samtidigt. Detta kan förstås, men samtidigt finns det en stor risk att folk pratar i mun 
på varandra och det kan också leda till att mycket värdefull tid går till spillo. Det som 
kan tyckas vara märkligt är en av anledningarna gällande användandet av 
brainstorming. En av respondenterna använde brainstorming för att det var det som 
var ”inne”. Men frågan är ju om saker och ting verkligen ska användas bara för att de 
är inne? Ska de inte användas för att de är bra och för att de ska underlätta arbetet? 
Det kan ju även vara så att den respondenten sa att de använde brainstorming eftersom 
det är ett populärt begrepp när de faktiskt satt och diskuterade. Det kan även vara så 
att det inte är riktig brainstorming den talar om utan vanliga diskussioner. Dessa svar 
går också isär och detta beror också som beskrivits i tidigare fråga på att 
respondenterna arbetar på olika företag, de har olika arbetsuppgifter och de utvecklar 
olika system. En annan sak som skiljer sig åt mellan svaren som A och B lämnade är 
att A inte stött på folk som har starkare karaktärer än någon annan, detta efterfrågades 
inte heller. En annan stor nackdel var att ingen litteratur hittades som på något sätt 
kunde styrka respondenternas svar angående styrkor och svagheter. 

 

5. Den tredje av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
observationer, använder ni detta, varför gör ni så samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att göra på detta sätt? 

Respondent B använde observationer eftersom den tyckte att det gav en bra förståelse 
över hur personerna arbetar. Detta kunde i sin tur leda till slutsatser som kunde dras 
för att bestämma vem som var slutanvändare. Fördelen med observationer var att 
utvecklaren inte behövde föreställa sig hur verksamheten fungerade, utan den 
behövde bara vara där så fick den se hur alla arbetade vilket underlättade förståelsen 
för hela verksamheten. Dessutom undveks missförstånds då utvecklaren var på plats 
och såg allt. Nackdelen med att använda observationer var att vissa personer kunde 
känna sig besvärade över att ha någon som iakttog dem när de arbetade. Utförandet av 
observationer tog väldigt lång tid och utvecklaren kan bli väldigt låst i sin 
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arbetsuppgift. Detta eftersom den inte kan göra något annat samtidigt förutom att 
iaktta vad just den personen gör. 

 

Respondent C använde också observationer. Detta gjordes för att det var det andra 
vettiga sättet som kunde kartlägga hela processen och ge en bra bild över vilka 
slutanvändarna var. Största fördelen med observationer var att det gav en bra bild över 
hur användarna arbetade och om något var galet kunde det lätt hittas och justeras. 
Dessutom tyckte respondent C att den personliga kontakten med personerna på 
arbetsplatsen var väldigt viktig för det fortsatta arbetet. Nackdelen med att använda 
observationer var att det var svårt för arbetarna att få tid för utvecklaren samt att det 
tog lång tid att genomföra. 

Både respondent B och C använder gärna observationer för att identifiera 
slutanvändarna. Båda tyckte att detta var det bästa sättet för att få en uppfattning om 
hur personerna arbetade och frågor kunde då ställas direkt för att missförstånd skulle 
undvikas. Däremot skiljde det sig åt i nackdelarna då respondent B tyckte att vissa 
människor kände sig besvärade av att ha någon som iakttog dem. Detta har inte 
respondent C nämnt, men detta har inte heller frågats. En anledning till att C inte stött 
på att någon känt sig besvärad kan vara att respondent B gör något i sitt agerande som 
observatör, som stör personen som arbetar. Det andra kan vara att respondent C bara 
har arbetat med folk som gillar uppmärksamheten och att ha någon som iakttar dem 
när de arbetar. Detta är bara några av anledningarna, men troligtvis är det så att 
respondent C inte kommit till något företag som haft personer som tyckt att det varit 
obehagligt att ha någon tittande över axeln.  

 

6. Om ni inte använder de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna hur 
gör ni då och varför gör ni så? 

Det var endast respondent D och E som inte använde sig utav de allmänna 
anvisningarna för att identifiera slutanvändarna. Respondent D använde sig utav ett 
delmoment i en metod som dess egna företag hade arbetat fram för att identifiera 
slutanvändarna. Denna går ut på att en fallstudie görs, samt att det finns vissa kriterier 
som måste uppfyllas innan utvecklaren kan gå vidare till nästa steg. Alla dessa steg 
utförs iterativt för att få en så bra identifiering som möjligt. Respondent D använde 
sig av den egna metoden eftersom det var företaget som hade kommit fram till denna 
metod. Dessutom ansåg företaget att denna metod var generell och passade de flesta 
projekt som skulle utföras. Eftersom det är ett företag som har kommit på denna 
metod så kommer inte namnet på metoden att presenteras då metoden lätt kan kopplas 
till det företag som tagit fram den. Fördelen med den egenutvecklade metoden som 
respondent D använde sig av var att det fanns stöd för vad som borde tänkas på, hur 
saker och ting ska gå till väga samt något att luta sig mot. Respondent D tyckte att 
nackdelarna med att använda sig av den egenutvecklade metoden var att det kan vara 
jobbigt att följa metoden hela tiden. Detta på grund av att metoden saknar fantasi för 
hur identifieringen kan gå till. 

Respondent E använde sig av ett delmoment i RUP för att identifiera slutanvändarna. 
Delmomentet i RUP gick ut på att använda sig av use-case. Detta innebar att 
streckgubbar och pratbubblor ritades ut och olika typer av linjer drogs mellan dessa 
streckgubbar, för att visa vilka uppgifter de olika personerna hade samt vilken uppgift 
de kom att få då det nya systemet utvecklades. Respondent E använde sig av RUP 
eftersom det är en allmänt känd metod och passar också för de flesta projekt. 



  

 23 

Respondent E tyckte att RUP gav den fördelen att det fanns stöd för det mesta och att 
den passar i stort sett till alla projekt. Person E hade inte varit med om när RUP inte 
passat för att identifiera slutanvändarna. Nackdelarna med att använda sig av RUP för 
att identifiera slutanvändarna, var för att det var en alldeles för lång startsträcka och 
att den upplevdes väldigt trög i början. 

Respondent D och E använde metoder som hade tagits fram för att identifiera 
slutanvändarna. Dessa metoder innefattade alla de generella riktlinjerna. Både 
respondent D och E använde intervjuer, brainstorming och observationer för att 
identifiera slutanvändarna, men dessa metoder verkar ge ett bättre stöd för hur 
identifieringen ska gå till. Detta för att båda metoderna kräver att allt dokumenteras 
väldigt väl, allt ska utföras steg för steg samt iterativ. Både D och E tyckte att den 
metoden de använde passade för de projekt som de varit i kontakt med. Det som 
skiljde dem åt i fördelarna var att respondent D tyckte att det var bra att ha ett stöd att 
luta sig mot. Nackdelarna skiljer sig i från varandra. Respondent E tyckte att det var 
alldeles för lång startsträcka innan själva arbetet började och respondent D tyckte att 
metoden kunde kännas tråkig då den saknade fantasi i arbetet. En av anledningarna till 
att D tycker att metoden är för fantasilös kan bero på att respondent D föredrar att 
arbeta mer med fria händer och vara mindre styrd i sitt arbete. De metoder som D och 
E använde baserades på de generella riktlinjerna, men att de hade mer bestämda 
anvisningar för hur de skulle gå till. 

 

7. Tycker ni att det är något som inte har tagits upp, som ni tror skulle kunna tillföra 
något? 

En av respondenterna tyckte att det var bra att påpeka att det är viktigt att 
dokumentera allt när slutanvändarna ska identifieras, detta för att undvika att hjulet 
uppfinns en gång till då nya system ska utvecklas. En annan respondent tyckte att 
dessa riktlinjer, som de använder sig av för att identifiera slutanvändarna, måste 
anpassas till varje projekt de används. Respondent D tyckte att ibland kunde det 
finnas brister i kommunikationen mellan de som beställt systemet och de som ska 
använda systemet i vardagen. Det bör också finnas i åtanke då informationen ska 
samlas in. Respondent E tyckte att det viktigaste då dessa intervjuer skulle göras är att 
hitta den som känner till verksamheten bäst, eftersom det är den som kan ge 
nödvändig information till utvecklaren. 

Det finns en hel del att tänka på då slutanvändarna ska identifieras. Det är viktigt att 
få med även dem som kanske inte hörs under brainstorming mötena, eftersom dessa 
kan ha väldigt viktig information att dela med sig. Dessutom krävs det mycket 
planering för att kunna ordna så att personalen ställer upp på intervjuerna etc. Det som 
verkar vara det svåraste är att hitta tid för att få allt att gå ihop. 

 

6.2 Sammanfattande analys 
Den största bristen med de svar som lämnades var att vissa av de svaren kunde varken 
säkerställas eller jämföras med någon litteratur. Detta ger resultatet lite mindre tyngd. 
Alla respondenter verkar använda de generella riktlinjerna för att identifiera 
slutanvändarna, även de som använde metoderna. Detta eftersom deras metoder 
byggde på intervjuer, brainstorming och intervjuer. Respondent D och E, som 
använde sig av metoderna, var i övrigt väldigt nöjda med deras sätt att arbeta för att 
identifiera slutanvändarna. Det kan då undras varför inte respondent A, B och C inte 
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hade någon specificerad metod som grundade sig på de generella riktlinjerna? Detta 
kan, som tidigare beskrivits, bero på vilket företag de arbetar på, arbetsuppgiften samt 
vilket system som ska utvecklas. Det verkar ändå som fördelarna för de generella 
riktlinjerna väger över nackdelarna, eftersom företagen ändå använder de generella 
riktlinjerna även fast de tar lång tid, och är väldigt krävande. Detta kan bero på att det 
inte finns något annat sätt att identifiera slutanvändarna på. De generella riktlinjerna 
verkar ändå väldigt enkla att lära sig då de faktiskt bygger på sunt förnuft. Svaren som 
presenterats i resultatet stämmer någorlunda överens med vad som står i bakgrunden, 
gällande att de tre vanligaste riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
intervjuer, brainstorming och intervjuer. Alla respondenterna kom i kontakt med 
någon av dessa tre på något sätt. Det kan även vara så att den traditionella 
systemutvecklingsmetoden inte lämpar sig så värst bra för att identifiera 
slutanvändarna då ett informationssystem ska skapas eller utvecklas. Livscykel-
modellen kanske skulle behöva anpassas till varje projekt och då kanske den inte är så 
generell längre. Ett annat sätt att undvika dessa komplikationer med att identifiera 
slutanvändarna, är att ignorera dem helt. Detta skulle kunna leda till att utvecklarna 
gör system som de själva tycker är bra och då skulle de kunna arbeta i lugn och ro. 
Detta är minst trovärdigt då det strider mot vad flertalet av författarna har sagt i 
bakgrunden, om att det är väldigt viktigt att involvera slutanvändarna då nya system 
ska utvecklas.  
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7 Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatsen att presenteras som kan dras från resultatet med 
hänsyn till problempreciseringen som gick ut på att: 

- Undersöka om konsulter använder sig av intervjuer, brainstorming och 
observationer för att identifiera slutanvändarna, då nya informationssystem 
ska utvecklas, samt vad det finns för fördelar och nackdelar med att göra på 
detta sätt. 

 

Ja, konsulter använder intervjuer föra att identifiera slutanvändarna i början på 
systemutvecklingsprocessen och detta görs för att det är enklaste sättet att låta 
personerna göra sig hörda. Fördelen med intervjuer är att då får personen själv berätta 
vad den vet. Nackdelen är att det tar tid att genomföra. 

Ja, konsulter använder brainstorming för att identifiera slutanvändarna i början på 
systemutvecklingsprocessen. Brainstorming ger många en chans att tala om vad de 
arbetar med. Fördelen med det är att mycket information kan samlas in på kort tid. 
Nackdelen är att det kan bli för mycket prat som svävar iväg från själva ämnet. 

Ja, konsulter använder observationer föra att identifiera slutanvändarna i början på 
systemutvecklingsprocessen. Detta görs för att det är det bästa sättet, för att då får 
utvecklaren vara på plats och se hur de arbetar. Fördelen med observationer är att 
eventuella komplikationer kan redas ut direkt då det bara är att fråga personen. 
Nackdelen är, som de andra riktlinjerna, att det tar tid att genomföra. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer diskussion föras kring reflektionerna över arbetet, diskussion 
kring resultatet samt förslag till fortsatt arbete. 

 

8.1 Reflektioner över arbetet 
Nu med facit i hand skulle ett annat problem ha valts. Detta skulle ha valts på ett 
företag då vägen till fortsatt arbete underlättas en hel del. Hela arbetets gång har inte 
varit en smärtfri process, det har gått åt en hel del blod, svett och tårar för att göra 
klart detta arbete. 

Det tråkigaste med detta arbete har varit att det har funnits så fattigt med litteratur 
som kunnat besvara problempreciseringen. Rent allmänt om intervjuer, brainstorming 
och observationer kunde det säkert hittas en hel del. Men i koppling till informations-
system och då slutanvändare ska identifieras har det varit svårt att hitta litteratur. 
Detta kan ha berott på en mängd olika orsaker, exempelvis på att området kanske är 
outforskat. Självklart hade det varit möjligt att gå bakåt i de referenser som använts i 
detta arbete för att hitta mer information, men eftersom det tog lång tid innan 
materialet fanns på biblioteket så kunde detta inte göras. Det har också varit väldigt 
svårt att formulera en bra problemprecisering.  

Det roligaste med arbetet var att få gå till företagen och intervjua dem. För att där 
gavs en överblick om hur det verkligen går till i det verkliga livet och hur det 
teoretiska utförs i praktiken.  

Det fanns ett personligt intresse att ta reda på vad som görs för att identifiera 
slutanvändarna i början på systemutvecklingsprocessen. Detta eftersom det är dem 
som ska använda systemet varje dag och det är viktigt att alla krav kan samlas in för 
att det är med hjälp av dessa krav som systemet sedan byggs. Dessa krav erhålls från 
dem som ska använda systemet.  

Upplägget på intervjuerna kunde ha varit bättre. Om intervjuerna skulle utföras nu 
med den erfarenhet som erhållits så skulle inte klumpfrågan som efterfrågade om de 
generella riktlinjerna användes ha ställts. Istället skulle det ha ställts en fråga om de 
använder några riktlinjer över huvud taget, samt vad det finns för fördelar och 
nackdelar med dem riktlinjer som de använder. Detta utan att nämna de generella 
riktlinjerna. Eftersom i frågan stod det redan vilka de tre generella riktlinjerna var 
fanns det en risk att den frågan var ganska ledande. Då behövde respondenten inte 
tänka efter vilka riktlinjer de använde sig av, utan det fanns ju redan uppräknat vilka 
som generellt användes. Eftersom människan är lat av sin natur och väljer alltid, 
medvetet eller omedvetet, den väg med minst arbetsbörda kan detta troligtvis ha styrt 
respondenten i sitt sätt att svara. Om inte riktlinjerna hade skrivits ut så kanske det 
missförstånd som upptäcktes nu i efterhand aldrig hade uppstått. Detta missförstånd 
gäller fråga fem i intervjuunderlaget och förklaras utförligare i efterföljande stycke, 
eftersom det gäller resultatet. Då mer kunskap hade inhämtats, visade det sig att det 
finns ju bara tre sätt att identifiera slutanvändarna på. Dessa är intervjuer, 
brainstorming och observationer. Även om andra använder egna metoder som ska 
följas steg för steg så går de ändå ut på att samla in information med hjälp av de 
generella riktlinjerna.  
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8.2 Diskussion kring resultatet 
Respondenterna lämnade bra svar, men relativt korrekta slutsatser kan ändå inte dras. 
Detta på grund av att det är endast fem personer på fem olika företag som har 
intervjuats av tio tillfrågade företag. För att få en mer representativ undersökning och 
ett säkrare resultat hade det krävts att fler personer hade intervjuats samt att mer 
litteratur hade hittats. Svarens kvalité är det inget fel på, men dessa svar kan inte dras 
för alla utvecklare. För att få en bättre undersökning med fler respondenter krävs det 
mer tid samt mer ekonomiska resurser. Definitionerna om slutanvändare och vilka 
riktlinjer som användes stämde relativt bra överens med det som hittades i litteraturen. 
Det hade inte skadat om det hade hittats mer information om riktlinjerna i litteraturen, 
men eftersom det var brist på bra litteratur fick detta duga. Svaren på vilka 
slutanvändarna var samt vilka riktlinjer som valdes skiljde sig åt mellan 
respondenterna. Alla respondenterna hade olika arbetsuppgifter och arbetade på olika 
företag, därför kan det ha blivit olika benämningar på samma begrepp.  

Den största nackdelen med de generella riktlinjerna, enligt respondenterna, var att de 
tog relativt lång tid att genomföra, men så verkar det ju vara med all 
informationssystemutveckling. Det tar lång tid för utvecklare att bli klara med alla 
sina projekt och detta verkar vara ett återkommande problem när det gäller 
informationssystemsutveckling. Denna undersökning skulle förhoppningsvis också ha 
resulterat i någon riktlinje som inte var generell, vilket den inte gjorde. Det verkar 
som att så länge det inte finns något alternativ till de generella riktlinjerna så måste 
ändå de generella riktlinjerna användas, även fast de tar lite tid. Det viktigaste är ju 
ändå att det måste bli rätt, sedan får det väl kanske ta den tid det tar. 

Nu i efterhand, då mer kunskap har inhämtats, har det visat sig att intervjuaren och 
respondenterna har talat förbi varandra då intervjuerna utfördes. Det har uppstått ett 
missförstånd när intervjuerna utfördes. Detta gäller fråga fem, om respondenterna 
använde observationer etc. Efter att ha läst igenom svaren ett flertal gånger och fått 
andras syn på resultatet, har det visat sig att det svar som eftersträvades på fråga fem 
inte verkar stämma fullt ut. Detta på grund av att det verkar som om respondenterna 
har svarat på fråga fem som om det menades hur och vad folk gör, istället för på hur 
identifiering av slutanvändarna går till. Alltså de svar som respondenterna har lämnat 
på fråga fem verkar vara svar på hur och vad slutanvändarna gör. Detta förutsätter då 
att slutanvändarna redan har identifierats. Det här stämmer inte överens med 
intervjuarens förväntningar på det svar som respondenterna lämnade angående fråga 
fem. 

En annan sak som funnits i åtanke har varit problempreciseringen. Den skulle ha 
delats upp i tre frågor istället för en. Alltså en fråga om intervjuer, en fråga om 
brainstorming och en fråga om observationer. Detta hade även underlättat utseendet 
på intervjufrågorna, vilket hade gjort det mycket enklare för respondenterna att svara. 
Nu i efterhand har intervjufrågorna rättats till, men problempreciseringen är kvar som 
den var i början.  

 

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Området om riktlinjer för att identifiera slutanvändarna i början på 
utvecklingsprocessen verkar vara ganska outforskat. Detta leder till att det finns 
många områden som skulle kunna undersökas för att detta område skulle bli bredare. 
Några av dessa är: 
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Undersöka hur konsulter går tillväga för att identifiera andra grupper ur kravställarna. 

Undersöka vilken nivå kommunikationen ska ligga på för att erhålla så bra svar som 
möjligt, för att underlätta identifieringen av slutanvändarna och andra grupper ur 
kravställarna. 

Undersöka hur konsulter kan planera användandet av de generella riktlinjerna för att 
de ska ta så lite tid som möjligt att genomföra. 

Undersöka vad som kan göras för att detta område ska bli mer populärt och få 
människor att forska inom det. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 

Namn  

 

Företag  

 

Arbetsuppgift  

 

Arbetslivserfarenhet? 

 

1. Vilka/vem är slutanvändarna enligt er då nya system ska utvecklas? 

 

2. Har ni några riktlinjer för att bestämma vilka slutanvändarna är? 

 

3. En av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är intervjuer, 
använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar finns det med att 
använda det? 

 

4. Den andra av de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna är 
brainstorming, använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att använda det? 

 

5. Den tredje av de generella riktlinjer för att identifiera slutanvändarna är 
observationer, använder ni detta, varför gör ni så, samt vilka fördelar och nackdelar 
finns det med att använda det? 

 

6. Om ni inte använder de generella riktlinjerna för att identifiera slutanvändarna hur 
gör ni då och varför gör ni så samt vilka fördelar och nackdelar finns det med att göra 
så? 

 

7. Tycker ni att det är något som inte har tagits upp, som ni tror skulle kunna tillföra 
något? 

 

 

 


