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”Men användarna då?” 
En litteraturstudie i hur användarmedverkan under 

systemutvecklingsprocessen kan påverka ett 

beslutsstödssystems framgång. 

 

Åke Jönsson 

 

Sammanfattning 

 
Det finns metoder som har en fokus på användarmedverkan under utvecklingen och 

införande av informationssystem. Det kan vara svårt under utvecklingsprocessen att bekräfta 

hur en specifik systemtyp som beslutstödssystem kan anses vara framgångsrikt. Det kan, 

utöver de tekniska, finnas ytterligare faktorer som påverkar användningen av systemen som 

dessutom kan vara svåra att hantera under utvecklingen. 

 

Tar de användarcentrerade utvecklingsmetoder som används idag för att implementera och 

driftsätta ett beslutsstödssystem hänsyn till mjuka faktorer som kan vara specifika eller 

särskilt viktiga för denna typ av system? Kan effekten av faktorer som påverkar 

beslutsfattandet t.ex. stress, ångest och grupptänkande minimeras i högre grad då metoder 

som fokuserar på användarnas medverkan används? Att bekräfta existensen av dessa 

faktorer samt minimera den påverkan de har på beslutsfattandet under användningen kan 

göra stora skillnader i en verksamhets effektivitet. De systemutvecklingsmetoder som 

används idag lägger stor vikt på att utvecklare ska utföra en noggrann kravhantering, 

behovsanalys och utvärdering av det tänkta systemet, och i vissa metoder inkluderas en aktiv 

användarmedverkan, men det tycks inte finnas mycket information om hur hänsyn tas till 

systemanvändningen under drift påverkas av mjuka faktorer och dess effekter. 

 

I detta arbete sker en litteraturstudie med syfte att analysera hur en användarcentrerad metod 

kan hantera mjuka faktorers påverkan på användarna under systemutvecklingsprocessen och 

vilka strategier som används för att undvika att dessa faktorer kan påverka användandet i ett 

senare skede då systemet är i satt i drift. Resultatet av studien visar att visst kan en ökad 

medverkan också öka insikterna runt de mjuka faktorer och effekter som är typiska för 

beslutsstödssystem. Men det är tveksamt om den kunskapen tas tillvara så att användarna 

under driften kan dra nytta av dessa erfarenheter och kunskaper.  

 

Nyckelord: Beslutsstödssystem, DSS, systemutveckling, beteende, Participatory Design, 

användarmedverkan.  
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1 Inledning 

Denna inledning avser att ge en kortare introduktion till det aktuella området som arbetet 

baseras på. Avsnittet är även menat att ge läsaren en inblick i vad denne kan förvänta sig 

finna i de följande kapitlen. 

 

Informationssystem finns idag utspridda över hela världen i många organisationer. En del av 

dessa system har till uppgift att samla in, kategorisera och presentera information för 

användare för att vara ett stöd i beslutstagandet och kallas med ett samlingsnamn för 

beslutsstödssystem
1
 (Aggestam, 2008). Att implementera och införa ett beslutsstödssystem i 

en verksamhet kräver att utvecklare tar hänsyn till, utöver de traditionella systemens krav 

som driftstabilitet och lagring, specifika ”mjuka” faktorer som kan påverka användningen av 

systemet oavsett om det anser fungera bra tekniskt sett eller inte. Bland de svårmätta 

faktorer som anses kunna påverka en användares förmåga att ta relevanta och välgrundade 

beslut i ett beslutsstödssystem finns bland andra ångest, stress och för gruppbaserade 

beslutsstödssystem bl.a. grupptänkande (Alenljung, 2008).  

 

Att hantera mjuka faktorer och de effekter som påverkar om ett infört beslutsstödssystem 

kan anses vara framgångsrikt är svårt, mycket beroende på att resultatet av de tagna besluten 

ibland kan inte mätas direkt och det är därför svårt att identifiera den påverkan systemet har 

på en eller flera personer. Enligt Chen och Lee (2003) beror det på att ett beslutsstödssystem 

i många fall fungerar på en beteendenivå, dvs. det använder sig av kognitiva beteenden. Att 

använda sig av en systemutvecklingsmetod som har en fokus på användarmedverkan kan 

ibland vara ett sätt att utvärdera hur användarna reagerar och beter sig under 

utvecklingsprocessen, Lin och Shao (2000) anser t.ex. att det är särskilt viktigt med en aktiv 

användarmedverkan när systemet i sig är tekniskt komplext eftersom både användarna och 

utvecklare då kan lära sig av varandra. Detta skulle då resultera i att bl.a. krav och viktiga 

faktorer identifieras bättre.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur en metod som fokuserar på 

användarmedverkan i utvecklingsprocessen kan ta särskild hänsyn till de specifika mjuka 

faktorer som i olika hög grad kan påverka användningen av beslutsstödssystem. Målet är att 

bekräfta och presentera en sammanfattning av faktorer som är speciellt viktiga att ta hänsyn 

till samt en beskrivning på om och hur en större användarmedverkan kan identifiera, 

inkludera och hantera dessa faktorer under utvecklingsprocessen. 

 

Kapitel två beskriver den för detta arbete aktuella bakgrunden. Beslutsstödssystem, de 

faktorer som anses viktiga för arbetet och därefter presenteras och förklaras metoder för 

användarmedverkan. Detta följs av en beskrivning av problemområdet i kapitel tre som även 

innehåller avgränsningar och förväntat resultat. Därefter val av undersökningsmetod i 

kapitel fyra, genomförandet i kapitel fem som följs av ett analysavsnitt i kapitel sex. Arbetet 

avslutas sedan med ett resonemang runt de resultat som arbetet genererade i kapitel sju samt 

en avslutande diskussion om arbetet i stort i kapitel åtta. 

 

                                                
1 Den engelska förkortningen ”DSS” används ibland. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel behandlar bakgrunden som ligger som grund för den senare ställda 

problemformuleringen. Kapitlet innehåller en beskrivning av det område, de termer och 

begrepp som är centrala för det valda problemområdet. 

2.1 Beslutsstödssystem 

2.1.1 Beslutsstödssystems i användning 

I dagens informationssamhälle fångas allt mer information in som ska hjälpa människan ta 

olika operativa som strategiska beslut. Eftersom insamlad information i många fall är i så 

pass stora mängder och ofta i mycket ostrukturerad form kan människan sällan eller aldrig 

skilja viktig information från oviktigt. Den typ av system vars funktion är att hjälpa med att 

samla in, sortera och presentera information på ett strukturerat sätt för att hjälpa en eller 

flera användare ta beslut kallas beslutsstödssystem (Aggestam 2008; Alenljung, 2008; Hung, 

2006).  Song m.fl. (2007) tillägger också att beslutsstödssystemets uppgift är att hjälpa i en 

situation där ingen egentligen vet vilket beslut som ska fattas. 

Ett beslutsstödssystem kan hjälpa användaren på olika sätt. Det kan t.ex. vara system som 

samlar in och presenterar data för användaren och ger denne vägledning till det mest 

lämpliga beslutet, dessutom måste systemet ge beslutsfattaren tillräcklig frihet, t.ex. genom 

att anpassa sig till användarens kunskapsnivå, för att ta ett beslut på bästa sätt (Breton m.fl., 

2002). Ett exempel på ett sådant system kan vara en webbshop. Webbshoppar har en 

signifikant skillnad från ett vanligt beslutsstödssystem. Där traditionella beslutsstödsystem 

ofta har ett begränsat antal användare tillåter webbshoppen ofta ett mycket stort antal 

användare via t.ex. internet och samlar in personlig information om tidigare val och 

användarnas preferenser. Systemet presenterar sedan ofta förslag som är direkt riktade mot 

användaren, och snabbar därför upp beslutsprocessen hos denna avsevärt (Song m.fl, 2006). 

I webbshoppen listas produkterna ofta tillsammans med t.ex. betyg som ska hjälpa en 

besökare, och potentiell köpare, ta beslut om vilken produkt som är den mest lämpliga att 

köpa. Genom att beskriva för kunden hur tidigare kunder bedömt produkter eller 

webbshoppen i sig görs beslutsbördan för kunden lättare eftersom denne då inte behöver 

köpa ”på känn”. Potentiellt finns då chansen att köparen, när denne tagit beslutet att köpa en 

produkt baserat på tidigare omdömen, till viss del t.ex. slipper känna ångest för att fel 

produkt valts. Det finns dock en aspekt angående förtroende. Det finns ofta ingen garanti för 

att säljaren i detta fall själv lagt in positiva omdömen för produkter för att locka köpare. Om 

butiken, eller dess system, inte inger ett förtroende, kan kunden mycket väl se omdömena 

som ”försäljningsknep” och därför ta beslutet att inte handla alls.  

En annan typ av beslutsstödssystem är det som endast kategoriserar och visar upp insamlad 

information utan att leda eller hänvisa användaren mot ett specifikt beslut. Genom att inte 

vägleda eller hänvisa till en att en viss del av informationen är viktigare än en annan får 

användaren då ta hela ansvaret för det fattade beslutet. För denna typ av beslutsstödssystem 

kan det vara svårare att inte ge ”tips” till användaren om det mest lämpliga beslutet. Ett 

sådant system kan vara de som skriver ut ”mest lämplig” statistikinformation som sedan 

ligger till grund för ett senare beslut. I detta fall tas inga beslut direkt i systemet, det 
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genererar ofta sorterad eller kategoriserad information, utifrån ett antal regler, som underlag 

för ett beslut.  

Som praktiskt exempel på ett beslutsstödssystem kan ett system som utvecklats av och 

senare utvärderats av Sojda (2007) vara lämpligt. Systemet används för att hantera 

trumpetsvanar, närmare bestämt det samlar in data om bl.a. hur svanarna flyttar sig och hur 

deras boplatser ser ut. Med hjälp av olika agenter, dvs. delsystem som samlar in data och 

registrerar t.ex. svanarnas rörelsemönster över en region, skapas en databas av data. Denna 

insamlade historiska data, dvs. kunskapen om bl.a. fåglarnas flyttmönster, hur många de är 

och i vilka geografiska regioner de är mest representerade i hjälper användarna genom att 

presentera bl.a. scenarion runt flyttmönster för användarna. Användarna kan sedan, baserat 

på detta besluta vilka åtgärder som måste genomföras för att stödja svanarnas tillväxt eller 

bevarande.  

Det är inte bara svanar som kan få hjälp av rätt använda beslutsstödssystem. För de som idag 

arbetar på t.ex. kommunernas miljökontor eller på lantmäteri används de så kallade GIS, 

Grafiska InformationsSystem. I denna typ av system kan information om geografi, via GPS, 

fotografering, mätningar eller radar samlas in, t.ex. hur sjöar minskar eller ökar i omfång. 

Information presenteras sedan i systemet för att grafiskt representera hur sjön växer eller 

krymper Genom att presentera dessa ”bilder” i systemet för att t.ex. visa överlappande 

geografiska områden eller visa just förändringar i sjöar kan systemet stödja biologer eller 

miljöpersonal att tyda hur naturen runt oss förändras och baserat på det kan beslut tas på 

åtgärder som skyddar t.ex. hotade områden. Systemet som sig presenterar information i olika 

lager, i olika färger och i de flesta fall finns delinformation om riskområden ”plottade” i 

kartbilden. Genom att studera kartor, som med en struktur av färger och minimalt med 

textinformation visar förändringar, blir det enklare för eventuella beslutsfattare att tolka 

informationen i motsats till att läsa långa utskrifter av rådata from t.ex. mätningar. 

GIS som system har dock utvecklats mycket de senaste åren och systemtypen har spritt sig 

utanför arbetet med miljö och dess påverkan. Med hjälp av Google Maps eller kartor från 

Eniro kan en person idag söka fram information om gator, adresser eller företag och t.ex. ta 

ett beslut om snabbaste vägen till en viss plats. Eftersom ett underlag som tagits ut från ett 

beslutsstödssystem kan hanteras ensamt eller i grupp, i t.ex. möten eller konferenser är typen 

av system som kategoriserar och presenterar data mest intressant i detta arbete. En anledning 

till detta är att det ofta innefattar flera personer runt beslutsfattandet, oavsett hur många som 

egentligen deltar i själva beslutet, och den effekten av den sociala och kognitiva påverkan på 

beslutsfattare, och resultatet av beslutet, kan bli potentiellt större.  

2.1.2 Vad är ett beslutsstödssystem? 

I litteraturen finns det egentligen ingen klar definition vad ett beslutsstödssystem är eller på 

vilket sätt det ska kunna definieras, en del författare definierar dessa system efter vad 

systemet gör medan andra efter hur det stöder beslut (Alenljung, 2008). Ofta definieras 

systemtypen efter en viss författares åsikter (Gharaibeh m.fl, 2009) och det har medfört att 

det finns flera olika klassificeringar på beslutsstödssystem vilket kan vara ett problem enligt 

Gharaibeh m.fl (2009) eftersom teorin bakom definitionen egentligen borde hjälpa 

utvecklare att förstå vad systemet gör.  
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Det finns dock ett antal karakteristiska drag för att beskriva ett typiskt beslutsstödssystem 

enligt Alenljung (2008) som beskriver systemtypen som ett ”datorbaserat, interaktivt 

informationssystem som ska stödja användaren i hantering av semistrukturerad eller 

ostrukturerad information”. Det kan dock tilläggas att ett system som presenterar all 

information på en gång för användaren, även om information strukturerats upp, är inte 

nödvändigtvis ett bra beslutsstödsystem utan systemet bör vara kapabelt att visa rätt 

information när detta väl behövs (Breton m.fl., 2002). 

På frågan om hur ett beslutsstödssystem stödjer människan i fattandet av ett beslut måste vi 

förstå beslutsprocessen som kan ses som ”en mängd aktioner och dynamiska faktorer som 

börjar med identifieringen av stimuli att agera och avslutas med avsikten att agera” 

(Mintzberg m.fl., 1976, s. 246 i Alenljung, 2008). Beslutsprocessen beskriver hur 

människan agerar i beslutsfattandet och beskriver i princip de mentala och psykiska 

aktiviteter som en person utför när denne ska ta ett beslut(Alenljung, 2008). Shim m.fl. 

(2002) anser att hjärtat i beslutsprocessen är beslutsfattarens mentala modeller och 

perspektiv. Det kan dock finnas vissa skillnader i beslutsprocessen mellan enskilda 

beslutsfattare och grupper eftersom då beslut tas i grupper inkluderas sociala faktorer som 

kan påverka processen (Jarupathirun & Zahedi, 2006). Att ta ett beslut är dessutom 

kunskapsbaserat och sekventiellt enligt Holsapple (2008a) som menar att när vi tar ett 

beslut, eller tar ett nytt steg i beslutsprocessen, införskaffar vi oss ny kunskap som senare 

steg och beslut bygger på.  

2.1.3 Vad gör ett beslutsstödssystem?  

När det gäller vad denna specifika systemtyp egentligen gör beror mycket på de typer av 

beslutsstödssystem som finns. Enligt Holsapple (2008b) kan ett beslutsstödssystem 

preciseras utifrån dess funktion, dvs. vad systemet gör eller vilken roll det har i 

beslutsprocessen. Exempelvis kan systemet presentera data, eller kunskap, som ska hjälpa 

användaren förstå insamlad informationen för att sedan kunna ta ett beslut och systemet kan 

då beskrivas vara ett system som stödjer beslut, dvs. ett beslutsstödssystem.  

Figur 1 - Fem typer av beslutsstödssystem  

Beslutsstöds-
system 

Dokumentdrivet 

Kommunikationsdrivet 

Datadrivet 

Modelldrivet 

Kunskapsdrivet 
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Genom åren har beslutsstödssystem utvecklats och anpassats till att omfatta flera olika typer 

med olika centrala funktioner. Holsapple (2008b) beskriver fem centrala typer av 

beslutsstödssystem(Figur 1) efter vad de gör. Det modelldrivna systemet karakteriseras av 

hantering och manipulering av bl.a. finansiella modeller, simulering av verklighetsnära 

modeller eller en kombination däremellan. Power (2008) menar att fokus för det 

modelldrivna systemet ligger på att skapa tillgång till och manipulera denna finansiella 

information och t.ex. köra simuleringar. I princip används en delmängd data och parametrar 

för att utföra kalkyleringar och kvantitativa modeller skapas för att ge användaren en viss 

bild av verkligheten för att stödja dem i t.ex. analys av en situation och från denna 

information ta ett beslut. Algebra används bl.a. flitigt i denna typ av system i t.ex. kalkylblad 

där olika scenarion räknas fram (Power & Sharda, 2007). Användaren kan då simulera olika 

typer av scenarion för att bedöma effekten av förändringar och resultatet fungerar sedan som 

ett beslutsunderlag för beslutsfattaren. 

Fokus för det datadrivna beslutsstödssystemet är hantering, lagring och bearbetning av 

intern som extern realtidsdata (Holsapple, 2008b). Det kan vara så enkelt som att bara hämta 

information från separata filer eller information från större datalager, internt i det egna 

nätverket eller från olika källor på internet. Det datadrivna beslutsstödssystemet ger 

användaren tillgång till stora mängder data som denna annars skulle haft svårt att själv 

hämta in, och sortera. Den kommunikationsdrivna systemtypen karakteriseras av att det ska 

förstärka bl.a. kommunikation och samarbete (Power, 2002). Denna systemtyp kan 

beskrivas vara en bredare typ av GDSS
2
, vilket är en interaktiv typ av beslutsstödssystem 

vars fokus är att stödja grupper i beslutsfattandet (Power, 2002). Trots att den kan ses som 

ett GDSS menar Power (2002) att den kommunikationsdrivna typen i stället kan ses som en 

hybrid som fokuserar på både användningen av kommunikationsteknologi och 

beslutsprocessens modeller. Genom att presentera information eller kunskap som kan läsas 

och bearbetas av flera personer, eller beslutsfattare, stärker systemet den samlade förmågan 

att ta ett beslut, enskilt eller i grupp. 

Det dokumentdrivna systemet fokuserar på insamling, sortering och klassificering av en 

mängd ostrukturerad information i olika dokument. Dessa dokument kan t.ex. vara av 

typerna policybeskrivningar, produktspecifikationer eller företags historiska data (Power, 

2008). Ofta kan information av viss typ inte placeras i databaser som ren data, t.ex. privata 

brev eller handskriven information(Alenljung, 2008). I denna typ av system spelar 

möjligheten att söka fram rätt information en stor roll. För ett kunskapsdrivet 

beslutsstödssystem gäller att det innehåller t.ex. kunskap eller problemförståelse(Alenljung, 

2008). Genom att använda tekniker baserat på t.ex. AI
3
 tekniker eller regelbaserade system 

kan simulering ske där systemets regler bestämmer vilket sätt data ska behandlas, ibland i 

flera steg, och utdata som presenteras kan komma att ligga som grund för ett beslut. Dessa 

system kan vara ett stöd för ledningen och kan föreslå eller rekommendera olika aktioner 

baserat på specialiserad, lagrad eller av systemet ”uträknad” kunskap (Power, 2008), 

systemet har ofta lagrad kunskap och förståelse om den aktuella domänen.  

Eftersom många beslutsstödssystem idag kan vara en blandning av de olika typerna kan det 

vara svårt att specificera vilken typ av system det är. I princip kan sägas att gemensamt för 

de olika typerna av system är de lagrar, behandlar eller presenterar en mängd data, efter 

specificerade regler, vilket kan vara svårt för människan att själv sköta. Därför kan dessa 
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typer hjälpa användaren att ta ett beslut baserat på var denna befinner sig i processen att ta 

ett beslut, t.ex. i analys av information eller att besluta om en åtgärd efter presenterade 

alternativ. På grund av att information och IT ändras kontinuerligt och att ett väl fungerande 

beslutsstödssystem är beroende på den infrastruktur som samlar in, lagrar och presenterar 

information har det visat sig svårt att lagra och anpassa informationen i den takt den ändras 

(Benamati & Lederer, 2008). Eftersom dagens verksamheter hanterar information som 

ständigt ändras, från människor, andra organisationer och informationssystem, måste 

verksamheten vara vaksam på att inaktuell information inte används för att ta beslut. 

2.1.4 Hur stödjer beslutsstödssystemet människan? 

Den modell som inspirerats av Power (2002) som visas i Figur 2 illustrerar väl den generella 

process som sker när människan tar ett beslut. Eftersom beslut fattas på sådant sätt att 

beslutsfattaren troligen emellanåt backar i processen kan beslutsprocessen beskrivas på ett 

mer komplex sätt, men för att på ett grundläggande och generellt sätt visa hur 

beslutsprocessen fungerar bör Powers (2002) modell fungera.  

För att ta ett beslut måste först problemet definieras vilket är ett viktigt första steg. Om 

problemet inte kan definieras är det i stort omöjligt att ta ett beslut. Det kan vara svårt att 

definiera problemet idag eftersom verksamheter, och information, idag är ofta mycket 

komplexa. Power (2002) menar att då människan kan ha svårigheter att ”greppa” 

komplexiteten kan denne få svårt att separera de egentliga problemen från 

problemsymptomen. För att förstå problemet är en av de viktiga komponenterna i t.ex. 

beslutsstödssystem hjälpen att visualisera problemet. Beslutsfattaren kan ”se” och bättre 

identifiera och definiera det (Pick 2008). 

När problemet väl har definierats måste en beslutsfattare väljas. Det kan kanske ses som 

trivialt när det endast handlar om en person och ett problem men i en organisation är det ofta 

viktigt att veta att rätt person tar beslutet, det kan vara en enskild eller flera beslutsfattare. 

Att flera beslutsfattare kunde använda beslutsstödssystem för att tillsammans ta beslut var 

Definiera 

problem 

Val av 
beslutsfattare 

Uppföljning 

av beslut 

Samla 

information 

Identifiera & 

utvärdera info 

Implementera 

beslut 
Ta beslut 

Figur 2 – Beslutsprocessen (Inspirerad av Power, 2002) 
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något som beskrevs redan under på 80-talet då system för att ta gruppbaserade beslut 

började utvecklas (Holsapple, 2008b). Därefter samlas information om problemet in för att 

beslutet ska vara grundat på just information och inte på slumpen.  Baserat på den 

information som samlats in ska sedan alternativen identifieras och utvärderas.  

Tillsammans med det förra steget är detta en iterativ process, om utvärderingen resulterar i 

att alternativet inte kan identifieras kommer ett behov av att samla ny information in för att 

göra en ny identifiering av lämpliga beslutsalternativ, och en ny beslutsprocess kan därför 

startas. Sen kommer steget att ta beslutet, dvs. ett aktivt val att agera, eller inte agera, på ett 

visst sätt. Efter det aktiva beslutet tagits ska beslutet implementeras vilket betyder att ett 

antal steg eller aktioner tas.  Det sista steget i Power’s (2002) modell är uppföljning och 

utvärdering av beslut, dvs. de eventuella beslut som tagits och dess konsekvenser 

kontrolleras. Under detta steg kan även nya problem identifieras och starta en helt ny 

beslutsprocess.  

Hur hjälper då ett beslutsstödssystem egentligen användaren i beslutsfattandet? Ett system 

som skapats med hänsyn tagits till människans beslutsprocess kan t.ex. visa information på 

sådant sätt att en beslutsfattare får hjälp att definiera, identifiera och välja ett beslut om 

information presenteras på ett för denne överskådligt och lättillgängligt sätt. Lagrad 

information som användaren ska hantera är ofta ostrukturerad eller semistrukturerad och 

presenteras ofta i sådana mängder att det blir svårt för en person att själv sortera ut vilken 

del av informationsmängden som är relevant och vilken information som ska anses vara 

viktig eller inte som grund för beslutet. Genom att systemet i sig sorterat bort irrelevant eller 

överflödig information och skapar modeller i systemet som överensstämmer, på en kognitiv 

nivå, med beslutsfattarens bild av domänen kan t.ex. identifiering av problemet underlättas 

och denne kan då sortera informationen enklare och mer intuitivt (Roy, 2004).  

Ett annat alternativ på hur systemet kan hjälpa beslutsfattaren är vid beslutssteget i sig. 

Genom att presentera information om eventuella konsekvenser hjälper systemet personen att 

utvärdera eventuella beslut enligt sista steget i beslutsmodellen. Systemet kan då hjälpa 

användaren ta bättre beslut. Med ”bättre” menas ofta att resultaten av tagna beslut kan vara 

t.ex. minskade kostnader och risker för verksamheten samt förbättrade kundrelationer (Pick, 

2008). Målet att ta bättre beslut bör också vara viktigt i användning av beslutsstödssystem i 

en verksamhet (Alenljung, 2008). Att organisationen även förbättrar beslutsprocessen, 

oavsett om bättre beslut tas är också en annan vinst med denna typ av system. När systemet 

förser användaren med bättre och mer tydlig information hjälper detta användarna att ta ett 

beslut som är mindre godtyckligt (Pick, 2008).  

Även om systemet i sig skapats med beslutsprocessen i tanke och att information sorteras 

och presenteras för användaren bör inga färdiga beslut eller förslag till beslut finnas i 

systemet, den information eller kunskap som presenteras ska endast vara ett stöd för 

användaren så att denne ska kunna ta ett så bra beslut som möjligt, operativt eller strategiskt. 

Användaren ska alltså ha full kontroll över det beslut denne tar (Alenljung, 2008). En aspekt 

som kan vara viktig att ta med är att eftersom beslutsfattare ofta har olika perspektiv, och 

kan snabbt ändra dessa, på ett problem eller förslag till lösning bör systemet vara kapabelt 

att på bästa sätt stödja beslutsfattandet i väldigt föränderliga miljöer (Chae m.fl., 2009). Ett 

resultat av att använda ett beslutsstödssystem, enligt Holsapple (2008c), är också att det 

avlastar användarens kognitiva process, dvs. det förbättrar beslutsprocessen. Det finns dock 

risker i användandet av ett beslutsstödssystem som man måste vara medveten om. Att 

använda ett system som ska stödja användare att ta beslut kan i en del fall tolkas som 

påträngande, användaren kan t.ex. känna att denne egentligen inte har själv fått välja vilka 
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potentiella alternativ som ska visas inför ett beslut. Eftersom beslutsstödssystemet ofta är en 

typ av beteendestyrning, dvs. det är designat så det använder sig av en typ av 

beteendemönster i stödet till användaren, kan även en del personer vägra använda det 

(Alenljung, 2008).  

Vinsten med användningen av beslutsstödssystem är att de beslut som tas ofta är ganska 

välgrundade. Trots att det finns vinster med att använda ett beslutsstödssystem måste 

begränsningarna i denna typ av system förstås. Systemet kan samla in, lagra och presentera 

information men det kan inte automatiskt skapa beslutsmodeller från den insamlade 

informationen (Ba m.fl., 2008). Ett beslutsstödssystem är begränsat till den lagrade 

kunskapen och de data och modeller som systemet består av och begränsningar i gränssnittet 

gör att en full interaktion mellan användare och system ofta inte är möjlig (Alenljung, 2008). 

2.2 Faktorer i användning av beslutstödssystem 

Svenska Akademiens ordbok beskriver ordet faktor som en ”omständighet som medvärkar 

till åstadkommande av ett visst resultat“ (SAOB, 2010).  I detta arbete kan den definitionen 

översättas till ”en situation eller ett agerande under användning av systemet som medverkar 

till ett visst resultat av användningen”. Eftersom det är användaren som beslutar om hur 

denna ska agera vid specifika val eller beslut i användningen av ett beslutsstödssystem måste 

därför hänsyn tas till faktorer som kan påverka resultatet av beslutet, positivt som negativt. 

Zhuge (2000) beskriver bl.a. att beslutsfattandet i sig blir begränsat beroende på att faktorer 

påverkar människan. Alla faktorer kan dock inte elimineras, vilket bekräftas av Chen och 

Lee (2003) som menar att det finns så många faktorer som påverkar beslutsfattaren och det 

är oerhört svårt att isolera och kontrollera dessa. Utvecklare och designer bör därför vara 

medvetna om att det finns faktorer utöver de tekniska eller organisatoriska som kan påverka 

hur väl det levererade systemet kan anses vara fungerande.  

2.2.1 Vad är ett bra beslutsstödssystem? 

Faktorer som anses påverka om ett system kan anses fungerande eller inte kallas, enligt 

Rockhart (1982), ”Critical Success Factors
4
” och är ett antal nyckelområden eller aktiviteter 

som anses absolut nödvändiga för att ett mål ska nås. Litteraturen nämner ett stort antal 

skilda faktorer som beskriver om ett beslutsstödssystem ska anses fungera bra eller inte. I 

många fall relateras dessa CSF till det specifika system som ska implementeras och den 

organisation som systemet kommer befinna sig i. Trots att ”bra” är ett ganska subjektivt mått 

kan en beskrivning av faktorer som påverkar användning av systemet visa om systemet 

anses vara så pass ”fungerande” att det gör nytta för verksamheten och att användarna kan 

använda systemet på ett för dem effektivt sätt.  

Finlay och Forghani (1998) menar att en del av svårigheten att klassificera faktorer beror på 

svårigheten att hitta etablerade sätt att mäta framgång. Trots det skriver Finlay och Forghani 

(1998) att de fann upp till 131 olika faktorer som beskriver om ett beslutsstödssystem ska 

anses framgångsrikt eller inte. Bland dessa fanns faktorer som bl.a. säkerställer att miljön för 

det planerade systemet är rätt och faktorer som krävs för att upprätthålla ett engagemang hos 
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användarna för systemet. I ett arbete med att summera kritiska faktorer för ett MSS
5
 fann 

Hartono m.fl (2007) att bland de generella faktorer som anses vara viktiga för ett DSS 

framgång är bl.a. att systemet uppfattas stödja användarna och användarnas förståelse för 

systemet, dvs. den träning i systemet de fått.  

Att i en lista kryssa för ett antal faktorer och sedan hänvisa till dessa för att beskriva ett 

system som ”fungerande” är förstås väldigt generellt. Eftersom beslutsstödssystem som 

beskrivits tidigare ofta använder sig av beteenden vilka kan ändras över tiden bör det även 

finnas en fokus på mjukare faktorer som kan påverka t.ex. om användaren uppfattar att 

systemet stödjer dem.  

2.2.2 Faktorer som påverkar användning av beslutsstödssystem 

För beslutsstödssystem finns ett antal mjukare faktorer som direkt kan påverka resultatet av 

ett beslut som är baserat på den information systemet presenterar för användaren. Korhonen 

m.fl. (2008) beskriver bl.a. att psykologiska faktorer inte bör ignoreras eftersom ett 

beslutsstödssystem så klart influerar och påverkar användaren. Bland de faktorer som 

kommer beskrivas i följande stycken och som kan påverka beslutsfattandet är bl.a. stress, 

ångest, grupptänkande, ångerundvikande och miljö.  

Stress och ångest är faktorer som direkt kan påverka människans förmåga att ta beslut 

(Chapman, 2006). Dessa faktorer påverkar i förlängningen inte bara de beslut som tas utan 

även den generella användningen av systemet. Att ta beslut som inkluderar moraliska eller 

materiella risker i en verksamhet och påverkar organisationen fortsatta arbete kan vara både 

stress- och ångestframkallande. Stress är ett mönster av kognitiva värderingar, fysiologiska 

responser och ändrade beteenden, som uppstår som svar på en uppfattad obalans mellan det 

som krävs i en situation och de resurser man har för att klara av situationen (Allgulander, 

2009). Stress i sig kan vara både positivt och negativt, men ofta finns en fokus på den 

negativa aspekten av stress. Ur ett systemanvändarperspektiv kan en människa bli stressad 

av t.ex. för mycket information eller konflikter i de råd som systemet presenterar. Ångest är 

en stressreducerande känsla (Chapman, 2006) som länge varit förknippad med rädsla. Att 

känna ångest är upplevelsen av en panikattack över en företeelse eller situation som känns så 

”farlig” att människans naturliga reaktion är att fly ifrån eller att överhuvudtaget försöka 

undvika en obehaglig situation(Allgullander, 2009).  

Grupptänkande är en situation där medlemmarna i en grupp av beslutsfattare söker sig till 

ett för tidigt gemensamt beslut på grund av exempelvis ångest och stress innan gruppen 

utvärderat och analyserat alla fakta (Chapman, 2006).  Beslutet som tas blir är då inte en 

logisk följd av den information systemet presenterar utan medlemmarna i gruppen skapar en 

samstämmighet om det ”mest lämpliga” resultatet. Detta beteende beror ofta på att de vill 

minska faktorer som ångest, stress eller grupptryck alternativt att en person i gruppen är så 

dominant att hela gruppen följer denna persons råd oavsett om de anser att beslutet i sig är 

det rätta.  

Ångerundvikande är ytterligare en faktor som måste räknas in. En beslutsfattare kan ibland 

ta ett mindre bra beslut på grund av att han eller hon vill slippa ångra ett annat beslut och 

inte vill riskera potentiella känslomässiga effekter av detta (Hung m.fl., 2007).  Det finns 

dock exempel på en positiv användning av ångerundvikande. Butiker som använder sig av 

                                                
5 Management Support System, en variant av beslutsstödssystem riktat direkt mot managers. 



 

 

  

10 

 

ångervecka utan kostnad resulterar i att kunden kan köpa en produkt utan att känna ånger 

(Hung m fl., 2007). På så vis har butiken ”hjälpt” kunden undvika ånger vilket kan ha en 

positiv effekt på verksamhetens resultat. Verksamheten har sålt en produkt som troligtvis 

inte kommer återlämnas trots ångerveckan. Det visar dock inte om beslutsfattaren, dvs. 

köparen, i sig anser att denne tagit ett bra beslut. 

Enligt Eierman m.fl. (1995) finns det också anledning att undersöka om beslutsfattare 

arbetar i rätt miljö. Denna faktor innebär att beslutsfattare befinner sig i en situation där han 

eller hon har stöd i sitt beslutsfattande från bl. a ledning eller kollegor. Det har visat sig ha 

en viss effekt på hur beslut tas och hur effektivt ett beslutsstödssystem anses vara (Eierman, 

m.fl., 1995).  

Slutligen, detta arbete fokuserar på faktorer som kan ha en negativ påverkan på människan i 

användning av beslutsstödssystem
6
. Stress är en av de faktorer som direkt påverkar, och ökar 

pressen, på beslutsfattaren (Alenljung, 2008) och kan resultera i att denna tar ett förhastat 

beslut, eller inget alls för att undvika en stressad situation. Att det vid en situation där det 

förekommer grupptänkande, i dess negativa bemärkning, kan situationer uppstå där 

medlemmarna i gruppen söker ett för tidigt samförstånd, baserat på t.ex. ångest eller stress, 

att tar ett förhastat beslut. I detta finns också miljön som variabel, finns det t.ex. en etablerad 

beslutsgång? I en beslutssituation kan förekomster av t.ex. brist på ledarskap eller sätt att ta 

beslut leda till att symptomen för grupptänkande (t.ex. rationalisering, stereotypskapande 

och censurering) förstärker effekten, dvs. att beslut som inte tas t.ex. baseras på hela den 

informationsmängd som presenteras (Chapman, 2006). Att resultaten då blir ”dåliga” och 

ger ett negativt resultat för verksamheten kan medföra att systemet inte används i den 

utsträckning som det var tänkt. 

2.3 Utveckling av beslutsstödssystem 

En utvecklingsprocess har ofta flera steg som t.ex. kravhantering, en eller flera iterativa 

processer för själva skapandet av systemet och inte sällan en utvärdering av systemets 

funktion. Förutom den tekniska, och mer processlinkande delen som handlar om att 

utveckla, dvs. programmera mjukvaran, definiera databaser och beskriva hur information 

ska lagras tycks det finnas två huvudsakliga processer som är särskilt viktiga i utvecklingen 

av beslutsstödssystem, kravhantering och utvärdering. 

 

Att bedöma och ställa krav på ett beslutsstödssystem kräver att utvecklarna känner till att ett 

beslutsstödssystem i många fall fungerar på en beteendenivå, dvs. det ofta använder sig av 

kognitiva beteenden (Chen & Lee, 2002). Därför är det särskilt viktigt att redan under 

kravprocessen vara medveten om att systemet kan förstärka beteenden och situationer som 

bl. a stress, ångest eller grupptänkande. Roy (2004) menar att ett av de mest fundamentala 

stegen i kravprocessen för beslutsstödssystem är att fånga in krav och behov som baseras på 

den domän som systemet ska befinna sig i eftersom det är just domänens karakteristiska 

drag som kommer forma basen för systemet. Det är dessa krav som kommer bilda 

beslutsstödssystemets sätt att kommunicera med användaren. För att då krav och behov ska 

kunna fångas in krävs bl.a. ofta en hel del intervjuer som följer kognitiva arbetssätt för att 

förstå och tolka information ut ett perspektiv som belyser mänskliga faktorer. En av 

utmaningarna, enligt Roy (2004), att ställa krav på och utveckla beslutsstödssystem är att se 

                                                
6 Dessa faktorer kan ibland benämnas ”CFF”, dvs. Critical Failure Factors. 
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till att det följer människans sätt att arbeta med uppgifterna. En metod för att fånga in krav 

från användarna är användningen av s.k. ”Story Boards” för att beskriva scenarion eller 

arbetsprocesser från användarens sida sett (Jansson m.fl., 2008). Detta sätt kan resultera i att 

de behov som hittats verkligen beskriver situationer som överensstämmer med hur 

människan i organisationen arbetar. 

Att verifiera systemet är en process, som del av utvärderingen, där utvecklare bekräftar att 

systemet i sig är komplett och fungerar som det ska och är en sammanhängande helhet från 

en modell- och programperspektiv (Sojda, 2007). Även om verifiering är viktigt, inom 

ramen för detta arbete och dess fokus är dock valideringen en nog så viktig process för att 

säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt. Att validera ett system handlar till skillnad 

från verifiering om att utvärdera ett systems ”mjuka” funktioner och dess användbarhet, för 

ett beslutsstödssystem handlar detta oftast om att bekräfta att systemet hjälper 

beslutsfattaren nå ett beslut (Sojda, 2007). Exempel på valideringsprocesser kan vara 

panelbaserade utvärderingar, där rekommendationer från en panel av experter används för 

att värdera utdata från systemet (Papamichail & French, 2004), eller s.k. Turingtester, dvs. 

systemet och en människa analyserar och presenterar information separat från varandra och 

sedan utvärderas resultaten från dessa (Papamichail & French, 2004). För de system där det 

inte finns andra system att jämföra med eller för heuristisk baserade system kan det vara 

motiverat att göra en känslighetsanalys vilket innebär att effekten på utdata studeras efter 

små variationer i indata i systemet (Mosqueira-Rey & Moret-Bonillo, 2000).  

Det viktiga i att validera ett beslutsstödssystem består inte bara av att bekräfta att data och 

information kan användas på rätt sätt. Validering som sker utifrån organisationens mål och 

funktion resulterar ofta i ett system som tillfredställer inte bara användarnas mål utan också 

organisationens struktur och omgivning (Papamichail, S. French, 2004) vilket kan stöda en 

positiv utveckling för organisationen och kan i förlängningen resultera i ett mer välmående 

verksamhetsklimat.  

2.4 Användarmedverkan 

Användarmedverkan refererar till idén att användarna ska vara en del i utvecklingen och 

aktivt medverka under de olika stegen i systemutvecklingsprocessen för att utvecklingen ska 

resultera i ett system som har en förankring och stöd från användarna (Lin & Shao, 2000). 

Användarmedverkan har i sig, oavsett metod, ett antal fördelar som t.ex. mer kompletta och 

korrekta kravspecifikationer, bättre acceptans från användarna av systemet och bättre 

organisation i systemutvecklingsarbetet (Lin & Shao, 2000; Karlsson m.fl., 2012). En större 

grad av användarmedverkan bör därför resultera i att det system som utvecklas verkligen blir 

det som användarna vill ha och kan arbeta i.  

2.4.1 Användarna 

Av de olika parter som kan påverkas av ett system finns de som använder systemet, dvs. 

användaren. Användarna har ofta beskrivits vara en enhetlig grupp av likartade personer 

men det bör klargöras att det kan finnas olika typer av användare (Avison & Fitzgerald, 

2003). Eftersom var användare är en unik person med egna kunskaper och erfarenheter är 

det inte lämpligt att paketera in dessa unika personer i en gemensam grupptyp. Det är därför 

nödvändigt att användare från olika grupper är delaktiga i systemutvecklingsprocessen för 

att inte systemet ska bli oanvändbart för vissa delar av användarna (Avison & Fitzgerald, 
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2003). I detta arbete används grupperingen som beskrivs av Avison & Fitzgerald (2003) och 

består av fyra typer av användare. Regelbundna användare är de som använder systemet i 

princip dagligen och också de som bör få den största inblicken i systemets funktioner för att 

kunna använda systemet. För de tillfälliga och professionella användarna är det gemensamt 

att de ofta inte använder systemet regelbundet och därför ofta inte har den direkta kunskapen 

om hur systemet används. De tillfälliga användarna använder, som namnet antyder, 

systemet tillfälligt på grund av tidsbrist eller att de har andra uppgifter som inte inkluderar 

kontakt med systemet. 

I detta arbete separeras inte grupper som Avison & Fitzgerald (2003) föreslår eftersom alla 

användare som använder ett beslutsstödssystem troligen kommer påverkas av det i någon 

grad. De externa och professionella användarna påverkas troligen mindre av hur systemet 

fungerar och de två första grupperna befinner sig ofta ”mitt i” arbetet i den organisation 

systemet implementeras i och påverkas då mer. Oavsett typ av användare, detta arbete 

använder tolkningen av användare som någon som använder systemet oavsett graden av 

användning.  

2.5 Metoder för användarmedverkan 

Det finns ett stort antal metoder som hanterar användarmedverkan. Karlsson m.fl. (2012) 

nämner antalet 61 vilket kan tolkas som att det länge funnits ett stort intresse för att bjuda in 

användarna i utvecklingsarbetet.  

Trots detta finns det en hel del uppfattade svårigheter med att inkludera användare i 

utvecklingsprocessen enligt Karlsson m.fl. (2012). En av svårigheterna är enligt Kujala 

(2003) att en stor del av användarnas kunskap är tacit, dvs. de har blivit ”automatiska” hos 

användarna och då kan det vara svårt för dessa att beskriva kunskapen och ställa specifika 

krav vilket i sin tur kan leda till svårigheter för utvecklarna att förstå och inkludera 

kunskapen i t.ex. kravspecifikationer. Enligt undersökningar är användarmedverkan i 

praktiken låg, delvis på grund av bl.a. konflikter mellan användarna eller att användarna 

kräver ändringar sent i utvecklingsarbetet.  

Av alla de metoder som hanterar användarmedverkan finns tre specifika metoder som står ut 

i mängden av metoder enligt Karlsson m.fl.(2012), dessa är Participatory Design, User-

Centered Design och User Innovation, vilket Kujala (2003) håller med om, trots att han 

menar att det i sig inte verkar finnas en generell överenskommelse om en definition på 

användarcentrerad design eller utveckling, dvs. vilka metoder som är ”bäst” eller viktigast . 

2.5.1 Participatory Design 

Participatory Design
7
 beskrevs redan tidigt på 70-talet och är en användarcentrerad metod 

samlad runt en mängd teorier och användningssätt med ett centralt mål att skapa ett bättre 

förhållande mellan tekniken och hur människor vill arbeta (Karlsson m.fl., 2012). Även om 

det fanns behov att ha en ökad kommunikation med användarna nämner dock Olphert och 

Damodaran (2007) att det från början mest handlade om att ha en medverkan efter behov 

under specifika punkter i utvecklingsprocessen och inte en kontinuerlig process. På senare 

tid har metoden utvecklats till att t.ex. användas för att bättre förstå vilka skillnader som 

                                                
7 Förkortas ”PD”. 
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finns mellan olika användargrupper (Karlsson m.fl., 2012). Till det anser Kensing och 

Blomberg (1998) att användarnas kunskaper och erfarenhet måste finnas med i bl.a. 

designarbetet för att vi ska få en bättre förståelse för vilket sätt människan egentligen vill 

och kan arbeta. Trots detta finns organisatoriska utmaningar i att användarna deltar i 

utvecklingsprocessen. Till största delen handlar det om ekonomiska aspekter, det kostar att 

vara borta från det ”egentliga” arbetet, och kravet på effektivitet i organisationen ett krav 

som kan överskugga behovet av medverkan (Kensing & Blomberg, 1998). En av tankarna i 

Participatory Design är att användarna är de som är bäst kvalificerade att bestämma hur en 

förbättring av bl.a. arbetssätt bör ske och att användarens uppfattning av tekniken är lika 

viktig som tekniken i sig (Nesset & Large, 2004).  

Det finns i princip två huvudteman beskrivna för metoden (Carmel m.fl. 1993 i Nesset & 

Large, 2004), ”mutual reciprocal learning” och ”design by doing”. Det första temat handlar 

om att användare och utvecklare lär varandra om hur arbetet utförs och om de tekniska 

möjligheterna genom delad erfarenhet. För det andra gäller att en kreativ process med 

interaktiva experiment, modellering och användning av t.ex. indexkort och användning av 

whiteboard. Trots att metoden är allmänt använd måste man enligt Nesset och Large (2004) 

vara medveten om att t.ex. för utvecklarna finns en stor utmaning i att förstå den input från 

källan de är beroende av, dvs. användarna eftersom användare och utvecklare sällan talar 

samma ”språk”. Nesset och Large (2004) menar vidare att även om principen för 

Participatory Design lämpar sig bäst i designprojekt som involverar barn kan det vara svårt 

att tolka information som kan skilja sig en hel del mellan barn och vuxna.  

2.5.2 User-Centered Design 

En av de äldre ansatserna för användarmedverkan kallas för User-Centered Design
8
 vilket 

syftar på att ta hänsyn till alla användare och fullständigt tillfredställa deras funktionsbehov 

av det system som utvecklas (Karlsson m.fl., 2012). Dessa funktionsbehov bestäms av de 

aktiviteter eller arbete som systemet ska stödja och av bl.a. användarnas preferenser (Iivari 

& Iivari, 2011), vilket i princip bekräftar målet med informationssystem som är att de ska 

hjälpa användaren (Norman, 1986). För att detta ska fungera i utvecklingen av systemet 

skapas design och funktioner direkt från arbetssätt och behov som användarna specificerar 

(Ezgi, 2010). Från att ha haft en rådgivande funktion har användarna blivit aktiva deltagare i 

utvecklingsprojektet och enligt Marti och Bannon (2009) ska man se användarna som 

”aktiva agenter”, Marti och Bannon (2009) förklarar detta med att användarna inkluderas 

inte bara för att bara skapa ett mer effektivt system, utan resultatet blir att också en mer 

demokratisk arbetssituation skapas, deltagarna får ett inflytande på den miljö och de 

arbetssätt som de kommer befinna sig i.  

En av fördelarna med denna strategi är att, genom sitt djupa deltagande i allt från design och 

operationer, kan användarna använda systemet med mycket liten introduktion och har en 

ofta större acceptans för systemet (Ezgi, 2010). Detta resultat överensstämmer också med 

några av de nyckelprinciper som Gulliksen m.fl (2003) beskrivit för UCD, bl.a. att en 

användarcentrerad attityd alltid ska bekräftad och att det ska finnas en aktiv 

användarmedverkan, vilket medför en mer accepterad och användbar produkt. Gulliksen 

m.fl (2003) menade bl.a., som motivering till att dessa principer utarbetades, att trots att 

                                                
8 Förkortas ”UCD”. 
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UCD används saknas information om huruvida UCD verkligen sparar tid och resurser, 

därför behöver UCD som metod komma närmare den egentliga utvecklingsprocessen.    

2.5.3 User Innovation 

Metoden User Innovation
9
 fokuserar inte på att utvecklarna ska uppfinna nya sätt, koncept 

och funktioner för det system som utvecklas, det är kraven från de användare som 

presenterar stora behov, s.k. lead users, som kommer att vara dominanta i framtiden 

(Karlsson m.fl., 2012) och kommer vara de som identifierar problem som designlösningar 

(Kujala & Kauppinen, 2004).  Vidare menar Kujala och Kauppinen (2004) att idén är att 

eftersom denna typ av användare ofta identifierar problem och behov långt innan de 

”normala” användarna har de ofta redan skapat potentiella lösningar för problemen. I det 

nära samarbetet mellan dessa användare och utvecklare kommer då behov och åsikter att 

tidigt generera lösningar som kan komma att användas av utvecklarna,  

I metoden är det ganska svårt att rikta in sig till en större användargrupp eftersom 

användningen av ”lead users” är så stort (Karlsson m.fl., 2012) och dessa är troligen inte en 

representativ del av hela målgruppen för det system som utvecklas. För att lead users ska 

kunna ses som representativa för hela användarpopulationen måste sätt finnas för att hitta 

dessa bl.a. genom två enkla steg. Dels behövs användarpopulationens karakteristiska drag 

definieras, dels ska man arbeta med en representativ del av denna grupp (Noyes & Baber, 

1999 i Kujala & Kauppinen, 2004).  

Vad utvecklare måste tänka på är att, trots att det är de s.k. lead users som ofta styr design 

och utveckling är det utvecklarna själva som måste tolka dessa användares lösningar och 

behov och anpassa systemet till att passa en större mängd användare (Karlsson m.fl., 2012). 

Systemutvecklarna måste alltså kunna bedöma hur information från lead users kan 

användas, och hur lösningar kan appliceras så att de ”typiska” användarna får användning av 

lösningarna (Von Hippel, 1986).  

                                                
9 Förkortas ”UI” 
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3 Problemområde 

Detta kapitel börjar med en beskrivning av problemområdet och varför området kan anses 

vara intressant. Kapitlet forstätter sedan med en beskrivning av vilka avgränsningar som 

valts för arbetet och avslutas med att beskriva förväntat resultat. 

3.1 Beskrivning problemområde 

Ett beslutsstödssystem fungerar i många fall på en beteendenivå, dvs. det använder sig av 

kognitiva beteenden (Chen & Lee, 2003). Därför är det viktigt att de specifika faktorer som 

kan påverka användningen av systemet hittas och identifieras tidigt så att effekterna av dem 

elimineras eller minimeras. Hur väl domänen kan beskrivas och de steg som ska säkerställa 

identifiering av systemspecifika faktorer och systemets kvalité beror mycket på det val av 

utvecklingsmetod som görs. När utvecklare beskriver domänen följer de ofta regler satta av 

den valda metoden och den kunskap och erfarenhet han eller hon har, dels av metoden i sig 

och dels av den aktuella domänen.  

För utveckling av ett beslutsstödssystem bör det därför i den valda metoden finnas sätt att 

genom användarmedverkan identifiera och hantera beslutsstödssystemets speciella faktorer 

och vilka effekter förekomsten av olika faktorer kan skapa. Bland de metoder som fokuserar 

på användarmedverkan finns bl.a. UCD, PD och UI. Dessa tre metoder, som kan ses som 

mest nämnda i litteraturen, fokuserar på att användare ska vara deltagare i 

utvecklingsprocessen i olika hög grad, i skilda delar av arbetet och i olika roller.  

Trots det, även om det anses viktigt idag med användarmedverkan, misslyckas många 

organisationer med att ta hänsyn till användarnas behov som central del i den generella 

utvecklingsprocessen (Gulliksen m.fl., 2003) vilket ofta resulterar i att de missar målet, dvs. 

de användare som ska använda produkten. För beslutsstödssystem fann Asghar m.fl. (2010) 

att användarmedverkan under utvecklingen tycks vara den mest betydande faktorn som 

avgör om systemet ska ses som framgångsrikt eller inte. Asghar m.fl. (2010) menar vidare 

att trots att användarmedverkan diskuteras i litteraturen saknas information om graden av 

användarmedverkan, dvs. i vilken omfattning användarna involveras i förhållande till den 

metod som används. Detta tyder på att det även finns ett behov av att bl.a. titta på nästa steg, 

hur utvecklare av beslutsstödssystem kan fånga in och identifiera kritiska faktorer, samt hur 

dessa faktorer påverkar användningen av systemet. 

Det tycks alltså finnas ett glapp mellan hur en metod är tänkt att användas och hur den 

används i verkligheten. Kan det vara så att användarnas förståelse för processen och den 

produkt som utvecklas överskattas trots att de medverkar i utvecklingen, eller att det i 

metodstegen eller beskrivning för en metod endast generellt beskriver hur användare ska 

involveras i processen och inte hur deras bidrag till projektet ska tas tillvara? Eftersom ett 

beslutsstödssystem i många fall fokuserar på en beteendenivå, och effekterna av tidigare 

beskrivna faktorer ibland inte ger sig till känna förrän efter en periods användning, kan 

verkligen en ökad användarmedverkan under en relativt sett kort utvecklingsprocess hjälpa 

till att minimera dessa effekter? 



 

 

  

16 

 

3.2 Problemformulering 

För att arbeta mot ett svar på de funderingar som beskrivs i föregående kapitel har en 

problemprecisering utformats som ska fungera som central del i detta arbete. 

”På vilket sätt, om något, kan olika typer av användarmedverkan under 

utvecklingsprocessen hantera de mjuka faktorer som kan påverka användarna av ett 

beslutsstödssystem?” 

De delfrågor som måste besvaras först är 

a) Vilka faktorer påverkar användningen av beslutsstödssystem negativt? 

b) Hur appliceras strategier för användarmedverkan i utveckling av beslutsstödssystem? 

 

Anledningen till de val som gjorts och den fokusering som arbetet har är att i användning av 

system som beslutsstödssystem är den psykologiska effekten mycket viktigt. Det finns 

systemutvecklingsmetoder med fokus på användarmedverkan, men eftersom det rapporterats 

att den egentliga, praktiska, användarmedverkan är ganska liten (Karlsson m.fl. 2012) är det 

intressant att undersöka varför det är så och hur användarmedverkan i sig kan få en större 

roll i utvecklingsprocessen. Ett beslutsstödssystem i användning som förstärker beteenden 

som ångest och stress kan vara förödande för en verksamhet och speciellt för de människor 

som arbetar i organisationen.  

3.3 Avgränsningar  

I arbetet ligger fokus på hur utvecklare under utvecklingsprocessen kan koncentrera sig på 

att minimera effekterna av CFF. Därför kommer följande avgränsningar att göras.  

 Fokus ligger på faktorer som påverkar systemanvändning negativt. 

 De faktorer som studeras begränsas av de som beskrivits i kapitel 2.2.2. 

 Metoden Participatory Design. 

Det finns många faktorer som kan påverka ett systems användning. För att arbetet inte ska 

bli oöverskådligt kommer fokus inte ligga på generella faktorer som t.ex. ”stöd från ledning” 

utan på de mjukare faktorer som beskrivits i kapitel 2.2.2. Eftersom dessa är bland dem som 

tycks påverka systemets användning direkt och därför känns det mer relevant att fokusera på 

dessa.  

Metoden UCD använder alla användare som målgrupp. I detta arbete kan det vara svårt att 

fokusera på hela gruppen eftersom tiden och mängden människor som kan involveras är 

begränsad. UI handlar om specifika användare, s.k. ”lead users” som i princip leder 

utvecklingen, resultatet av att använda en så liten del an populationen för att undersöka 

användare generellt kan ge en skev bild av hur populationen uppfattar eventuella faktorer 

och problem.  Anledningen till valet av PD är att metoden har ett urval av målgruppen som 

en interaktiv del i arbetet och kan skapa en för detta arbete mer representativ bild av 

användarmedverkan.  

Eftersom studien har en fokus på metodanvändning, användarnas medverkan i 

utvecklingsprocessen och effekter av ”mjuka” faktorer är det för detta arbete viktigt att 

exkludera delar i utvecklingsprocessen som rör teknik och arbetssätt som ligger utanför den 

valda metoden. Anledningen till detta är att försöka isolera just de mjukare delarna av 
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utvecklingsprocessen som rör användarna och användning av systemet i sig och inte 

tekniken. 

Att utesluta ångerundvikande beror på att eftersom denna faktor ofta används i positiv 

mening under t.ex. köp av varor finns en större risk att den litteratur som hittas om detta inte 

blandar in användning av beslutsstödssystem utan i ställer beskriver vanliga köpsituationer 

där köparen inte är användare av systemet. Eftersom det tidigare gjordes valet att definiera 

”användare” som någon som kommer i kontakt med systemet (kapitel 2.4.1) känns en 

”butikskund” inte som en del i den definitionen, därför inkluderas dessa ”köpare” inte i den 

gruppen vilket eliminerar stora delar av faktorn ångestundvikande.  

Detta arbete fokuserar därför inte på 

 Tekniska standarder och problem med hårdvara, gränssnitt, dialoger och lagring. 

 Eventuella arbetssätt och steg som ligger utanför metodstegen i PD. 

 Verifierings- och valideringsmetoder för att bekräfta systemets tekniska funktioner. 

 Utvecklingssteg som rör teknik eller tekniska lösningar berörs inte. 

 Faktorn ”ångerundvikande”. 

3.4 Förväntat resultat  

Förhoppningen är att detta arbete ska resultera dels i en större kunskap om i vilken grad 

användarmedverkan kan påverka förekomsten av mjuka faktorer och hur de kan påverka 

användningen av ett beslutsstödssystem, dels förväntas arbetet generera en bild av hur ökad 

och mer inkluderande användarmedverkan kan användas för att hantera mjuka faktorer i 

arbetet med att utveckla beslutsstödssystem, vilket tycks behövas bl.a. på grund av 

svårigheten att mäta och kvantifiera de mjuka faktorerna. 
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4 Metodansats  

I denna del beskrivs användbara metoder för att bedriva en undersökning och vilka 

datainsamlingsmetoder som kan vara lämpliga. Avsnittet inkluderar en beskrivning av de 

insamlingsmetoder som valts samt vad som sker efter insamlingen. 

4.1 Användbara metoder och metodval 

4.1.1 Undersökningsmetoder 

Baserat på hur mycket kunskap som finns inom området kan formerna för undersökning 

delas in i tre generella områden enligt Patel och Davidson (2003). I de explorativa 

undersökningarna samlas så mycket kunskap om problemområdet som möjligt in för att få 

en vidsträckt bild av området och syftar till att försöka överbrygga de luckor av kunskap vi 

har. Finns det redan en hel del information om området kan den deskriptiva undersökningen 

vara lämplig. Syfte med den deskriptiva undersökningen är att organisera existerande 

information och kunskap samt beskriva aspekter inom problemområdet som tidigare inte 

täckts (Patel & Davidson, 2003). Den hypotesprövande undersökningen används mest då det 

finns en mycket stor samlad kunskap om det aktuella området (Patel & Davidson, 2003) och 

där t.ex. teorier redan skapats.  

Patel och Davidsson (2003) skriver också att teorin ska bygga på en metodisk insamling av 

empirisk data och det finns i princip två angreppssätt för detta. Dels finns det induktiva sättet 

som innebär att det inte finns en specifik teori som ligger till grund för undersökningen, den 

görs förutsättningslöst. För det deduktiva gäller att det finns redan befintliga teorier som 

används i arbetet och slutsatser som baseras på dessa är, enligt Saunders m.fl. (2003) menat 

att fungera som bevis för teorin. 

Det verkar finnas en stor mängd information om vald metod och faktorer i utveckling av 

beslutsstödssystem. En del av undersökningen kommer vara deskriptiv, med målet att samla 

in relevant information och organisera denna med syftet att verifiera om det verkligen finns 

aspekter som missats tidigare eller inte. Eftersom fokus på arbetet i sig är att undersöka hur 

användarmedverkan beskrivs i en metod(Participatory Design) och hur denna metod 

används i verkligheten, med fokus på effekten av faktorer, kommer en explorativ typ av 

metod också användas, målet är att försöka hitta och beskriva luckor och brister i metoden 

eller dess användning.  

Eftersom mycket av arbetet handlar om att analysera t.ex. åsikter och beskrivningar samt 

eventuella svar från enkät är studien av kvalitativt typ. Djupare svar och aspekter som 

tidigare inte hittats skulle vara svårt att hitta med en kvantitativ metod.  

4.1.2 Datainsamlingsmetoder 

Ejvegård (2009) beskriver två steg i det övergripande analysarbetet. Dessa är insamling, där 

all den relevanta informationen för arbetet samlas in, samt undersökning, som innebär att det 

insamlande arbetet kategoriseras och bearbetas. Kvalitén på arbetet är direkt beroende av 
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vilken kombination av insamlings- och analysmetoderna som valts, därför anser Ejvegård 

(2009) att det är viktigt att välja rätt kombination av metoder. 

Eftersom arbetet kräver en större kunskap om den valda metoden och hur de nämnda 

faktorerna påverkar och upplevda problem och användningen av beslutsstödssystem 

kommer en litteraturstudie genomföras. Målet med denna är, förutom ökad kunskap, att 

försöka ge en bild av hur metodens steg beskrivs i litteraturen och hur den praktiserats i 

utvecklingsarbetet samt att hitta en koppling mellan beslutsstödssystem, systemutveckling, 

systemanvändning, faktorer och dess effekter.  

4.2 Val av arbetssätt 

Figur 3 illustrerar de arbetssteg som arbetet är tänkt att följa. Förutom det tidigare arbetet 

med att beskriva bakgrund är undersökningen uppdelat i två generella steg. Först sker ett 

insamlingsarbete då all relevant information samlas in och kategoriseras och därefter en 

sortering av den insamlade informationen för att hitta de eventuella luckor, information och 

”guldkorn” som kan komma att vara användbara i analysen.  

 

 

Figur 3 - Arbetsprocess 

 

Under insamlingsprocessen kommer i princip två mängder av information att samlas in, dels 

om hur metoden Participatory Design beskrivs samt hur metoden tillämpats i den verkliga 

arbetsprocessen, och med fokus på arbetet att hantera användarmedverkan. Dels kommer 

information som rör utvecklingen av beslutsstödssystem samlas in, för både teori och 

praktik, med en fokus på hantering av faktorer som kan påverka systemanvändningen. Den 

insamlade informationen, som kategoriseras och sorteras in i matriser, kommer sedan att 

analyseras under steget ”Analys”. Arbetet i detta steg handlar om att göra jämförelser i och 

mellan de två informationsmängder som samlats in för att fånga upp och eventuellt belysa 

de eventuella luckor som finns, vilka de än är.  

Målet med analysen är att hitta information om på vilket sätt hantering av faktorer kan 

påverkas av graden av användarmedverkan under utvecklingsarbetet då en metod som 

fokuserar på användarnas medverkan i projektet används i bl.a. utveckling av 

beslutsstödssystem.  
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5 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur studien genomfördes i praktiken. Kapitlet första del innehåller en 

beskrivning av hur insamling och kategorisering av insamlad data gick till. Därefter följer 

beskrivning av den analys som gjordes. 

5.1 Litteraturstudie 

5.1.1 Insamlingsarbetet 

För att få en onyanserad bild av hur metoden används innefattade studien, förutom 

dokument från forskningen, också en bok. Anledningen till att studera en bok som beskriver 

metoden Participatory Design mer ur en teoretisk synvinkel var att få en djupare förståelse 

för metoden och dess processer inför steget att hitta relevanta dokument från de databaser 

som skulle sökas igenom. Den bok som användes för att få en ökad förståelse för metoden 

Participatory Design är ”Participatory Design - Principles and Practices” (Schuler & 

Namioka, 1993). 

De dokument och forskningsrapporter som används i studien har hittats genom sökningar i 

de databaser som Högskolan i Skövdes bibliotek tillhandahåller. 

 IEEE Xplore, som är en databas innehållande de dokument och rapporter som 

producerats av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och dess 

partners. 

 ScienceDirect är en databas med närmare 1500 vetenskapliga tidskrifter i fulltext, 

inom ett flertal olika discipliner  

 ACM Portal innehåller artiklar i fulltext, publicerade av ACM via The ACM Digital 

Library,  

 SpringerLink, en tidskiftsdatabas som täcker flera ämnesområden. 

 

Sökningar i de litteraturdatabaser som valts skedde med termer som bl.a. decision support 

systems, DSS, PD, Participatory Design, method, method theory, usability och user 

participation i olika kombinationer och både svenska och engelska termer användes i 

sökningen. Även kombinationer av de faktorer som behandlas i bakgrunden användes i 

kombination med ovan begrepp. En del dokument som hittades hade metoden i fokus, andra 

handlade uteslutande om systemtypen beslutsstödssystem eller om användarmedverkan. I en 

del fall fanns dokument som beskrev kombinationer av metod, faktorer och 

användarmedverkan. 

 

Första steget var att samla information om Participatory Design. På grund av arbetets fokus 

valdes dokument ut efter följande kriterier; de skulle diskutera eller beskriva metoden 

Participatory Design och beskriva eventuella förhållanden mellan användarmedverkan och 

kritiska, mjuka, faktorer. För att hitta dokument som var relevanta för utveckling av 

beslutsstödssystem, i teori och praktik, valdes dokument ut enligt liknande kriterier. De 

skulle handla om systemtypen beslutsstödssystem, diskutera eller beskriva hur utveckling av 

systemtypen genomförs, med och utan fokus på faktorer eller dess effekter. 
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5.1.2 Kategorisering av litteratur 

Hänvisning till relevant information sorterades in i matriser
10

. Allt eftersom information 

hittades som kunde relateras till området, de faktorer som är centrala och den fråga som 

ställts, fördes denna in i matriserna. Matriserna grupperades efter metoden Participatory 

Design och beslutsstödssystem. Tabellerna visar hur tabellerna för de dokument som studien 

omfattade fylldes i.  

Tanken var inte att leta efter specifika åsikter eller nyckelord med Participatory Design eller 

utveckling av beslutsstödssystem för att sedan försöka ”bena upp” dessa. Arbetet med 

litteraturen var i första hand att försöka hitta ett mönster som i ett första läge kunde förklara 

huruvida intresset eller arbetet med faktorer i metoden eller systemtypen ökat eller minskat, 

dvs. vilken fokus som över tid var mest intressant. Naturligtvis fanns ett behov av att 

undersöka litteraturen närmare för en djupare analys, men arbetet med att föra in 

information i matriser gav en bra bild av hur spridd fokus på dessa faktorer kan vara. 

Totalt valdes 35 dokument om metoden Participatory Design och beslutsstödsystem ut efter 

de kriterier som nämndes i kapitel 5.1.1 och numrerades sedan till P1 – P18 för dokument 

tillhörande Participatory Design och D1-D17 för beslutsstödssystem, vilket vänstra 

kolumnen i tabellerna visar. I tabellerna sorterades dokumenten sedan i stigande ordning 

baserat på årtal, med det tidigaste först och det senaste årtalet i sista raden. För vart 

dokument bekräftades sedan, genom en summarisk genomläsning av dokumenten, att 

författarna på något sätt diskuterat ämnen som detta arbete handlar om. En längre 

genomläsning i dokumenten gjordes sedan med syftet att försöka verifiera att de intressanta 

termer oh begrepp som hittats inte var isolerade företeelser.  

5.2 Analysarbetet 

Under analysen var det de två matriserna med information som användes som referens till 

aktuella dokument. Eftersom arbetet handlar om att försöka hitta en relation mellan metoden 

Participatory Design, utveckling av beslutsstödssystem och hur faktorer kan hanteras bestod 

arbetet i att göra en tolkning av den insamlade och kategoriserade informationen. I de fall 

där de för arbetet intressanta termerna diskuterats lästes dokumenten igenom mer noggrant. 

Frågor som kom upp var bl.a. hur ett arbete, analys eller utveckling enligt författarna skulle 

kunna ha blivit påverkat av faktorer eller hur användarmedverkan inkluderats. 

                                                
10 Matriserna redovisas i kapitel 6 - Analys 
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6 Analys  

Den information som samlats in under litteraturstudien kommer här beskrivas och 

analyseras. Skildringar av författarnas åsikter och erfarenheter diskuteras och ett försök till 

analys av författarnas arbeten, åsikter, resultat och teorier kommer ske.  

6.1 Faktorer i användning av Participatory Design 

De insamlade dokument som diskuterar Participatory Design, användarmedverkan och 

eventuella faktorer är endast en delmängd av det mångfald av studier som tycks ha bedrivits 

i detta område med mycket skilda inriktningar och fokus. Tabellerna som används nedan är 

en förenklad version av de som beskrivs i kapitel 5.1.2. De ”x” som markerats i var cell 

representerar att författarna i någon omfattning diskuterat de termer som beskrivs i kolumn 

ett. 

 

 

Figur 4 - Dokumentmatris, Participatory Design 

 

Vid en första anblick visar den genererade matrisen en spridd ansamling av träffar av de 

termer som efterfrågas. Det kan sägas, baserat på de studerade dokumenten, att forskning 

som rör mjuka faktorer i kombination av Participatory Design är ganska spridd. De flesta 

författare diskuterar t.ex. miljö och stress i en generell mening för att ge en tyngd på att just 
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den faktorn kan vara viktig för hur väl ett system kan anses fungera men ofta förekommer 

inga djupare diskussioner.  

Trots det visar matrisen att det på senare år blivit en viss ökning av arbeten som inkluderar 

ämnen som t.ex. grupptänkande. Termerna miljö och användarmedverkan verkar ha varit 

stabila under hela perioden. Det kan tänkas vara naturligt eftersom dessa två ämnen är 

ganska breda i sig och kan inkludera flera olika tolkningar, undergrupper och beskrivningar 

medan de övriga termerna är mer specifika. 

6.1.1 Mänskliga faktorer 

Trots att mänskliga faktorer kan anses vara naturligt att inkludera i användning av PD 

diskuteras det i sig ganska oregelbundet. En anledning kan vara att författarna gör 

antagandet att dessa faktorer är närvarande hela tiden och därför inte diskuterar ämnet 

djupare. Mänskliga faktorer nämns explicit fyra gånger under hela perioden, genom alla 

dokument. Bl.a. nämner Muller (2001) att fokus på dessa faktorer troligen är viktigare i 

hanteringen av mer komplexa apparater än vid utveckling av t.ex. spel eftersom spelen mest 

riktar in sig på att det är kul mer än att det ska fungera effektivt.  Just att ”apparater” nämns 

tyder till viss del på att, i tidigt skede, mänskliga faktorer handlade då mest om utveckling 

av fysiska delar, där användarna bör medverka, än om informationssystem.  

Under senare år diskuteras hur användarna ska bli involverade och vara delaktiga i 

utvecklingsprocessen på ett bättre sätt. Eftersom ”användare” kan vara en mycket bred 

grupp finns problemet med hur personer i målgruppen ska förstå vad som sägs och beskrivs 

angående den produkt som utvecklas. Att arbeta i kravprocessen kan ställa till problem om 

målgruppen består av äldre personer enligt Rice och Alm (2008), eftersom de ofta saknar 

den kunskap som behövs och kritiserar mindra ofta eventuella förslag, Rice och Alm (2008) 

beskriver att en del av problemet är att det ofta saknas tillräcklig kunskap om målgruppen 

för att kunna involvera dem tillräckligt och få dem att medverka i utvecklingsprocessen. 

Mänskliga faktorer tycks ha varit ”på tapeten” länge, men fokus har ändrats från att 

involvera potentiella användare i diskussion om hur de bäst använder en knapptelefon, vilket 

de flesta kommit i kontakt med, till att tänka på hur användare medverkar i en 

utvecklingsprocess för komplexa informationssystem. Och de är ett ganska stort steg.  

Idag tycks diskussionen om användarmedverkan handla mycket om att reda ut skillnader 

mellan olika målgrupper, dvs. äldre, yngre, teknikintresserade eller inte. Tillsammans med 

en mycket snabb utveckling av informationssystem, som kan komma att användas av olika 

grupper, verkar det som om den fokusändringen behövs. Om användarna ska vara delaktiga i 

processen på ett vettigt sätt verkar inställningen hos författarna i studien vara att utvecklarna 

bör ha en mycket bra kunskap om hur målgruppen ser ut och vilka förutsättningar de har för 

att kunna diskutera mänskliga faktorer på ett effektivt sätt. 

6.1.2 Stress 

Ämnet ”stress” har haft ett ganska jämnt intresse under den senare delen av perioden som 

dokumenten är från, i studiens tidigare dokument nämns det inte alls, vilket kan bero på att 

fokus på arbetet varit skilt från stress som faktor i arbetet med det färdiga systemet. Wu m.fl. 

(2004) nämner bl.a. att det kan vara stressande för användarna, speciellt för de som har 

problem med t.ex. minnet, då de ska medverka i utvecklingsarbetet, stress och 

informationsöverflöd kan resultera att arbetet blir svårare än väntat. Det kan också finnas en 
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brist på kommunikation i de s.k. ”workshops” som hålls i utvecklingsarbetet vilket medför 

en stressande situation menar Jansson m.fl. (2008) som påpekar att en ökad förmåga att 

kommunicera inom gruppen kan vara ett sätt att minska denna stress. 

En av anledningarna till ökad stress kan vara att systemet inte är flexibelt nog för att kunna 

hanteras effektivt i situationer där arbetet i sig är stressande. Hasvold och Scholl (2010) 

beskriver situationer där användarna ansåg att bl.a. det användargränssnitt som användes 

inte passade i arbetet eftersom de var ”tvingade” att föra in information på ett visst sätt. 

Användarna påpekade t.ex. att de inte ville spendera mer tid än nödvändigt med systemet 

eftersom det tog tid från det egentliga arbetet.  Användarna menade bl.a. att arbetet med 

systemet var sekundärt från arbetet med de egentliga uppgifterna. Under samtal i 

utvecklingsprocessen kom det fram att det är viktigare att skapa ett mindre komplext 

gränssitt, lita på att människorna kunde processa information och inte göra systemets 

gränssnitt för komplext eftersom det kunde skapa ytterligare stress.    

För de författare som diskuterade stress verkar fokus ligga på hur stress hanteras i 

utvecklingsprocessen, i grupper där användarna medverkar i olika hög grad. I vissa fall 

handlade det mest om hur användarna kommunicerar mellan varandra och utvecklarna och 

inte i test eller utvärdering av systemet. Det fanns dock undantag där diskussioner handlade 

om hur systemets utformning inte bör öka den redan höga stressen i arbetet (Hasvold & 

Scholl, 2010). 

6.1.3 Ångest 

Ångest diskuteras bl.a. i arbetet med att utvärdera metodsteg i metoden Participatory Design 

där t.ex. fördelen med att använda s.k. ”CARD
11

” för att identifiera hur delar av det system 

som skapas ska kännas meningsfullt för användarna (Muller, 2001). I ett arbete med att 

designa interface för menyhantering i TV via fjärrkontroll beskriver Rice och Alm (2008) 

hur användarna i tester hade problem med dessa menyer, vilket ledde till en tvekan och 

ångest över de upprepade fel val som gjordes. Författarna fann bl.a. insamlingsresultatet av 

de krav som ställdes på systemets användning till viss del baseras på hur tekniska 

användarna var eller hur deras sociala situation såg ut.  

I användningen av workshops där användarna diskuterar problem och svårigheter kom också 

fram att en del av de problem som skapar t.ex. ångest är brister på dubbelriktad 

kommunikation i arbetet (Jansson m.fl., 2008), därför borde de system som används för att 

kommunicera med varandra i det egentliga arbetet även ha funktioner för att bekräfta t.ex. 

sända meddelanden till kollegor. 

6.1.4 Grupptänkande 

Grupptänkande diskuteras ganska tidigt, men det verkar inte finnas en frekvent fokus på 

detta ämne. De dokument som analyserades i studien visar att grupptänkande är ett 

återkommande ämne men att det mest handlar om en beskrivning att grupptänkande 

förekommer och att det bör erkännas men inget mer. Rosenbaum m.fl. (2002) varnar för att i 

arbetet med fokusgrupper är det stor risk att grupptänkande uppstår. Därför bör dessa 

”grupparbeten” handla om t.ex. idéskapande än om att analysera alternativa lösningar som 

                                                
11 Collaborative Analysis of Requirement and Design 



 

 

  

25 

 

föreslås, eftersom deltagarna vill enligt Rosenbaum m.fl. (2002) gärna tillfredställa 

designers och andra gruppmedlemmar. 

Anonymitet som regel för att undvika grupptänkande diskuterades också. I arbetet med att 

inhämta information och synpunkter beskriver Piirainen (2009) att möten med deltagare i 

projektet avslutades med enkäter som besvarades anonymt i syfte att undvika 

grupptänkande. Deltagarna skulle då inte bli pressade att tillfredställa de som höll mötena. 

6.1.5 Miljö 

Miljödiskussioner har varit återkommande ganska regelbundet i insamlat material. Det 

nämns bl.a. att insamling av information som rör användarna bör samlas in i deras egen 

miljö genom att deras typiska arbetsprocess observeras. Men hur och om det skulle vara ett 

speciellt förhållningssätt i arbetet med PD diskuteras inte (Nesset & Large, 2004). I ett 

arbete med att förbättra arbetsplatsen för tågförare nämns bl.a. att förarna inte tidigare 

deltagit i utvecklingsprocessen(Olsson & Jansson, 2005), att utforma bra användargränssnitt 

i sin naturliga miljö, men trots det kastade de sig över arbetet och anpassade sig snabbt till 

arbetet med att diskutera utformningen av sin arbetsmiljö.  

Ett arbete diskuterar hur simulerade miljöer kan konstrueras och genom det öka användarnas 

motivation att medverka i arbetet, vilket kan bero på att de då känner igen sig. Det beskrivs 

också att det tycks existera en direkt relation mellan ett projekts framgång till hur väl 

användarna deltar i projekt (Dearden & Rizvi, 2008). En av faktorerna för detta skulle vara 

att deltagande användare tar mer ekonomiska beslut om de befinner sig ”hemma” i sin egen 

miljö. 

6.1.6 Användarmedverkan 

Att användarmedverkan varit centralt i de flesta av de genomgångna dokumenten är ingen 

överraskning eftersom det är en väsentlig del i metoden Participatory Design.  I ett arbete 

nämner Nesset och Large (2004) bl.a. att just användningen av s.k. ”prototyping” är central 

för metoden eftersom det ökar deltagandet i processen och det sker en ömsesidig 

lärandeprocess mellan användare och utvecklare. De anser också att principerna för PD 

lämpar sig bäst i processer där barn medverkar just på grund av barns flexibilitet och 

kreativitet, men Nesset och Large (2004) varnar också för att det kan vara svårt på grund av 

den kontext som används, barnen kanske inte är vana vid t.ex. beskrivningssätt som oftast 

använd av vuxna. Carrol och Rosson (2007) diskuterar bl.a. att medan användarmedverkan 

inte var så stor i Nordamerika under 80-talet utvecklades detta koncept mycket starkt i 

Europa under samma tid. De fortsätter med en beskrivning om hur det fortfarande finns 

vissa skillnader kvar vilket kan bero på att användning och utveckling av hur 

användarmedverkan utvecklats olika fort i olika regioner. Därför bör läsaren vara 

uppmärksam på att den fokus användarmedverkan har kan eventuellt baseras på vilken 

region dokument är från. 

I ett av dokumenten nämns att en av svårigheterna i att skapa en delad förståelse för det 

system som ska skapas är att människor har så olika bakgrunder, sätt att tänka och olika 

erfarenheter from olika designkoncept. Ruland m.fl. (2008) ställer bl.a. frågar hur alla 

deltagare kan arbeta på ett jämbördigt sätt, inte bara användare utan även andra intressenter 

som är inkluderade. Senare beskrivningar inkluderar att inte bara användarna vinner mycket 

på att medverka i projekt och ge input, utan i ett av fallet visade sig att medverkande 
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utvecklare fick insikt i hur den aktuella domänen faktiskt såg ut, resultatet av det var en 

mycket mer användaranpassad produkt. 

6.1.7 Sammanfattning Participatory Design 

Vad kan då sägas om hur de för detta arbete centrala begreppen hanteras i arbete med och 

om Participatory Design? Tolkningen blir att visst finns det ett intresse av att minimera eller 

helt eliminera vissa effekter som kan vara resultatet av t.ex. stress eller grupptänkande, men 

mycket av fokus ligger fortfarande på att minimera faktorerna under utvecklingsprocessen 

och i samarbetet med användare och andra intressenter då en produkt ska skapas. Det nämns 

mycket kort hur faktorer, t.ex. bör beaktas i det dagliga arbetet (Piirainen, 2009) men i 

princip används de faktorer som hanteras i detta arbete som ett hinder som måste passeras 

för att skapa en ”bra” produkt, och faktorer, och dess effekter, vid senare tillfällen i driften 

diskuteras mycket lite. Participatory Design beskrivs tidigt som en metod som inkluderar 

intressenter på olika sätt, bl.a. med hjälp av de s.k. CARD teknikerna (Muller, 2001) . En 

mycket stor fokus ligger på att inte bara användarna ska medverka och lära sig under 

workshops, träffar och tester utan utvecklare bör också, genom att delta i dessa tillfällen och 

arbeten, lära sig från användarna och på så sätt få en ytterligare insikt i hur de kan anpassa 

produkten till användarnas förutsättningar, det bör alltså vara en ömsesidig process.   

Det ges i vissa fall en klar indikation på att författarna är medvetna om vilka faktorer som 

kan orsaka problem, men oavsett om det menas direkt i utvecklingsarbetet eller senare i 

användningen är bilden lite otydlig om detta skulle minimera eller helt eliminera de effekter 

som kan uppstå. 

6.2 Beslutsstödssystem under utveckling 

För beslutsstödssystem följdes samma arbetsprocess som för Participatory Design. Tabellen 

visar om de insamlade materialet diskuterat de ämnen som arbetet fokuserar på, tabellen är 

som tidigare beskrivits sorterade på årtal, med tidigast först och det senaste dokumentet sist i 

tabellen. Vart ”x” representerar att författarna diskuterat ett eller flera områden enligt 

kolumn ett i tabellen. 

Precis som för metoden PD finns en hel del fokus på bl.a. miljö, speciellt i de tidigare 

dokumenten, och användarmedverkan. Mänskliga faktorer diskuteras generellt ganska 

frekvent i de senare dokumenten och på senare år ökar också användningen av termer som 

ångest och stress medan diskussioner om grupptänkande var mer aktivt i de tidigare 

dokumenten. Precis som för PD kan det antas att författarna inkluderar en mer generell 

beskrivning av faktorer i sina arbeten och förutsätter att läsarna har förståelse för vilka 

faktorer det handlar om.  
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Figur 5 - Dokumentmatris, Beslutsstödssystem 

6.2.1 Mänskliga faktorer 

De s.k. mänskliga faktorerna diskuteras en del under olika perioder, i vissa fall används 

endast namnet ”faktorer” och i en del fall beskrivs ”sociala faktorer”, Lim (2003) nämner 

bl.a. dessa som avgörande för att ett system som det behandlade beslutsstödssystemet ska 

anses vara väl infört. I den diskussionen betonas det viktiga att ha stöd från bl.a. klienterna, 

speciellt de som har IT-kunskaper för att skapa ett förtroende för systemet. I ett annat arbete 

simuleras ett fall för att bedöma hur mänskliga faktorer kan påverka arbetet med 

kravhantering inför skapandet av system (Duggan & Thachenkary, 2004). I det arbetet kom 

man fram till att det kunde finnas ett beroende mellan hur nöjda deltagarna var i 

kravprocessen och acceptansen för systemet, vilket borde vara naturligt.  I ett dokument 

diskuteras även vilka deltagare från utvecklingsgruppen, i det här fallet människor som har 

kunskaper om sociala aspekter, som bör inkluderas för att identifiera mänskliga faktorer i 

arbetet. 

Mänskliga faktorer tycks vara ett ganska använt begrepp, dvs. att det beskrivs att i t.ex. 

kravhantering och utveckling bör utvecklare tas hänsyn till dessa faktorer, och dessa faktorer 

upptäcks uppenbarligen bäst i arbetet då intressenterna medverkar i processen. Men hur det 

ska ske tas i princip inte upp mer än att t.ex. användningen av s.k. ”champions” (medlemmar 

i kundorganisationen som talar för systemet) kan medföra att systemet blir mer accepterat 

och eventuella faktorers inverkan blir mindre.    

6.2.2 Ångest 

Ångest beskriva bl.a. som en faktor som påverkas av ovana att ta till sig ny teknik, eller om 

ett nytt system känns för svårt att komma in i. Anledningen skulle vara t.ex. de 
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medverkandes datorovana. (Lim, 2003) beskriver bl.a. att riktad utbildning till dessa 

användare kan minska deras motstånd till nu teknik, dessutom nämner han att det naturliga 

arbetet verksamheten inte bör störas i arbetet med att lära de medverkande t.ex. ett nytt 

system vid ett införande, då dessa avbrott kan öka graden av ångest. Just att ha ångest runt 

IT bekräftas av Sun och Zhang (2006) som dessutom beskriver att kvinnor har större 

benägenhet till ångest i anknytning till IT och datorer, men de diskuterar inte detta i relation 

till beslutsstödssystem eller i arbetet med användarmedverkan i iförandet av systemen. I 

stort diskuteras ångest som term mest i anknytning till användning av datorer och 

datorovana under utvecklingsprocessen, och tanken på att större deltagande i 

beslutsfattandet då användarna medverkar med åsikter och input påverkas av graden av 

ångest.  

6.2.3 Stress 

Precis som för ångest verkar stress vara en term som associeras med hur vana användarna är 

av IT generellt och hur stor erfarenhet de har av att använda datorer. (Er & Ng, 1995) 

diskuterar runt just att svårigheten och pressen att vara tvungen att lära sig t.ex. GDSS kan 

leda till s.k. teknikstress. Lim (2003) nämner också att, för att minska den stress och rädsla 

som en del personer kan känna inför systeminförandet, kan sessioner för att hantera detta 

vilket borde leda till att användarna känner en mindre motvilja till att medverka i 

utvecklingen. Det pratas även om att hänsyn måste tas till personliga förutsättningar då 

användare medverkar i processen. I ett arbete beskrivet av Fiks (2011) nämns bl.a. att vid 

införandet av stödsystem som de inblandade har ett personligt engagemang i bör dessa 

användare själva få stöd med just de emotionella aspekterna för att de ska kunna medverka 

på ett effektivt sätt.  

6.2.4 Grupptänkande 

Diskussioner i relation till grupptänkande förekommer mer i den tidigare litteraturen, i de 

senare finns en ganska klar saknad av diskussioner som rör gruppers dynamik eller arbete i 

grupper med beslutsstödssystem. Där finns i stället en större fokus på användaren som en 

person, hur denne ska fungera i grupper av medverkande i utvecklingsprocessen men 

fortfarande i ett perspektiv på den enskilde. Anonymitet diskuteras en del, bl.a. i de 

situationer där grupper av användare samlas. Er & Ng (1995) menar att de mer dominanta 

personerna med högre status i organisationen inte bör delta i gruppmöten eftersom övriga 

medlemmar då tenderar att pressas till att ”hålla med” dessa dominanta medlemmar vilket 

skulle kunna ge en skev bild av de behov och förslag som mötena genererar. Även Duggan 

och Thachenkary (2004) menar att en obalanserad sammansättning av medlemmar i 

användargrupper kan skapa grupptänkande då de mer dominanta personerna påverkar de 

övriga. Stress och socialt isolerade grupper beskrivs också öka grupptänkandet (Van de 

Walle & Rutkowski, 2006) men mer i en generell mening. I nyare dokument beskrivs bl.a. 

att de medverkandes kognitiva förmågor, deras kreativitet och olika perspektiv kan komma 

att undertryckas av att grupptänkande uppstår och för att parera detta fenomen föreslår Er 

och Ng (1995) att för att komma åt och lösa komplexa problem och behov bör ett 

strukturerat tillvägagångssätt användas och det skulle då bl.a. leda till att de medverkandes 

kreativitet inte blockeras. 
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6.2.5 Miljö 

Den miljö man befinner sig är naturligtvis viktig, I elva av sjutton dokument diskuteras 

denna term i olika sammanhang med periodens tidigare hälft som dominerande. Det 

diskuteras bl.a. om miljöns betydelse vid införandet av nya system, Lim (2003) menar att 

om ett föreslaget system väsentligt hotar förändra arbetsmiljön i målorganisationen kan det 

orsaka att det finns ett stort motstånd mot införandet, vilket kan vara naturligt. Om de 

medverkande tror att deras arbetsmiljö kan förändras för mycket skapas en känsla av 

osäkerhet och detta kan påverka vilket sätt de väljer att bidra till t.ex. ett införande av nytt 

system. I ett arbete beskrivs bl.a. nyttan av att simulerade miljöer kan vara ett stort stöd i 

mätning av stressnivåer mm, speciellt om den simulerade miljön är mycket lik den verkliga. 

Thursky och Mahemoff (2007) nämner bl.a. att det existerar strukturerade metoder att 

undersöka användarnas miljö med syfte att hitta deras egentliga behov, och att det är 

lämpligt att t.ex. experter på just mänskliga faktorer och beteenden utför dessa metoder för 

at fånga in rätt information.  

6.2.6 Användarmedverkan 

Användarmedverkan diskuteras mest generellt i de flesta dokument. De flesta författarna är 

överens om att ämnet är viktigt och att ett systems framgång kan vara beroende på stor hur 

användarnas medverkan är. Under tidiga år beskrevs bl.a. systemutvecklingsprocessen som 

ganska svag och det fanns ett behov att öka kvalitén i hur användarnas medverkan i denna 

kunde förbättras. Det föreslogs t.ex. tekniker som skulle underlätta denna process genom att 

förbättra kommunikationsproblem (Duggan & Thachenkary, 2004) i bl.a. gruppbaserade 

beslutsstödssystem. I ett praktikfall där utvärdering av beslutsstödssystem för krissituationer 

skedde konstaterades, genom tester med användare (Van de Walle & Rutkowski, 2006), att 

graden av realism då användare är involverade är viktigt för att dessa ska kunna ge mer 

rättvis feedback samt för att hålla deltagarna intresserade. I ett senare dokument beskrivs att, 

eftersom i de flesta situationer då beslutsstödssystem av typen EDSS
12

 utvecklas är det i 

stort för svårt att vända sig till hela målgruppen som deltagare i processen (McIntosh m.fl., 

2011), därför är det viktigt att utvecklarna har en konstant och aktiv kontakt med de 

användare som är involverade, bl.a. nämns att användningen av s.k. ”champions” kan hjälpa 

att t.ex. öka den respons utvecklarna får av deltagarna.   

6.2.7 Sammanfattning beslutsstödssystem  

Det diskuteras ganska lite runt hur en ökad användarmedverkan kan påverka effekten av 

faktorer som ”stör” användningen av systemet. I den litteratur som studerats skrivs en hel 

del hur användargrupper i utvecklingsstadiet under arbetet kan känna ångest, stress eller 

utveckla grupptänkande, men det tycks inte finnas en direkt relation till om detta skulle föras 

över till systemet i ett senare skede. Vad som dock tydligt framkommer är att de flesta 

författare anser att en ”bättre” feedback ofta kan åstadkommas om användarna medverkar i 

vad som kan liknas vid en riktig driftmiljö. Dock ska nämnas att i en del fall kan en miljö 

som påminner den verkliga för mycket också innehålla risker, speciellt för de 

beslutsstödssystem som riktar sig till vård av andra. Fiks (2011) nämner bl.a. att de 

                                                
12 EDSS: Environmental decision support system. 
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medverkande i dessa fall kan känna ångest och stress då situationen liknar den riktiga för 

mycket. 

I korthet verkar den största delen av litteraturen i detta arbete rikta in sig på att minska t.ex. 

deltagarnas stress i själva utvecklingsarbetet och hur olika faktorer kan undvikas i arbetet 

med att utveckla och testa systemet, men mindre fokus på hur de aktuella faktorerna och 

dess effekter kan påverka systemanvändningen i den färdiga produkten. 
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7 Slutsatser 

I denna del beskrivs de slutsatser som kommit fram ur analysen och de jämförs längre fram 

med de mål och de frågor som ställts. Slutsatserna diskuteras runt de delfrågor som ställts 

samt huvudfrågan för arbetet. 

7.1 Negativ påverkan - Faktorer 

Ångest och stress är bland de faktorer som kan påverka människan negativt, i litteraturen 

beskrivs stress som en negativ faktor och termen ”positiv stress” behandlas inte vilket kan 

bero på att det inte ses som relevant att arbeta med då det ofta inkluderas i en normal 

arbetssituation att lite stress existerar. I de dokument som studerats fanns både föreslagna 

tillägg till metoder, fallstudier och verkliga arbeten med att förbättra användarnas situationer 

men det fanns också en stor fokus på att göra det enklare för utvecklare att hämta in 

information från de medverkande användarna. 

Vilka faktorer kan då anses viktiga att titta på i ett utvecklingsarbete? I ett försök att 

kvantifiera de uppgifter som insamlingen genererat kan sägas att för metoden Participatory 

Design diskuteras de aktuella faktorerna ganska spritt, nedan uppställning visar i vilken 

”grad” de diskuteras, dvs. i hur många dokument faktorerna nämnts. 

 

 Mänskliga faktorer   4 

 Stress    5 

 Ångest    4 

 Grupptänkande  4 

 Miljö    9 

 Användarmedverkan  6 

 

Att miljön är viktig verkar vara väldigt klart. Eftersom användarmedverkan är central i 

metoden förväntades att detta skulle nämnas mer, men eftersom de arbeten som studerats 

trots allt handlade om Participatory Design kan antas att författarna gjort antaganden om att 

denna term självklart är central och därför inte nämner den. Övriga termer, som dessutom är 

centrala i detta arbete, tillsammans med den generella termen ”mänskliga faktorer” nämns 

inte lika mycket. En orsak kan vara att termerna troligen inkluderats i området ”effekter och 

faktorer”. Det finns troligen ett medvetande om att dessa faktorer existerar och påverkar 

arbetet men ”alla” i utvecklingsarbetet känner till dessa och författarna då inte beskrivit 

faktorerna i detalj. 

Miljö diskuteras som sagt i nio dokument, och fokus i de studerade dokument ligger ofta på 

hur miljön påverkar de medverkande i systemutvecklingsprocessen. Som tidigare beskrivits 

anses en testmiljö som är så lik den verkliga vara viktig eftersom det då ges bättre feedback 

till utvecklarna och därför blir behov och krav mer anpassade till verkliga situationer. I en 

del arbeten nämns också hur driftmiljön påverkar användarna, i detta inkluderas de övriga 

termerna som bl.a. stress och grupptryck. 
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I de dokument som diskuterat beslutsstöd och beslutsstödssystem diskuteras faktorer mycket 

flitigare, vilket kan bero på att forskning och kunskap om beslutsfattandet resulterat i en allt 

större vaksamhet runt hur de aktuella faktorerna påverkar arbetet med just 

beslutsstödssystem. Även här kan resultatet kvantifieras för att försöka ge en bild av hur ofta 

eller ”mycket” faktorer diskuteras i arbete med och runt beslutsstödssystem. Nedanstående 

lista visar hur mycket det ”talas om” faktorer i de studerade dokumenten 

 

 Mänskliga faktorer   10 

 Stress    6 

 Ångest    6 

 Grupptänkande  7 

 Miljö    9 

 Användarmedverkan  12 

 

Alla faktorer är naturligtvis viktiga och kan påverka användningen negativt, men i de 

studerade dokumenten finns en väldigt stor fokus på ”mänskliga faktorer” och 

”användarmedverkan”. Precis som för metoden Participatory Design kan det antas att 

specifika faktorer som t.ex. stress och ångest inkluderas i gruppen mänskliga faktorer då 

författarna troligtvis gör antagandet att läsaren är införstådd om vilka som menas. 

Även användarmedverkan ses som central i arbetet med att utveckla beslutsstödssystem 

vilket känns naturligt. Att identifiera och hantera de faktorer som kan påverka arbetet kräver 

oftast en kontakt med de som ska använda systemet. I fokus ligger ofta arbete med att 

förbättra kvalitén på t.ex. feedback.  

För att väga insamlad informationen till frågan ”Vilka faktorer påverkar användningen av 

beslutsstödssystem negativt?” tycks användarmedverkan generellt vara viktig och miljö samt 

förekomsten av grupptänkande vara de faktorer som mest påverkar arbetet, men att övriga 

faktorer potentiellt sett också kan ha en viss påverkan. Att användarnas medverkan i ett 

projekt påverkar det planerade resultatet är ganska naturligt eftersom det handlar om en 

användarcentrerad metod, det har nämnts att tydligare feedback och information från t.ex. 

involverade specialister ofta kan ge en tydligare bild av vilka problem som kan uppstå och 

vilka potentiella risker som finns.  

7.2 Applicering av strategier 

Frågan ”Hur appliceras strategier för användarmedverkan i utveckling av 

beslutsstödssystem?” är svår att kvantifiera eftersom de flesta av författarna diskuterar 

användarmedverkan i en mer generell mening som ett medel för att t.ex. skapa större 

förtroende för systemet och i litteraturen beskrivs sällan specifika strategier eller metodsteg 

för att inkludera användarna. Som diskuterades i analysen användes, i ett fall, en föreslagen 

förbättrad version av CARD-tekniker för att på ett bra sätt få användare att ge ”bättre” 

feedback och information. Utöver det beskrivs användningen av så kallade ”champions” och 

att ett ökat deltagande och samarbete mellan de medverkande användarna och utvecklarna 

resulterar i att utvecklingsteamet i sig får en ökad förståelse i hur målorganisationen 

fungerar.  Diskussioner om anonymitet för att minska förekomsten av grupptänkande 

förekommer, vilket är ett stag mot att minimera t.ex. dominanta medlemmar bland 
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användarna och att skapa en mer förutsättningslös diskussion runt problem och eventuella 

förslag. De flesta författarna deklarerar att det bör skapas miljöer för eventuella 

testsituationer som är verklighetstrogna, vilket skulle medföra att de medverkande 

användarna känner sig mer hemma under processen. Vilka urval av användare som används 

beskrivs inte i de praktiska arbeten speciellt djupt mer än att deltagarna ska ha en relevant 

kontakt med verksamheten vilket i sig är naturligt eftersom de annars inte kan ge korrekt 

information tillbaks till utvecklarna. Något som är väldigt tydligt är att i litteraturen 

diskuteras användarmedverkan oftast i samband med utvecklingsprocessen, med syfte att ge 

utvecklare feedback på det system som skapas. Det nämns inte hur användarnas eventuella 

feedback eller hur eventuell kritik kan överföras till en driftmiljö, inte heller nämns hur 

information kan jämföras med den eventuella feedback som inkommer då systemet är satt i 

drift. Naturligtvis kan, och bör, det finnas valideringsprocesser, men eftersom detta inte 

beskrivs i insamlad litteratur finns inte en klar bild av hur insamling av information i ett 

längre perspektiv ska ske. 

Slutsatsen blir att, eftersom det handlar om en metod som fokuserar på just användarnas 

medverkan, det naturligtvis finns en klar fokusering på användarmedverkan i 

utvecklingsprocessen, men information, och kanske intresset för, om hur kvalitén på ett 

driftsatt system ska valideras i ett längre perspektiv verkar vara ganska tomt. Det tycks 

också finnas en generell strategi att involvera användarna med syfte att få dem känna ett 

intresse för att delta i utvecklingsprocessen. En anledning till att tiden efter ett införande 

sällan diskuteras kan vara att den litteratur som samlats in beskriver just 

utvecklingsprocessen och därför lämnas frågan ”driftsituationen” till eventuella senare 

arbeten. Att driften sällan nämns tolkas som att kopplingen mellan hur användarnas 

medverkan i utvecklingen kan påverka den senare systemanvändningen något som saknas.  

7.3 Återkoppling till huvudfrågan 

Det tycks klart att åsikterna är att ökad användarmedverkan under utvecklingsarbetet till viss 

del kan minimera faktorer som bl.a. stress och ångest och att effekten av dessa följaktligen 

då blir mindre. Den litteratur som studerats beskriver ganska väl hur en balans mellan 

deltagande användare och utvecklare kan medför att deltagarna kan känna större trygghet 

under utvecklingsarbetet, bl.a. då beslutsstödssystem utvecklas. En av de delar som beskrivs 

vara mest lämplig för att minska vissa faktorers effekt är miljön; att deltagarna befinner sig i 

en situation som känns ”hemma” tycks ha en positiv påverkan och minskar risken för bl.a. 

stress, ångest och grupptänkande. Dessutom bör de problem som uppstår spegla den verkliga 

driften beroende på hur trogen testmiljön är den verkliga och därför blir feedback ofta mer 

korrekt.  

Men hur detta ska kunna ”rinna över” till en driftsituation beskrivs inte så detaljerat. Hur 

kan utvecklare, och användarna av systemet för den delen, vara säkra på att den eventuellt 

minskade påverkan av faktorer de upplever under utvecklingsperioden verkligen lever kvar 

och fortsätter in i driften? Det skulle behövas sätt att validera hur en minskad påverkan av 

mjuka faktorer under testperioder verkligen förs över till en driftmiljö.  

För att koppla resultaten till den huvudfråga som ställts, ”På vilket sätt, om något, kan olika 

typer av användarmedverkan under utvecklingsprocessen hantera de mjuka faktorer som 

kan påverka användarna av ett beslutsstödssystem?”, öppnades i stället möjligheten att 

ställa ytterligare frågor, att presentera ett antal specifika ”lösningar” baserat på detta arbete 

kan inte ses som realistiskt. Dels på grund av att denna studie i sig är ganska liten och de 



 

 

  

34 

 

”svar” som hittats ofta är resultat av ett specifikt arbete i sig och troligen inte kan tänkas 

motsvara större målgrupper av användare, dvs. det kan bli svårt att generalisera baserat på 

den information som studerats. Dessutom är resultatet av arbetet i stort baserat på tolkningar 

av litteraturen och resultatet av detta borde först valideras. Dels behövs en mer direkt 

återkoppling till upplevda problem hos användarna, både i utvecklingen och i användningen, 

vilket kan göras med användare och utvecklare i en verklig process så detta arbete möjligen 

blir korrekt validerat. 

Eftersom arbetet i utvecklingsprocessen emellanåt inte genererar den feedback eller 

information som önskas för att bekräfta relationen mellan ökad medverkan och bättre 

driftmiljö finns troligen också ett behov att bekräfta användarnas intresse av att delta och 

bidra till ett för dem mer fungerande sätt. Hasvold och Scholl (2010) nämnde bl.a. att 

användarna ibland kände sig tvingade att delta i processen utöver deras ”riktiga” arbete. Det 

kan mycket väl visa på att det finns ett större behov att förbereda och engagera deltagarna 

innan de tar steget in som deltagare i utvecklingsprocessen. Schuler och Namioka (1993) 

säger bl.a. att användarna kan känna sig mindre motiverade eftersom de inte ser hur det 

planerade systemet kan hjälpa dem. 

De ytterligare frågor som klarlagts i detta arbete handlar om motivering och feedback samt 

gruppering av information runt faktorer. Finns det hos användarna en motivering att bidra 

och att ge feedback under hela utvecklingsprocessen? Att kontrollera och värna om att 

deltagarna upplever att de får en respons på den information de ger under processen verkar 

vara viktigt. Kan det eventuell minska den stress och ångest de känner över att befinna sig i 

en, för dem, ovan situation? Det kan t.ex. vara svårt för användare att ge feedback på 

eventuellt grupptryck och grupptänkande.  

Dessutom tycks gruppering av information runt eventuella negativa upplevelser och 

faktorer vara ett problem som kan studeras närmare. Det centrala i denna fråga är hur man 

separerar faktorer som påverkas av deltagande i utvecklingsprocessen från faktorer som tros 

kunna påverka användningen i en riktig driftmiljö. Beslutsstödssystem i sig påverkar bl.a. 

beteenden och vissa faktorer kan därför ha annan inverkan på användarna som ”deltagare” i 

utvecklingsprocessen och inte som ”användare”. Därför är det troligen nödvändigt att 

säkerställa att användarnas feedback runt aktuella faktorer verkligen gäller det planerade 

systemet och baserat på den situation de befinner sig under utvecklingsarbetet. Att inte bara 

ha en ökat deltagande i utvecklingsprocessen, utan även ett bekräftat aktivt och motiverat 

medverkande i en för användaren trygg miljö med en fokus på viktiga faktorer för det 

planerade systemet, känner användarna då större trygghet för den process de deltar i? 

Minimeras risken att användarnas stress eller ångest inför och under utvecklingsprocessen 

överskuggar deras förmåga att förstå systemet och ge bättre feedback på hur faktorer och 

effekter kan påverka dem i en verklig driftmiljö? 

Slutligen, då denna studie inte kan ge ett ensidigt svar på den ställda frågan utan istället 

belyst ytterligare frågor som kan vara värda att ställa, kan dessa sammanfattas som 

 Hur separeras faktorers inverkan på deltagande användare under utvecklingen från de 

faktorer som anses påverka driftsituationen för ett beslutsstödssystem? Kan dessa 

separeras? 

 Hur motiveras användarna i sitt deltagande och hur tas deras egentliga feedback runt 

mjuka faktorer tillvara 
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 Tas tillräcklig hänsyn till miljön under användarmedverkan, dvs. hur påverkas 

användarna möjlighet att ge feedback på mjuka faktorer av en alltför ”riktig” testmiljö 

eller en som inte liknar den riktiga alls? 
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8 Diskussion 

I denna del sker en kortare diskussion kring det arbete som har utförts, hur insamling och 

analys genomförts, hur relevant insamlad information kan vara och vad arbetet i stort 

resulterat i samt en kortare diskussion runt de etiska aspekterna.  

8.1 Erfarenheter från arbetsprocessen 

Ett av de största intrycken från detta arbete är det mångfald av litteratur som existerar. I 

väldigt många fall hittades dokument som efter både första och andra genomläsningen 

fortfarande gav intrycket att de diskuterade en för detta arbete aktuell del av forskningen 

men resultaten i dessa dokument visade på en annan vinkling. Att ha en större förståelse för 

och erfarenhet av hur forskare beskriver termer, diskuterar problem och genomför sina 

arbeten skulle troligtvis gjort arbetet mindre svårsmält. Att genomföra en litteraturstudie 

kräver en mycket kritisk blick och kännedom om aktuellt område för att kunna tolka de 

dokument som samlas in, något som märktes i detta arbete. Även under sökningar fanns 

vissa problem, att söka termer som t.ex. ”stress” i sig var besvärligt eftersom majoriteten av 

funna dokument då inte diskuterade ”stress” som faktor utan i stället bara hade skrivit bl.a. 

”we stress” för att betona något för detta arbete irrelevant information. Även med mycket 

restriktiva söktermer, t.ex. efter dokument som skulle innehålla alla termer som ”dss, stress, 

anxiety, development, groupthink” i kombination kunde ge ett resultat på ca: 600 dokument. 

Informationen fanns troligen där men den var mycket spridd vilket gjorde det knivigt att 

hitta dokument med ”rätt” informationsmängd och typ.  

En erfarenhet som känns extra viktig är att det tycks finnas en fokusering på att eftersom 

användare inkluderas i utvecklingsarbetet så skapas automatiskt ”fungerande” system och 

därför diskuteras sällan arbetet om hur användarna involverats och om resultatet av 

användarnas medverkan påverkat identifiering av mjuka faktorer i någon grad.  

Arbetet i sig resulterade i en mycket större förståelse för hur användarnas medverkan i en 

utvecklingsprocess kan påverka slutresultatet i ett projekt. Även graden av medverkan och 

sättet användarna inkluderas på verkar ha mycket stor betydelse. Att som utvecklare ha 

större kunskap om vissa systemtypers påverkan på användarna medför troligen att ett viktigt 

steg tagits, dvs. vi har närmat oss en situation där system inte bara behöver tillfredställa 

funktionella och teniska krav utan också användarmässiga sådana i allt högre grad. 

8.2 Arbetets genomförande och metoder 

Arbete som sådant har varit ganska rättframt, de strategier som lades up för hur 

insamlingsarbete skulle hanteras följdes ganska strikt men sortering av dokument och att 

undersöka insamlat material var lite tuffare. Enligt Webster och Watson (2002) kan en 

matris av ”koncept” eller termer skapas och fyllas i allt eftersom dokument gås igenom, 

vilket också gjordes. Men just de termer som används här var troligen lite för generella och 

det känns som att specifika termer ofta används i rapporter utan egentlig relation till det 

arbete de hittas i. Webster och Watson (2002) betonar också att en hel del tid bör ägnas åt att 

komma på rätt termer och koncept, vilket i detta arbete kanske gick lite fort. En mer kritisk 

granskning och kategorisering av termer och begrepp som användes och hur användbara de 
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var i arbetet borde nog gjort insamlingsarbetet enklare. I övrigt följdes den 

rekommendationen, de dokument som hittades ”scannades” och koncept fördes in i matriser. 

8.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

För att relatera till det etiska perspektivet, Resnik (1998) beskriver att en av de viktigare 

aspekterna i denna typ av arbeten är att vara ärlig, inte fabricera information eller beskriva 

data på ett subjektivt och missledande sätt. I detta arbete har arbetet skett helt öppet och en 

full insyn finns i all dokumentation som använts i studien. Stor fokus har lagts ned på att 

utföra arbetet objektivt utan att vända och vrida på den information som används i studien. 

Eftersom mycket av arbetet handlar om att tolka insamlad information och att ”läsa mellan 

raderna” finns dock en risk att personliga erfarenheter influerat arbetet, till vilken grad kan 

inte sägas. Men eftersom all data och information presenterats skulle ett senare arbete med 

liknande fokus skulle kunna validera det resultat arbetet gett, eller på det sätt arbetet 

genomförts, därigenom finns det en transparens och en repeterbarhet för studien. 

Eftersom inga intervjuer skett har det inte funnits behov att utforska om anonymitet har 

bekräftats eller inte. All information som används i arbetet kommer från tre huvudsakliga 

källor; författaren av detta dokument, de rapporter som samlats in och de böcker som 

använts som referenslitteratur.  

När det gäller utveckling och införande av beslutstöd i sig, finns ett ansvar även ute i 

verksamheterna som använder dem. Även systemutvecklare bör vara medvetna om vilket 

ansvar de har för sina klienter och den verksamhet de arbetar i. Arbetet med målet att 

identifiera specifika faktorer och dess inverkan måste ske försiktigt. Att diskutera ångest 

eller grupptryck med användarna ställer högra krav på utvecklarna, den personliga 

integriteten får inte rubbas. Dessutom, för denna rapport, är det inte klargjort att alla 

användare känner denna typ av press eller påverkas av de olika faktorerna. Att generalisera 

och göra bedömningen att alla användare får ångest eller upplever stress i användningen av 

typiska beslutsstödssystem vore fel och skulle, på ett felaktigt sätt, peka ut användare av en 

viss systemtyp som ”extra känsliga”. För detta arbete kan sägas att målet har varit att hålla 

en hög nivå av integritet, arbetet har skett utan påverkan från andra människor eller olika 

författares åsikter och stor vikt har lagts på att vara opartisk för att kunna ge en så 

onyanserad bild som möjligt. Under de handledningsträffar som skett under våren har också 

intrycket varit att det funnits ett stöd, och inte att påverka eller ge information som 

författaren inte funnit själv. I efterhand känns det som integritetsmålet uppfyllts. 

Vilka konsekvenser kan då detta arbete potentiellt ha ur ett samhällelig perspektiv? I princip 

finns det ett antal diskussioner om hur ett ”dåligt fungerande” beslutsstödssystem skapar 

problem, oönskade effekter i en verksamhet och de studerade faktorerna påverkar 

människan i organisationen. Effekten av detta blir inte sällan att personerna som påverkas 

också mår sämre i det dagliga livet. Eftersom detta arbete, och det resultat som redovisats, i 

ganska hög grad försöker visa att mänskliga faktorer och beteenden måste belysas och 

hanteras varsamt är förhoppningen att läsaren tar intryck och använder ett viss mått av 

förståelse för mjuka faktorer i ”nästa projekt”, vilket mycket väl kan resultera i 

beslutsstödssystem som på sikt minimerar de negativa faktorer. Dessutom, eftersom det ofta 

associeras med en kostnad att inkludera användare i processen, är förhoppningen att ett ökat 

medvetande utvecklas om vad användarmedverkan i utveckling av beslutsstödssystem kan 

resultera i. Detta arbete kan då potentiellt resultera i att en större kunskap faktorers inverkan 
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och att eftertanke sker angående hur användarna ska medverka för att minska påfrestningen 

ur både de ekonomiska aspekterna som på människorna som deltar. 

8.4 Förslag till fortsatt arbete 

För att validera resultatet som presenterades i matriserna kan en enkät utföras med 

representanter från grupper som har inblick i området, både på det teoretiska som på det 

praktiska planet, förslagsvis användare och forskare inom området. Syftet med denna typ av 

enkät kan vara att validera om insamlad data verkligen stämmer med upplevd verklighet och 

hur resultatet i detta dokument speglar aktuell forskning i området. 

 

I ett fortsatt arbete kan även en bredare utredning ske för att undersöka hur fler metoder, 

som i sig inte fokuserar på användarmedverkan, hanterar mjuka faktorer, hur en ökad och 

mer aktiv användarmedverkan kan införlivas i dessa och hur det kan påverka 

utvecklingsprocessen och användningen av beslutsstödssystem. Eftersom detta arbete i sig 

inte presenterade några slutliga lösningar men i stället ställer nya frågor kan ett fortsatt 

arbete vara att ta med dessa frågor och undersöka t.ex. hur användare fungerar i olika typer 

av ”hemmalik” miljö. Även fallstudier kan göras för att se hur, i projekt som centrerats runt 

användarmedverkan, faktorer hanterats och om projektadministratörer lyckas separera 

faktorer som ”tillhör” deltagandet i projektet från de som kan associeras till användning av 

systemet. 

 

 

  



 

 

 

VII 

 

Referenser 

 

Aggestam L. (2008) IT-supported Knowledge Repositories: Increasing their Usefulness by 

Supporting Knowledge Capture, Stockholms universitet, Institutionen för data- och 

systemvetenskap, PhD Thesis. 

 

Alenljung B. (2008) Envisioning a future decision support system for requirements 

engineering: A holistic and human-centred perspective. Doctoral Thesis, Department of 

Computer and Information Science, Linköping University, Sweden, Thesis No. 1155. 

 

Allgulander C. (2009) Introduktion till klinisk psykiatri (2:a upplagan). Studentlitteratur 

AB, Lund. 

 

Asghar S., Malik, A.M., Safeer M., Umm-e-Habiba, Simon Fong, S. (2010) Analytical 

Framework for Studying the Effects of User Participation in DSS Development. New 

Trends in Information Science and Service Science (NISS), IEEE 4th International 

Conference.  

 

Avison D. E., Fitzgerald G. (2003) Information System Development: Methodologies, 

Techniques and Tools. Third edition. London: McGraw-Hill. 

 

Benamati J., Lederer A. L. (2008), Decision support systems unfrastructure: The root 

problems of the management of changing IT, Decision Support Systems 45, s. 833–844. 

 

Richard Breton R., Stéphane Paradis S., Roy J. (2002) Command Decision Support 

Interface (CODSI) for Human Factors and Display Concept Validation, Information 

Fusion 2002. Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion. 

 

Carroll J. M., & Rosson, M. B. (2007). Participatory design in community informatics. 

Design Studies, 28(3), s. 243-261. 

 

Chae B.  m.fl. (2005) Incorporating an ethical perspective into problem formulation: 

implications for decision support systems design, Decision Support Systems 40 (2005), s. 

197– 212. 

 

Chan S. H. (2009) The roles of user motivation to perform a task and decision support 

system (DSS) effectiveness and efficiency in DSS use, Computers in Human Behavior 25 

(2009), s. 217–228. 

 

Chapman J. (2006) Anxiety and defective decision making: an elaboration of the 

groupthink model. Management Decision 44 (10), s. 1391‐1404. 

 

Chen J.Q., Lee S.M. (2003) An exploratory cognitive DSS for strategic decision making. 

Decision Support Systems 36, s. 147-160. 

 

Dearden A., Rizvi H. (2008). Participatory IT Design and Participatory Development: A 

comparative review, Participatory Design Conference 2008 (PDC’08), J. Simonsen, T. 

Robertson and D. Hakken, editors,. Bloomington, Indiana, ACM Press, s. 81-91. 



 

 

 

VIII 

 

 

Duggan E. W., Thachenkary C. S. (2004) Integrating nominal group technique and joint 

application development for improved systems requirements determination, Information & 

Management 41 (2004), s. 399–411. 

 

Eierman M. A., Niederman F., Carl Adams C. (1995) Decision support systems theory: 

A model of constructs and relationships. Decision Support Systems 14, s. 1-26. 

 

Er M. C., Ng A. C. (1995) The anonymity and proximity factors in group decision support 

systems, Decision Support Systems, v.14 n.1, s. 75-83. 

 

Ezgi H.K.Z. (2010) Using user-centered design approach in course design. Procedia 

Social and Behavioral Sciences 2 (2010), s. 2071–2076. 

 

Fiks A. G. (2011) Designing Computerized Decision Support That Works for Clinicians 

and Families, Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 41 (3), s. 60-88. 

 

Finlay P. N., Forghani M. (1998) A classification of success factors for decision support 

systems, Journal of Strategic Information Systems 7, s. 53-70. 

 

Friedman R., Sequeira M. (2004) Application development for informal learning 

environments: Where IT education, community outreach, baseball and history intersect, In 

Proceedings of the SIGITE'04 Salt Lake City, Utah, s. 111-117. 

 

Gharaibeh N., Abu-Soud S. M., Bdour W., Gharaibeh I. (2009) Agile Development 

Methodologies: Are they suitable for developing Decision Support Systems, Applications 

of Digital Information and Web Technologies, 2009. ICADIWT '09. Second International 

Conference. 

 

Garcia J. m.fl. (2007) Design and evaluation of a wireless decision-support system for 

heart rate variability study in haemodialysis follow-up procedures, Computer methods and 

Programs in Biomedics 88 (2007), s. 273-282. 

 

Gregg D. (2009) Developing a collective intelligence application for special education, 

Decision Support Systems 47 (2009), s. 455–465. 

 

Gulliksen J., Göransson B., Boivie I., Blomkvist S., Persson J., & Cajander A. (2003). 

Key principles for user-centered systems design. Behaviour & Information Technology, 

22(6), s. 397-409. 

 

Hartono E., Santhanam R., Holsapple C. W. (2007) Factors that contribute to 

management support system success: An analysis of field studies, Decision Support 

Systems 43 (2007), s. 256–268. 

 

Hasvold P. E., Scholl J. (2010) Flexibility in interaction: Sociotechnical design of an 

operating room scheduler, International Journal of Medical Informatics 80 (2011), s. 631-

645. 

 



 

 

 

IX 

 

Holsapple C.W. (2008a) Decisions and knowledge (Kapitel 2). I: F. Burstein & C., 

Holsapple (eds.) Handbook of decision support systems. Springer Link, s. 21-53.  

 

Holsapple C.W. (2008b) Decision support systems: A Historical Overview (Kapitel 7). I: 

F. Burstein & C., Holsapple (eds.) Handbook of decision support systems. Springer Link, s. 

121-140. 

 

Holsapple C.W. (2008c) DSS architecture and Types (Kapitel 9). I: F. Burstein & C., 

Holsapple (eds.) Handbook of decision support systems. Springer Link, s. 164-189. 

 

Hung S-Y., Ku Y-C., Liang T-P. & Lee C-J. (2007) Regret avoidance as a measure of 

success: An exploratory study. Decision Support System 42, s. 2093-2106. 

 

Iivari, J., & Iivari, N. (2011). Varieties of user-centredness: An analysis of four systems 

development methods. Information Systems Journal, 21(2), s. 125–153. 

 

Jansson M., Mörtberg C., Mirijamdotter A. (2008) Participation in e-Home Healthcare 

@ North Calotte, NordiCHI '08 Proceedings of the 5th Nordic conference on Human-

computer interaction: building bridges 2008, s. 192-200. 

 

Jarupathirun S., Zahedi F. (2007) Dialectic decision support systems: System design and 

empirical evaluation, Decision Support Systems 43 (2007), s. 1553–1570.  

 

Kaklauskas A. m.fl. (2011) Recommended Biometric Stress Management System, Expert 

Systems with Applications 38 (2011), s. 14011–14025. 

 

Karaali D., Gumussoy C., Calisir F. (2011) Factors affecting the intention to use a web-

based learning system among blue-collar workers in the automotive industry, Computers 

in Human Behavior 27 (2011), s. 343–354. 

 

Karlsson F., Holgersson J., Söderström E., Hedström K. (2012) Exploring user 

participation approaches in public e-service development, Government Information 

Quarterly, doi:10.1016/j.giq.2011.07.009 

 

Kensing, F., Blomberg, J. (1998). Participatory design: Issues and concerns. Computer 

Supported Cooperative Work, 7(3–4), s. 167–185. 

 

Korhonen P., Mano H., Stenfors S., Wallenius J. (2008) Inherent Biases in Decision 

Support Systems: The Influence of Optimistic and Pessimistic DSS on Choice, Affect, and 

Attitudes, Journal of Behavioral Decision Making 21 (2008), s. 45-58.  

 

Kujala, S. (2003). User involvement: A review of the benefits and challenges. Behaviour & 

Information Technology, 22(1), s. 1–16. 

 

Kujala, S., & Kauppinen, M. (2004). Identifying and selecting users for user-centered 

design. Paper presented at the Third Nordic conference on Human–computer interaction, 

Tampere, Finland. 

 



 

 

 

X 

 

Landqvist F. & Stenmark D. (2006) Portal Information Integration and Ownership 

misfits: A Case Study in a Tourism Setting, Proceedings of the 39th Hawaii International 

Conference on System Sciences. 

 

Lim J. (2003) A conceptual framework on the adoption of negotiation support systems, 

Information and Software Technology 45 (2003), s. 469–477. 

 

Lin W.T., Shao B.B.M. (2000) The relationship between user participation and system 

success: a simultaneous contingency approach, Information & Management, Volume 37, 

Issue 6, September 2000, s. 283-295. 

 

Luke R. m.fl. (2004) The promise and perils of a participatory approach to developing an 

open source community learning network, Proceedings of the eighth conference on 

Participatory design: Artful integration: interweaving media, materials and practices, July 

27-31, 2004, Toronto, Ontario, Canada.  

 

Marti, P., & Bannon, L. J. (2009). Exploring user-centred design in practice: Some 

caveats. Knowledge, technology & policy, 22(1), s. 7–15. 

 

McIntosh B. S. m.fl. (2011) Environmental decision support systems (EDSS) development 

- Challenges and best practices, Environmental Modelling & Software 26 (2011), s. 1389-

1402. 

 

Mendonca D. m.fl. (2006) Designing gaming simulations for the assessment of group 

decision support systems in emergency response, Safety Science 44 (2006), s. 523–535. 

 

Mosqueira-Rey E., Moret-Bonillo V. (2000) Validation of intelligent systems: a critical 

study and a tool, Expert Systems with Applications 18 (2000), s. 1–16. 

 

Muller J. M. (2001) Layered Participatory Analysis: New Developments in the CARD 

Technique, Proc. CHI 2001, s. 90-97. 

 

Nesset V., Large A. (2004) Children in the information technology design process: A 

review of theories and their applications.  Library & Information Science Research 26, s. 

140–161 

 

Norman, D. A. (1986). Cognitive engineering. In D. A. Norman, & S. W. Draper (Eds.), 

User-Centered System Design: New Perspectives on Human Computer Interaction, s. 31–

65, London: Lawrence Erbaum Associated. 

 

Noyes, J., Baber, C. (1999) User-Centred Design of Systems. Springer, London. 

 

Olsson E, Jansson A. (2005) Participatory design with train drivers - a process analysis. 

Interacting with Computers 17, 2005, s. 147-166. 

 

Olsson E. (2004), What active users and designers contribute in the design process, 

Interacting with Computers, 2004, 16, s. 377-401. 

 

http://www.sciencedirect.com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0378720699000555
http://www.sciencedirect.com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0378720699000555


 

 

 

XI 

 

Olphert, W., & Damodaran, L. (2007). Citizen participation and engagement in the 

design of e-government services: The missing link in effective ICT design and delivery. 

Journal of the Association for Information Systems, 8(9), s. 491–507. 

 

Papamichail, K. N. & French S., (2004) Design and evaluation of an intelligent decision 

support system for nuclear emergencies, Decision Support Systems 41 (2005), s. 84– 111. 

 

Pick R. A. (2008) Benefits of decision support systems (Chapter 32). In: F. Burstein & C., 

Holsapple (eds.) Handbook of decision support systems. Springer Link, s. 719-730. 

 

Piirainen K. m.fl. (2009) Improving the effectiveness of business process development 

through collaboration engineering: a method for process elicitation, Proceedings of the 

42nd Hawaii International Conference on System Sciences – 2009. 

 

Pilemalm S., Lindell P.O., Hallberg N., Eriksson H. (2007) Integrating the Rational 

Unified Process and participatory design for development of socio-technical systems: a 

user participative approach. Design Studies, 28:3 (2007), s. 263-288. 

 

Power D.J. (2002) Decision support systems: Concepts and resources for managers. 

Westport, Connecticut: Quorum Books. 

 

Power D.J. (2008) Decision Support Systems: A Historical Overview (Kapitel 7). I: F. 

Burstein & C., Holsapple (eds.) Handbook of decision support systems. Springer Link, s. 

121-140.  

 

Power D.J., Sharda R. (2007) Model-driven decision support systems: Concepts and 

research directions. Decision Support Systems 43 (2007), s. 1044– 1061. 

 

Quintero J. m.fl. (2001) Collaborative medical reasoning in Telemediciine, 2001 

Proceedings of the 23rd Annual EMBS International Conference, October 25-28, Istanbul, 

Turkey, s. 3622-3625. 

 

Rice M., Alm M. (2008) Designing new interfaces for digital interactive television usable 

by older adults, ACM Computers in Entertainment (CIE), v.6 n.1, Maj, 2008. 

 

Resnik D. B. (1998) The Ethics of Science: An Introduction, Routledge, New York. 

 

Rockart J. F. (1982) The changing role of the information systems executive : a critical 

success factors perspective, Center for Information Systems Research, Alfred P. Sloan 

School of Management. 

 

Rosenbaum S. m. fl. (2002) Focus Groups in HCI: Wealth of Information or Waste of 

Resources? CHI 2002, (Minneapolis, Minnesota, 2002), s. 702-703. 

 

Roy J., (2004) Multi-Environment Decision Support and Knowledge Exploitation in 

Terrorist Emergency Responses, 9th International Command and Control Research and 

Technology Symposium, Copenhagen, Denmark, September 14-16. 

 



 

 

 

XII 

 

Ruland CM, Starren J, Vatne TM. (2008) Participatory design with children in the 

development of a support system for patient-centered care in pediatric oncology. Journal 

of Biomedical Informatics, 2007 Nov 13, s. 624-635. 

 

SAOB (2010) Svenska Akademiens ordbok, hämtat från: 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/66/11.html, senaste uppdatering: 31/8 

2010 [ Hämtad: 2012-05-12].  

 

Schuler D., Namioka A. (1993) Participatory Design, Principles and Practices, Lawrence 

Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey. 

 

Shim J.P. m.fl. (2002) Past, present, and future of decision support technology, Decision 

Support Systems 33 (2002), s. 111 –126. 

 

Sojda, R. S. (2007) Empirical evaluation of decision support systems: Needs, definitions, 

potential methods, and an example pertaining to waterfowl management. Environmental 

Modelling & Software 22, s. 269-277. 

 

Song J., Donald Jones D., Gudigantala N. The effects of incorporating compensatory 

choice strategies in Web-based consumer decision support systems, Decision Support 

Systems 43, s. 359–374. 

 

Sun H., Zhang P. (2006) The role of moderating factors in user technology acceptance, 

International Journal of Human-Computer Studies 64 (2006), s. 53–78. 

 

Thursky K. A., Mahemoff M. (2007) User-centered design techniques for a 

computerized antibiotic decision support system in an intensive care unit, International 

Journal of Medical Informatics 76 (2007), s. 760-768. 

 

Van de Walle B., Rutkowski A-F. (2006) A fuzzy decision support system for IT Service 

Continuity threat assessment, Decision Support Systems 42 (2006), s. 1931–1943. 

 

Vink P, Imada A. S., Zink K. J. (2008) Defining stakeholder involvement in participatory 

design processes. Applied Ergonomics 39, 2008, s. 519-526. 

 

von Hippel, E. (1986). Lead users: A source of novel product concepts. Management 

Science, 32(7), s. 791–805. 

 

Webster J. & Watson R.T. (2002) Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing 

a Literature Review. MIS Quarterly (26)2, s. xiii-xxiii. 

 

Wu M. m.fl. (2004) Participatory design with individuals who have amnesia, Proceedings 

of the eighth conference on Participatory design: Artful integration: interweaving media, 

materials and practices, July 27-31, 2004, Toronto, Ontario, Canada.  

 

Zhuge H. (2000) Conflict decision training through multi-space co-operation, Decision 

Support Systems 29 (2000), s. 111–123. 
 


