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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna	  studie	  har	  utförts	  för	  att	  undersöka	  hur	  det	  går	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  agila	  
systemutvecklingsmetoder.	  Agila	  systemutvecklingsmetoder	  handlar	  om	  att	  utveckla	  ett	  system	  
så	  smidigt,	  snabbt	  och	  flexibelt	  som	  möjligt.	  Många	  systemutvecklare	  vill	  därför	  inte	  ha	  med	  
användarmedverkan	  i	  sin	  systemutvecklingsprocess	  eftersom	  det	  minskar	  smidigheten,	  
snabbheten	  och	  flexibiliteten.	  En	  sådan	  agil	  metod	  kallas	  för	  Scrum.	  
	  
När	  någon	  tycker	  om	  att	  använda	  ett	  system	  på	  datorn	  och	  anser	  att	  funktionerna	  fungerar	  som	  
de	  ska,	  samtidigt	  som	  systemet	  underlätta	  de	  uppgifter	  som	  är	  tänkta	  att	  utföras,	  så	  säger	  man	  
att	  systemet	  är	  användbart.	  För	  att	  ett	  system	  ska	  vara	  så	  användbart	  som	  möjligt	  så	  
rekommenderas	  användarmedverkan,	  som	  betyder	  att	  de	  människor	  som	  ska	  använda	  systemet	  
när	  det	  är	  färdigt,	  slutanvändarna,	  behöver	  vara	  delaktiga	  i	  systemutvecklingsprocessen	  genom	  
olika	  sorts	  tekniker	  som	  t.ex.	  intervjuer,	  observationer	  eller	  användbarhetstester.	  	  
	  
Om	  systemutvecklarna	  då	  inte	  har	  med	  användarmedverkan	  för	  att	  kunna	  arbeta	  mer	  enligt	  en	  
agil	  metod	  så	  minskar	  användbarheten	  i	  systemet.	  Denna	  studie	  går	  därför	  igenom	  hur	  detta	  
kan	  motverkas	  genom	  att	  kolla	  på	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  agila	  
metoder	  och	  hur	  dessa	  hinder	  kan	  övervinnas.	  För	  att	  få	  reda	  på	  detta	  har	  teknikerna	  
litteraturstudier,	  observationer,	  enkät,	  workshop	  och	  fokusgrupp	  använts.	  
	  
Studien	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  IT-‐konsultföretaget	  Precio,	  som	  är	  ett	  kontraktbaserat	  
systemutvecklingsföretag.	  Precios	  anställda	  har	  deltagit	  i	  observationerna,	  enkäten,	  
workshopen	  och	  fokusgruppen.	  Resultaten	  från	  teknikerna	  har	  visat	  att	  de	  största	  hindren	  är	  att	  
kunden	  inte	  tillåter	  kontakt	  med	  användarna,	  kontraktet	  styr,	  användarmedverkan	  kräver	  tid	  
och	  pengar	  och	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  vilka	  slutanvändarna	  är.	  Dessa	  hinder	  redovisas	  i	  ett	  
resultat-‐kapitel	  och	  är	  tänkta	  att	  övervinnas	  med	  hjälp	  av	  en	  användbarhetsguide	  som	  även	  den	  
redovisas	  i	  resultatet.	  Användbarhetsguiden	  hjälper	  till	  att	  förklara	  de	  teknikerna	  som	  passar	  
bäst	  inom	  agil	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan,	  och	  hur	  
teknikerna	  ska	  användas	  för	  att	  motverka	  de	  hinder	  som	  finns.



 
 

 
 

Abstrakt 
Användbarhet	  är	  något	  som	  blir	  allt	  mer	  viktigt	  inom	  den	  tekniska	  världen	  i	  samma	  takt	  som	  
teknik	  blir	  större	  i	  människans	  vardag.	  För	  att	  få	  in	  användbarhet	  inom	  system	  så	  behöver	  
användarna	  vara	  delaktiga	  och	  därmed	  få	  uttrycka	  sina	  åsikter	  om	  systemet	  som	  ska	  byggas	  
eller	  göras	  om.	  Detta	  kallas	  för	  användarmedverkan.	  Inom	  systemutveckling	  ska	  det	  oftast	  gå	  
fort	  och	  utvecklas	  i	  olika	  intervaller	  så	  flexibelt	  som	  möjligt.	  Ett	  sådant	  arbetssätt	  kallas	  för	  
Scrum,	  och	  är	  en	  agil	  metod.	  Denna	  studie	  handlar	  om	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  
användarmedverkan	  inom	  den	  agila	  metoden	  Scrum.	  Detta	  ska	  gå	  att	  få	  reda	  på	  genom	  
datainsamlingsteknikerna	  litteraturstudier,	  observationer,	  enkät,	  workshop	  och	  fokusgrupp.	  
Studien	  har	  skett	  i	  samarbete	  med	  IT-‐konsultföretaget	  Precio	  som	  är	  ett	  konsultbaserat	  
systemutvecklingsföretag.	  Resultaten	  visar	  att	  de	  stora	  hindren	  är	  att	  kunden	  inte	  tillåter	  
kontakt	  med	  användarna,	  kontraktet	  styr,	  användarmedverkan	  kräver	  tid	  och	  pengar	  och	  det	  är	  
svårt	  att	  veta	  vilka	  slutanvändarna	  är.	  Dessa	  hinder	  är	  tänkta	  att	  lösas	  med	  hjälp	  av	  en	  
användbarhetsguide	  som	  skapats	  efter	  att	  ha	  analyserat	  resultaten	  ifrån	  denna	  studie.	  	  
	  
Nyckelord:	  agil,	  användarmedverkan,	  scrum,	  kontraktbaserad,	  systemutveckling.



 
 

 
 

Förord 
Jag	  vill	  tacka	  alla	  som	  bidragit	  till	  detta	  examensarbete.	  Det	  har	  varit	  en	  rolig	  och	  givande	  tid	  att	  
få	  skriva	  detta	  arbete.	  Först	  och	  främst	  vill	  jag	  tacka	  Beatrice	  Alenjung	  som	  varit	  min	  handledare	  
på	  skolan	  under	  detta	  arbete	  och	  hela	  tiden	  funnits	  där	  när	  jag	  behövt	  hjälp	  eller	  tips.	  	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  alla	  anställda	  på	  Precio	  som	  deltagit	  i	  mina	  undersökningar,	  speciellt	  min	  
Precio-‐handledare	  Joacim	  Lindberg	  som	  varit	  ett	  mycket	  bra	  stöd	  under	  arbetets	  gång	  och	  hjälpt	  
mig	  att	  komma	  in	  i	  Precios	  arbetssätt.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  enormt	  mycket	  av	  att	  få	  utföra	  mitt	  
examensarbete	  hos	  Precio	  och	  uppskattar	  denna	  tid	  väldigt	  mycket.	  	  
	  
Jag	  vill	  även	  passa	  på	  att	  tacka	  min	  examinator	  Anna-‐Sofia	  Alklind	  Taylor	  som	  kommit	  med	  
många	  användbara	  kommentarer	  och	  tips	  i	  mitt	  arbete.	  
	  
Tack!	  
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1 Inledning 
Behovet	  av	  användbarhet	  inom	  teknik	  blir	  allt	  mer	  viktigare	  och	  värdefullt.	  Cooper,	  Reimann	  
och	  Cronin	  (2007)	  jämför	  vissa	  av	  dagens	  system	  med	  barn	  på	  10	  år	  genom	  att	  om	  barnen	  skulle	  
bete	  sig	  som	  systemen	  så	  skulle	  de	  bli	  skickade	  till	  sina	  rum	  utan	  mat.	  De	  menar	  att	  människor	  
måste	  anpassa	  sig	  efter	  systemen	  och	  tänka	  som	  en	  dator	  gör	  för	  att	  förstå	  hur	  systemen	  
fungerar,	  vilket	  inte	  är	  användbart.	  Både	  system	  och	  datorer	  har	  blivit	  en	  naturlig	  del	  av	  både	  
vårt	  vardagliga	  liv	  och	  vår	  arbetsmiljö	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  För	  att	  få	  ett	  system	  
användbart	  så	  behövs	  användarmedverkan.	  Denna	  studie	  utförs	  i	  samarbete	  med	  IT-‐
konsultföretaget	  Precio	  (mer	  information	  om	  Precio	  i	  kapitel	  3).	  Därför	  kommer	  fokusen	  i	  detta	  
arbeta	  att	  ligga	  på	  kontraktbaserad	  utveckling.	   
 
I	  dagens	  utveckling	  så	  tänker	  företagen	  mer	  på	  vilka	  trender	  som	  finns	  på	  marknaden	  istället	  för	  
att	  ta	  reda	  på	  vilka	  mål	  användarna	  har	  (Cooper	  et	  al.	  2007).	  Ett	  vanligt	  argument	  för	  att	  företag	  
inte	  har	  tillräckligt	  med	  användbarhet	  i	  systemutvecklingsprocessen	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  visa	  
hur	  stor	  nytta	  det	  gör	  och	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  det	  har	  angående	  kostnader	  för	  
användarcentrering	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Barboni,	  Martinie,	  Navarre	  &	  Palanque	  
(2012)	  anser	  att	  systemutvecklarna	  valt	  att	  lägga	  mindre	  tid	  på	  de	  riktiga	  slutanvändarna	  i	  
systemutvecklingsprocessen	  för	  att	  de	  själva	  anser	  att	  de	  tänker	  användarcentrerat	  ändå.	  	  Detta	  
på	  grund	  av	  att	  de	  själva	  testar	  systemet	  eller	  låter	  kunderna	  (de	  som	  beställt	  systemet)	  testa	  
det,	  vilket	  betyder	  att	  det	  är	  låg,	  eller	  ingen,	  användarmedverkan. 
 
Människa-‐datorinteraktion	  (MDI)	  handlar	  om	  själva	  interaktionen	  som	  sker	  mellan	  systemet	  och	  
användaren.	  Enligt	  Cockton	  (2004)	  så	  är	  användbarhet	  endast	  en	  liten	  del	  av	  vad	  MDI	  står	  för	  
eftersom	  MDI	  handlar	  om	  allt	  som	  har	  med	  interaktionen	  mellan	  människa	  och	  datorn	  att	  göra.	  
MDI	  härstammar	  från	  MMI	  (människa-‐maskininteraktion)	  och	  omfattar	  alla	  aspekter	  som	  har	  
med	  interaktionen	  mellan	  människa	  och	  teknik	  att	  göra	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Andra	  
principer	  som	  handlar	  om	  användbarhet	  är	  interaktionsdesign	  och	  UX-‐design	  (eng:	  User	  
Experience	  Design),	  som	  står	  för	  design	  av	  användarupplevelse.	  De	  båda	  härstammar	  från	  MDI.	  
Interaktionsdesign	  är	  endast	  en	  liten	  del	  av	  MDI-‐fältet,	  och	  UX-‐design	  ingår	  i	  interaktionsdesign	  
(Löwgren,	  2013).	  UX-‐design	  är	  ett	  begrepp	  som	  mest	  har	  använts	  inom	  webbplatsdesign,	  men	  
nu	  ökat	  mer	  inom	  andra	  områden,	  och	  handlar	  om	  att	  sälja	  ett	  behov	  av	  en	  viss	  upplevelse,	  och	  
inte	  lika	  mycket	  hur	  bra	  arbetsredskap	  det	  är.	   
 
Detta	  arbete	  kommer	  handla	  om	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  och	  betydelsen	  av	  MDI	  
inom	  det.	  Wang	  &	  Xiao	  (2005)	  berättar	  om	  hur	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  ökat	  mer	  i	  
takt	  med	  hur	  konkurrensen	  ökar.	  De	  menar	  att	  det	  blir	  billigare	  för	  företag	  att	  ta	  in	  andra	  som	  
är	  mer	  erfarna	  inom	  systemutveckling	  och	  som	  tar	  hand	  om	  utveckling	  åt	  dem.	  I	  
kontraktbaserad	  systemutveckling	  så	  är	  det	  kontraktet	  som	  styr,	  alltså	  den	  som	  tagit	  in	  
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systemutvecklarna	  (kunden). 
 
Användarna	  har	  ibland	  klara	  förväntningar	  av	  hur	  systemet	  ska	  se	  ut	  och	  utvecklarna	  tjänar	  på	  
att	  lyssna	  på	  dessa,	  men	  inte	  för	  mycket.	  Allt	  handlar,	  enligt	  Krishnan	  et	  al.	  (2010),	  om	  balans.	  I	  
detta	  arbete	  så	  kommer	  systemutvecklingsprocessen	  att	  menas	  den	  process	  som	  utvecklarna	  
går	  igenom	  i	  sina	  projekt	  att	  skapa	  (designa	  och	  koda)	  ett	  system.	  Fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  
den	  kontraktbaserade	  utvecklingen	  som	  t.ex.	  IT-‐konsulter	  har.	  En	  kontraktbaserad	  utveckling	  är	  
baserad	  på	  kontrakt	  ifrån	  andra	  företag	  att	  utveckla	  ett	  visst	  system	  åt	  dem.	  Kunden	  är	  klienten,	  
den	  som	  beställt	  systemet	  medan	  slutanvändarna	  är	  de	  människorna	  som	  ska	  använda	  
produkten	  när	  den	  är	  klar	  (Ozcelik,	  Terken,	  Thalen	  &	  Quevedo-‐Fernandez,	  2011).	  Med	  hinder	  
menas	  det	  som	  kan	  vara	  i	  vägen	  för	  att	  kunna	  ha	  med	  användarmedverkan,	  och	  förslag	  på	  
åtgärder	  kommer	  vara	  vad	  som	  ska	  göras	  för	  att	  få	  bort	  dessa	  hinder. 
 
Det	  är	  ovanligt	  att	  användarna	  är	  med	  i	  systemutvecklingsprocessen,	  speciellt	  eftersom	  
utvecklare	  ofta	  tänker	  att	  användarna	  tänker	  som	  dem	  (Krug,	  2006).	  Enligt	  Krug	  (2006)	  är	  det	  
även	  stor	  skillnad	  mellan	  hur	  användarna	  faktiskt	  använder	  ett	  system	  och	  hur	  de	  tror	  att	  de	  
använder	  systemet,	  vilket	  gör	  att	  detta	  behöver	  testas	  och	  utvärderas.	  Enligt	  Miller	  och	  Sy	  
(2008)	  så	  är	  det	  ett	  problem	  att	  få	  med	  användarna	  i	  den	  agila	  metoden	  SCRUM	  eftersom	  
sprintarna	  är	  för	  korta	  för	  att	  få	  med	  olika	  användartester	  som	  kan	  inkludera	  
användarmedverkan. 
 
Agila	  metoder	  inom	  utvecklingsprocesser	  är	  något	  som	  ökat	  mer	  och	  mer	  när	  det	  kommer	  till	  
systemutveckling	  på	  grund	  av	  att	  utvecklingen	  då	  är	  mer	  kontrollerad.	  Enligt	  Baxter	  et	  al.	  (2008)	  
så	  är	  agila	  metoder	  anpassningsbara	  istället	  för	  förutsägbara.	  Agila	  metoder	  är	  ett	  
samlingsnamn	  för	  flera	  metoder	  och	  Baxter	  et	  al.	  (2008)	  tar	  upp	  att	  de	  mest	  använda	  agila	  
metoderna	  är	  SCRUM	  och	  extreme	  programming	  (sv:	  extrem	  programmering).	  Barnum	  (2011)	  
påstår	  att	  det	  som	  är	  negativt	  med	  Agila	  metoder	  är	  att	  de	  saknar	  en	  sorts	  integration	  av	  MDI-‐
metoder,	  speciellt	  eftersom	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  med	  tid	  åt	  att	  lägga	  på	  användbarhet. 
 
Syftet	  med	  detta	  arbete	  kommer	  att	  vara	  att	  identifiera	  hinder	  som	  finns	  för	  användar-‐
medverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen	  och	  sedan	  sammanställa	  dem	  i	  arbetets	  resultat-‐
kapitel.	  Detta	  ska	  ta	  fram	  vilka	  åtgärdsmetoder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  mer	  användarmedverkan,	  
vilket	  hjälper	  till	  att	  få	  tillräckligt	  användbara	  system	  för	  slutanvändarna.	  Denna	  rapport	  ska	  
även	  bidra	  till	  en	  sorts	  användbarhetsguide	  som	  ska	  kunna	  hjälpa	  utvecklarna	  i	  deras	  fortsätta	  
arbete	  inom	  systemutveckling	  och	  finnas	  som	  bilaga	  i	  denna	  rapport.	  Guiden	  ska	  kunna	  hjälpa	  
systemutvecklare	  att	  inkludera	  användare	  i	  högre	  utsträckning.	  Eftersom	  detta	  arbete	  handlar	  
om	  att	  utvärdera	  och	  forska	  för	  att	  få	  fram	  en	  guide	  så	  följer	  denna	  studie	  ansatsen	  Action	  
design	  research	  (sv:	  actionsdesign-‐forskning),	  ADR.	  Enligt	  Sein	  et	  al.	  (2011)	  så	  handlar	  ADR	  om	  
att	  hitta	  ett	  problem	  och	  sedan	  skapa	  en	  artefakt	  (ett	  verktyg)	  som	  ska	  kunna	  lösa	  problemet.	  
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Användbarhetsguiden	  ska	  förhoppningsvis	  kunna	  hjälpa	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  att	  
få	  in	  mer	  användarmedverkan. 
 
Målen	  i	  detta	  arbete	  är	  att	  få	  fram	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  
agila	  systemutvecklingsprocessen	  Scrum	  inom	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  och	  hur	  de	  kan	  
övervinnas.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  examensarbete	  ska	  det	  gå	  att	  undersöka	  en	  nuvarande	  process	  
och	  identifiera	  problem	  med	  den	  ur	  ett	  användarmedverkansperspektiv,	  samt	  ge	  förslag	  på	  hur	  
de	  kan	  åtgärdas.	  Hur	  mycket	  tid	  läggs	  egentligen	  på	  att	  anpassa	  systemet	  till	  slutanvändarna?	  
Vad	  behöver	  de	  göra	  för	  att	  få	  mer	  fokus	  på	  slutanvändarna?	  Resultaten	  kommer	  att	  redovisas	  i	  
två	  olika	  kapitel,	  ett	  för	  vilka	  hinder	  som	  finns	  och	  ett	  kapitel	  som	  redovisar	  en	  användbarhets-‐
guide.	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  argumenterar	  för	  att	  företag	  bör	  ha	  minst	  en	  person	  som	  
har	  ett	  aktivt	  ansvar	  över	  användbarheten	  i	  utvecklingsprocessen,	  men	  att	  det	  är	  ännu	  bättre	  
ifall	  alla	  kan	  ta	  detta	  ansvar.	  Detta	  kan	  ske	  genom	  att	  utbilda	  anställda	  inom	  användbarhet,	  och	  
med	  hjälp	  av	  detta	  examensarbete	  ska	  det	  hjälpa	  kontraktbaserade	  IT-‐företag	  i	  den	  riktningen.	   
 
I	  kapitel	  2	  presenteras	  litteraturstudierna	  som	  gjorts	  om	  användarmedverkan	  inom	  
kontraktbaserad	  utveckling.	  De	  mest	  använda	  agila	  metoderna	  kommer	  även	  att	  presenteras	  i	  
kapitel	  2.	  I	  kapitel	  3	  så	  finns	  det	  beskrivningar	  av	  vilka	  metoder	  som	  används	  i	  denna	  studie	  och	  
hur	  de	  utförts.	  Vilka	  hinder	  som	  hittats	  kommer	  att	  redovisas	  i	  kapitel	  4	  medan	  användbarhets-‐
guiden,	  som	  skapas	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  motverka	  hindrena,	  redovisas	  i	  kapitel	  5.	  Rapporten	  
avslutas	  sedan	  med	  en	  diskussion	  kring	  hela	  arbetet	  i	  kapitel	  6. 
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2 Bakgrund  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  den	  vetenskapliga	  teorin	  att	  tas	  upp	  som	  ska	  skapa	  vägen	  inför	  
examensarbetet.	  Kapitlet	  börjar	  med	  att	  gå	  igenom	  varför	  användbarhet	  är	  så	  viktigt	  och	  
fortsätter	  med	  att	  förklara	  vilka	  systemutvecklingsprocesser	  som	  kan	  vara	  bra	  att	  följa	  i	  
systemutveckling	  för	  att	  sedan	  övergå	  till	  att	  beskriva	  användarmedverkan,	  varför	  det	  är	  viktigt	  
och	  hur	  det	  kan	  blandas	  in	  i	  agila	  metoder,	  som	  är	  en	  av	  de	  populära	  systemutvecklings-‐
processerna.	  
 

2.1 Användbarhet 
Att	  tänka	  i	  ett	  användbarhetsperspektiv	  bör,	  enligt	  Culwin	  och	  Faulkner	  (2000),	  hela	  tiden	  vara	  
en	  underliggande	  princip	  när	  system	  utvecklas.	  Barnum	  (2011)	  argumenterar	  för	  att	  ett	  system	  
är	  användbart	  ifall	  det	  är	  roligt,	  intuitivt,	  lätt	  att	  lära	  och	  lätt	  att	  använda.	  Ett	  användbart	  system	  
är	  även	  när	  det	  är	  rätt	  antal	  funktioner	  och	  har	  möjligheten	  att	  utföra	  rätt	  handlingar.	  	  MDI	  sågs	  
tidigare	  inte	  som	  en	  kunskap	  som	  systemutvecklare	  skulle	  ha,	  det	  var	  mer	  en	  avskild	  kunskap.	  
Culwin	  och	  Faulkner	  (2000)	  berättar	  om	  hur	  systemutvecklare	  inte	  var	  utbildade	  inom	  MDI,	  och	  
de	  som	  var	  utbildade	  inom	  MDI	  var	  inte	  alls	  insatta	  i	  utvecklingen.	  Detta	  behöver	  enligt	  
författarna	  förbättras	  för	  att	  få	  in	  användbarhet	  i	  systemen.	  De	  som	  utbildades	  inom	  MDI	  satt	  
mest	  och	  övade	  användbara	  skisser	  på	  papper	  och	  hade	  inte	  så	  mycket	  koll	  på	  hur	  det	  kunde	  bli	  
verklighet	  i	  ett	  system,	  vilket	  gjorde	  det	  svårt	  för	  systemutvecklare	  att	  ta	  MDI-‐konsulter	  på	  
allvar.	  Systemutvecklare	  såg	  användarna	  som	  personer	  som	  endast	  satt	  och	  tryckte	  på	  lite	  
knappar,	  istället	  för	  att	  se	  dem	  som	  tänkande	  användare.	  Culwin	  och	  Faulkner	  (2000)	  anser	  att	  
om	  MDI-‐konsulter	  och	  systemutvecklare	  utbildade	  sig	  mer	  inom	  de	  båda	  områdena	  och	  sedan	  
samarbetade	  så	  skulle	  tiden	  då	  användare	  måste	  anpassa	  sig	  till	  systemen	  vara	  över.	  Enligt	  
Krishnan,	  Subramanyam	  och	  Weisstein	  (2010)	  så	  anses	  endast	  34	  %	  av	  alla	  IT-‐projekt	  (bl.a.	  
systemutveckling)	  som	  framgångsrika	  och	  användbara.	  Den	  viktigaste	  faktorn	  till	  att	  resterande	  
projekt	  inte	  anses	  som	  framgångsrika	  är	  för	  låg	  användarmedverkan.	  Författarna	  påstår	  att	  det	  
inte	  spelar	  någon	  roll	  hur	  bra	  ett	  system	  faktiskt	  är,	  ifall	  det	  inte	  är	  tillräckligt	  med	  fokus	  på	  
användarperspektivet	  så	  kommer	  systemet	  ändå	  att	  anses	  vara	  ett	  dåligt	  system.	  Harris	  och	  
Weistroffer	  (2009)	  håller	  med	  och	  påpekar	  att	  användarmedverkan	  länge	  har	  varit	  en	  viktig	  
faktor	  i	  framgångsrika	  system,	  men	  har	  ändå	  inte	  tagits	  tillräckligt	  på	  allvar.	  
	  
Genom	  att	  utbilda	  utvecklare	  mer	  inom	  användbarhet	  så	  kan	  det	  få	  dem	  att	  förstå	  hur	  viktigt	  
det	  är	  (Culwin	  &	  Faulkner,	  2000).	  I	  detta	  arbete	  så	  kommer	  utvecklare,	  eller	  systemutvecklare,	  
inte	  bara	  att	  hänvisa	  till	  programmerare	  utan	  alla	  som	  är	  delaktiga	  i	  att	  skapa	  system.	  
Människor	  använder	  mer	  och	  mer	  teknik	  inom	  sitt	  arbete	  och	  därför	  blir	  samspelet	  mellan	  
människan	  och	  teknik	  viktigare	  och	  större	  fokus	  behöver	  läggas	  på	  användbarhet.	  Enligt	  
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Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  så	  bör	  systemet	  anpassas	  till	  både	  användarna	  och	  
interaktionen	  som	  sker	  mellan	  användaren	  och	  systemet	  för	  att	  öka	  användbarheten.	  De	  påstår	  
även	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  fokusera	  på	  själva	  utvecklingsprocessen	  än	  att	  fokusera	  på	  
produkten,	  detta	  gör	  arbetet	  mer	  användarcentrerat.	  Ju	  mer	  användbarhet	  ett	  system	  har	  desto	  
mer	  stöd	  är	  systemet	  för	  användaren.	  Om	  ett	  system	  inte	  är	  användbart	  så	  blir	  det	  mindre	  
effektivt	  och	  kan	  därför	  påverka	  användarna	  negativt,	  t.ex.	  kan	  det	  gå	  så	  långt	  att	  användarna	  
inte	  ens	  vill	  använda	  systemet,	  vilket	  företaget	  då	  förlorar	  på.	  Det	  kan	  också	  ta	  lång	  tid	  för	  
användarna	  att	  förstå	  sig	  på,	  och	  tid	  är	  pengar.	  Ett	  användbart	  system	  ska	  inte	  belasta	  
användarens	  kognitiva	  förmågor,	  t.ex.	  så	  ska	  det	  inte	  vara	  svårt	  att	  komma	  ihåg	  hur	  de	  ska	  göra	  
i	  systemet	  eller	  att	  det	  är	  för	  mycket	  störningsmoment	  i	  systemet.	  För	  att	  det	  ska	  gå	  att	  ta	  fram	  
ett	  system	  som	  är	  anpassat	  till	  användarna	  och	  deras	  behov,	  och	  gör	  att	  användarna	  känner	  sig	  
tillfredsställda	  med	  systemet,	  så	  bör	  användarna	  vara	  med	  i	  processen	  (Cooper,	  2007).	  Med	  
detta	  projekt	  ska	  det	  tas	  fram	  vad	  som	  behövs	  förbättras	  inom	  systemutveckling	  för	  att	  få	  fram	  
mer	  användbara	  system. 
 
Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  berättar	  om	  hur	  det	  1977	  användes	  ca	  300	  000	  datorer	  i	  
arbetslivet	  och	  bara	  23	  år	  senare	  (år	  2000)	  användes	  4,2	  miljoner	  datorer	  i	  arbetslivet,	  vilket	  
visar	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  datorerna	  fungerar	  med	  fördel	  för	  människor.	  2013	  visade	  statistiken	  
att	  90	  %	  av	  Sveriges	  befolkning	  (vilket	  är	  ca	  8	  miljoner	  människor)	  använde	  sig	  av	  en	  dator,	  74	  %	  
av	  dem	  använde	  sig	  av	  en	  dator	  varje	  dag	  (Findahl,	  2013).	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  tar	  
upp	  ett	  exempel	  om	  varför	  användbarhet	  kan	  vara	  så	  viktigt	  även	  för	  företagen	  genom	  att	  om	  
ca	  66	  %	  av	  användarna	  år	  2000	  kunde	  lägga	  10	  min	  mindre	  på	  att	  behöva	  lösa	  problem	  i	  ett	  
system	  så	  skulle	  10	  miljoner	  arbetsdagar	  kunna	  sparas.	  De	  tillägger	  även	  att	  människorna	  skulle	  
belastas	  mindre	  inom	  både	  den	  mentala	  och	  den	  fysiska	  hälsan	  eftersom	  sjukskrivningarna	  har	  
en	  tendens	  att	  öka	  på	  grund	  av	  dåliga	  system.	  Ett	  system	  som	  inte	  är	  användbart	  ökar	  även	  
utbrändhet,	  kompetensbrist	  och	  känslan	  av	  att	  känna	  sig	  otillräcklig	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  
2002).	  För	  att	  kunna	  skapa	  ett	  användarcentrerat	  arbetssätt	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  med	  
engagemang	  från	  både	  ledning	  och	  medarbetare	  på	  ett	  företag.	  Ännu	  bättre	  vore	  om	  de	  i	  
ledningen	  hade	  bra	  kompetens	  inom	  användbarhet	  då	  det	  är	  de	  som	  tar	  de	  flesta	  besluten	  kring	  
var	  ramarna	  för	  användbarhetsarbetet	  ska	  sättas.	   
 
Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  påpekar	  att	  en	  användare	  inte	  har	  några	  krav,	  användaren	  har	  
mål	  som	  ska	  uppfyllas.	  Användningens	  kvalité	  ligger	  i	  själva	  interaktionen	  mellan	  människa	  och	  
system,	  och	  inte	  i	  systemet	  (Cockton,	  2004).	  Barboni	  et	  al.	  (2012)	  argumenterar	  för	  att	  det	  
endast	  inte	  går	  att	  fokusera	  på	  effektiviteten	  och	  hur	  tillfredsställande	  systemet	  är,	  systemet	  
ska	  även	  gå	  att	  manövreras	  av	  slutanvändarna.	  Med	  hjälp	  av	  alla	  funktioner	  i	  systemet	  så	  ska	  de	  
kunna	  utföra	  de	  uppgifterna	  som	  är	  tänkta	  att	  utföras.	  Användarna	  ska	  vara	  de	  som	  har	  
kontrollen	  över	  systemet,	  och	  inte	  tvärtom.	  Stanton	  (2012)	  anser	  att	  det	  inte	  går	  att	  överdriva	  
om	  hur	  otroligt	  viktigt	  det	  är	  att	  tänka	  på	  de	  mänskliga	  faktorerna.	  Detta	  genom	  att	  inkludera	  
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slutanvändarna	  i	  utvecklingsprocessen,	  att	  ha	  så	  kallad	  användarmedverkan.	  Enligt	  Klok,	  Kuijt-‐
Evers	  &	  Steen	  (2007)	  så	  kan	  arbetet	  inom	  användbarhet	  delas	  in	  i	  fyra	  kategorier:	   
 
1.	  Aktiv	  involvering	  av	  användare	  för	  att	  därmed	  få	  en	  bra	  förståelse	  för	  slutanvändarna	  och	  
uppgiftskraven. 
2.	  En	  passande	  fördelning	  av	  funktioner	  mellan	  användare	  och	  teknik. 
3.	  Iteration	  av	  design-‐	  och	  evalueringsprocesser. 
4.	  Ett	  allvetenskapligt	  bemötande. 
 
Punkt	  1	  handlar	  om	  användarmedverkan,	  vilket	  därför	  är	  en	  viktig	  punkt	  i	  detta	  arbete.	  
Användbarhetsexperter,	  kunden	  och	  systemutvecklare	  är	  väldigt	  olika,	  men	  klarar	  sig	  inte	  själva	  
i	  utvecklingsprocessen	  när	  det	  kommer	  till	  interaktionen	  mellan	  system	  och	  användare	  i	  
gränssnittet	  (Gundelsweiler,	  Memmel	  &	  Reiterer,	  2007).	  De	  behöver	  alla	  samarbeta	  för	  att	  få	  in	  
användarna	  i	  processen.	  Det	  är	  vanligt	  att	  utvecklarna	  och	  kunden	  missförstår	  varandra	  om	  hur	  
designen	  av	  ett	  system	  ska	  se	  ut	  (se	  figur	  1).	   

 
Figur	  1:	  Misstolkning	  av	  design.	  Fritt	  från	  Gundelsweiler	  et	  al.	  (2007,	  s.1) 

 
Wang	  och	  Xiao	  (2005)	  förklarar	  att	  kontraktbaserad	  utveckling	  handlar	  om	  att	  det	  finns	  ett	  
kontrakt,	  mellan	  kund	  och	  utvecklare,	  som	  styr	  hela	  systemutvecklingsprocessen.	  Kontraktet	  är	  
det	  som	  försäkrar	  alla	  om	  att	  något	  kommer	  att	  uppnås	  i	  projektet	  och	  bestämmer	  även	  vilken	  
relation	  kund	  och	  utvecklar	  ska	  ha	  med	  varandra.	  Kontraktet	  är	  själva	  roten	  i	  utvecklingen	  och	  
har	  därmed	  en	  stor	  roll	  i	  projektet.	  Wang	  och	  Xiao	  förklarar	  att	  planer,	  schemat	  och	  processen	  
skapas	  efter	  hur	  kontraktet	  ser	  ut,	  och	  därför	  kan	  systemutvecklingsprocesserna	  variera	  från	  
projekt	  till	  projekt	  beroende	  på	  vem	  kunden	  är	  och	  vad	  kunden	  vill.	   
 
Enligt	  kunden	  som	  beställer	  ett	  system	  så	  är	  det	  en	  självklarhet	  att	  systemet	  ska	  vara	  
användbart,	  men	  är	  oftast	  långt	  ifrån	  det.	  För	  att	  få	  ett	  användbart	  system	  så	  bör	  kunden	  
specifik	  redogöra	  detta	  för	  utvecklaren	  i	  början	  så	  att	  detta	  finns	  med	  i	  kontraktet	  och	  då	  
berätta	  om	  sina	  egna	  krav	  och	  målen	  för	  användbarheten,	  men	  enligt	  Gulliksen	  och	  Göransson	  



7 
 

(2002)	  är	  varken	  kunden	  eller	  utvecklarna	  vana	  vid	  detta. 
 
UX-‐design	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  bra	  upplevelse,	  och	  kan	  därför	  också	  klassas	  som	  en	  del	  av	  
användbarhet.	  Marc	  Hassenzahl	  (2013)	  berättar	  att	  tidigare	  studier	  visat	  att	  människor	  generellt	  
blir	  gladare	  av	  upplevelser	  än	  av	  materiella	  saker.	  Han	  beskriver	  en	  upplevelse	  som	  en	  
blandning	  av	  känslor,	  tankar	  och	  handling,	  en	  historia	  om	  användning.	  Både	  produkter	  och	  
situationer	  representeras	  på	  liknande	  sätt,	  genom	  upplevelse.	  Men	  Marc	  Hassenzahl	  (2013)	  
anser	  att	  det	  bör	  göras	  skillnad	  på	  användarupplevelse	  och	  upplevelse	  allmänt	  eftersom	  UX-‐
design	  handlar	  om	  att	  något	  skapas	  och	  formas	  av	  interaktiva	  produkter.	  Löwgren	  (2013)	  
förklarar	  interaktionsdesign	  som	  endast	  en	  del	  av	  MDI-‐fältet,	  och	  att	  UX-‐design	  ingår	  i	  
interaktionsdesign	  då	  fokus	  ligger	  på	  att	  forma	  digitala	  saker	  åt	  människor	  med	  hjälp	  av	  
interaktionen.	  Det	  finns	  många	  olika	  definieringar	  av	  vad	  interaktionsdesign	  är.	  Gulliksen	  och	  
Göransson	  (2002)	  förklarar	  att	  interaktionsdesign	  är	  när	  fokus	  ligger	  på	  själva	  interaktionen	  
mellan	  människa	  och	  teknik.	  Genom	  interaktionen	  ska	  en	  användardialog	  skapas	  som	  
användarna	  förstår.	  Interaktionen	  ska	  ske	  naturligt.	  Både	  interaktionsdesign	  och	  UX-‐design	  är	  
något	  som	  handlar	  om	  att	  forma	  teknik	  efter	  människor	  användande	  (Löwgren,	  2013). 
 

2.2 Utvecklingsprocesser 
En	  process	  kan	  ses	  som	  en	  strukturerad	  serie	  av	  olika	  steg	  som	  slutligen	  ska	  nå	  ett	  speciellt	  mål	  
(Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Med	  hjälp	  av	  en	  systemutvecklingsprocess	  så	  skapas	  en	  sorts	  
vägledning	  som	  hela	  tiden	  berättar	  för	  utvecklarna	  i	  vilken	  ordning	  stegen	  i	  utvecklingen	  ska	  
ske.	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  anser	  att	  orden	  modell,	  process	  och	  metod	  används	  slarvigt	  
i	  olika	  sammanhang	  eftersom	  de	  anser	  att	  det	  är	  tre	  olika	  saker.	  Författarna	  anser	  att	  en	  modell	  
beskriver	  hur	  vi	  arbetar,	  en	  process	  förskriver	  hur	  vi	  bör	  arbeta	  och	  metod	  beskriver	  ett	  
tillvägagångssätt	  för	  att	  följa	  planen.	  Förr	  skrevs	  system	  efter	  två	  enkla	  steg,	  1:	  skriv	  kod,	  2:	  fixa	  
till	  problemen	  i	  koden	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Denna	  modell	  kallas	  för	  koda-‐och-‐fixa-‐
modellen.	  Det	  blev	  snabbt	  uppenbart	  att	  detta	  inte	  fungerade	  och	  att	  det	  behövdes	  en	  
designfas	  för	  att	  få	  in	  mer	  struktur	  i	  arbetet.	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  berättar	  om	  hur	  utvecklings-‐
processen	  hela	  tiden	  utvecklats	  under	  tiden;	  från	  koda-‐och-‐fixa-‐modellen	  till	  att	  ta	  in	  mer	  
projektledning	  och	  sedan	  ta	  in	  personer	  som	  endast	  testade	  systemet.	  Författarna	  anser	  nu	  att	  
processen	  blivit	  mycket	  längre	  då	  det	  nu	  finns	  både	  projektledare,	  designare,	  programmerare	  
och	  testare	  med	  i	  utvecklingen,	  vilket	  gör	  att	  de	  ibland	  behöver	  gå	  tillbaka	  mellan	  stegen,	  och	  
mellan	  varandra,	  för	  att	  kunna	  gå	  vidare	  i	  processen.	  I	  detta	  avsnitt	  kommer	  olika	  utvecklings-‐
processer	  att	  tas	  upp	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  stor	  fokus	  de	  har	  på	  användarmedverkan.	  Följande	  
utvecklingsprocesser	  jämförs	  i	  detta	  arbete:	  vattenfallsmodellen,	  iterativ	  utveckling,	  
inkrementell	  utveckling	  och	  agila	  metoder. 
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2.2.1 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen	  är	  en	  klassisk	  modell	  som	  inte	  används	  så	  mycket	  längre	  på	  grund	  av	  att	  
den	  inte	  är	  anpassad	  till	  användarcentrerade	  utvecklingsprocesser	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  
2002).	  Modellen	  är	  ett	  sorts	  steg-‐schema	  där	  utvecklarna	  går	  igenom	  olika	  faser	  en	  i	  taget	  för	  
att	  till	  slut	  skapa	  sitt	  system.	  Enligt	  Ruparelia	  (2010)	  så	  är	  de	  vanligaste	  stegen:	  systemkrav,	  
mjukvarukrav,	  analys,	  programdesign,	  kodning,	  testning	  och	  till	  sist	  drift.	  Ruparelia	  (2010)	  anser	  
att	  vattenfallsmodellen	  har	  hjälpt	  att	  skapa	  de	  andra	  process-‐metoderna	  genom	  att	  inspirera	  till	  
vad	  som	  passar	  till	  vad	  i	  design-‐	  och	  utvecklingsprocesser.	  Något	  som	  kan	  anses	  vara	  lite	  
negativt	  är	  att	  om	  vattenfallsmodellen	  ska	  följas	  strikt	  så	  får	  utvecklarna	  endast	  gå	  tillbaka	  till	  
steget	  innan	  ifall	  de	  behöver	  gå	  tillbaka	  i	  utvecklingen.	  Detta	  kan	  enligt	  Gulliksen	  och	  Göransson	  
(2002)	  skapa	  problem	  ifall	  det	  visar	  sig	  att	  det	  är	  ett	  ännu	  tidigare	  steg	  som	  orsakat	  problemet	  
som	  uppstår.	  Något	  positivt	  med	  vattenfallsmodellen	  är	  att	  det	  finns	  ett	  mål	  och	  syfte	  klart	  
redan	  från	  början	  som	  sedan	  ska	  följas	  och	  granskas	  under	  hela	  utvecklingen.	  En	  fördel	  med	  
vattenfallsmetoden	  är	  att	  det	  går	  att	  gå	  tillbaka,	  men	  då	  endast	  till	  steget	  innan	  nuvarande	  steg	  
(Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Två	  nackdelar	  är	  att	  användarna	  ofta	  inte	  är	  involverade	  i	  
utvecklingsprocessen	  och	  att	  det	  är	  svårt	  att	  bestämma	  krav	  så	  tidigt	  i	  processen.	   
 

2.2.2 Iterativ utveckling 
Den	  iterativa	  utvecklingsmodellen	  har	  inga	  mål	  i	  början	  av	  utvecklingen,	  istället	  framträder	  
målen	  under	  pågående	  utveckling.	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002;	  Larman,	  2004).	  Med	  iterativ	  
utveckling	  så	  menas	  det	  att	  utvecklingen	  sker	  genom	  upprepning	  där	  faserna	  analys,	  design,	  
utvärdering	  och	  återkoppling	  hela	  tiden	  genomarbetas	  för	  att	  komma	  på	  ännu	  bättre	  förslag	  på	  
hur	  utvecklingen	  kan	  fortsätta	  (se	  figur	  2).	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  tar	  upp	  att	  en	  sak	  
som	  kan	  vara	  negativt	  med	  iterativ	  utveckling	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  när	  utvecklingen	  är	  klar.	  
Detta	  kan	  avhjälpas	  genom	  att	  sluta	  när	  målen	  och	  kraven	  som	  utvecklats	  under	  utvecklingen	  är	  
nådda.	  Enligt	  Larman	  (2004)	  påminner	  iterativ	  utveckling	  om	  både	  inkrementell	  utveckling	  och	  
agila	  metoder	  eftersom	  iterativ	  utveckling	  består	  utav	  olika	  steg,	  iterationer,	  som	  ska	  avslutas	  
innan	  nästa	  påbörjas. 
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Figur	  2:	  Den	  iterativa	  utvecklingen	  fritt	  efter	  källa:	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2011,	  s.32) 
 

2.2.3 Inkrementell utveckling 
En	  inkrementell	  utvecklingsmodell	  består	  även	  den	  av	  olika	  steg,	  som	  kallas	  inkrement.	  Varje	  
inkrement	  har	  en	  egen	  livscykel	  som	  kan	  liknas	  vid	  vattenfallsmodellen	  men	  med	  den	  skillnaden	  
att	  inkrementen	  kan	  löpa	  både	  parallellt	  och	  efter	  varandra	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  
Inkrementell	  utveckling	  liknar	  agila	  metoder	  då	  varje	  inkrement	  ska	  avslutas	  med	  att	  någon	  ny	  
funktion	  läggs	  till	  i	  systemet.	  Inkrementen	  är	  korta,	  vilket	  gör	  hela	  processen	  lätt	  att	  testa.	   
 

2.2.4 Agila metoder 
Det	  har	  blivit	  mer	  vanligt	  att	  arbete	  med	  agila	  utvecklingsmetoder	  på	  företag.	  Enligt	  Baxter	  et	  al.	  
(2008)	  är	  det	  vanligast	  är	  att	  agila	  metoder	  används	  först	  när	  en	  traditionell	  metod,	  som	  
vattenfallsmodellen,	  stött	  på	  problem	  som	  behöver	  lösas	  på	  ett	  snabbt	  sätt.	  Agila	  metoder	  är	  en	  
sorts	  kategori	  med	  processer	  som	  är	  mer	  lättrörliga	  (Barnum,	  2011).	  De	  utvecklingsprocesser	  
som	  igår	  i	  den	  agila	  kategorin	  på	  grund	  av	  sin	  lättrörlighet	  är	  XP,	  Scrum,	  Kanban,	  Crystal,	  DSDM	  
och	  FDD.	  Dessa	  metoder	  har	  ungefär	  samma	  värderingar,	  principer	  och	  synsätt.	  I	  detta	  arbete	  
kommer	  XP	  och	  Scrum	  att	  beskrivas.	   
 
I	  en	  agil	  metod	  så	  börjar	  utvecklarna	  att	  koda	  tidigt	  i	  processen	  och	  har	  olika	  faser	  där	  de	  bygger	  
en	  del	  av	  systemet	  i	  taget.	  Kunden	  får	  hela	  tiden	  vara	  med	  i	  processen	  och	  se	  hur	  systemet	  
utvecklats	  efter	  varje	  utvecklings-‐rotation	  (Gundelsweiler	  et	  al.	  2007).	  Vissa	  utvecklare	  kan	  bli	  
frustrerade	  över	  att	  agila	  metoder	  ibland	  känns	  som	  mini-‐vattenfallssteg	  (Crispin	  &	  Gregory,	  
2009).	  En	  fördel	  med	  agila	  metoder	  till	  skillnad	  från	  vattenfallsmodellen	  är	  att	  det	  är	  tillåtet	  att	  
hoppa	  tillbaka	  flera	  steg	  i	  processen.	  Enligt	  Gundelsweiler	  et	  al.	  (2007)	  finns	  det	  tillfällen	  då	  
användare	  är	  med	  i	  processen	  inom	  agila	  metoder,	  men	  att	  det	  då	  inte	  är	  viktigt	  för	  utvecklarna	  
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att	  det	  är	  de	  riktiga	  slutanvändarna.	  Även	  om	  agila	  metoder	  ännu	  inte	  riktigt	  kan	  ses	  som	  
användarcentrerade	  så	  anser	  Gundelsweiler	  et	  al.	  (2007)	  att	  metoderna	  kan	  fungera	  som	  en	  
sorts	  sammanhållning	  mellan	  systemutvecklare	  och	  MDI.	  Dock	  så	  adresserar	  ingen	  av	  de	  
nuvarande	  agila	  metoderna	  användbarhet	  tillräckligt	  i	  dagsläget	  (Lee,	  2006).	   
 
Det	  agila	  manifestet	  tar	  upp	  följande	  principer	  som	  bör	  följas	  om	  utvecklarna	  valt	  att	  arbeta	  
agilt: 

● “Vår	  högsta	  prioritet	  är	  att	  tillfredsställa	  kunden	  genom	  tidig	  och	  kontinuerlig	  
leverans	  av	  värdefull	  programvara.	  

● Välkomna	  förändrade	  krav,	  även	  sent	  under	  utvecklingen.	  Agila	  metoder	  
utnyttjar	  förändring	  till	  kundens	  konkurrensfördel.	  

● Leverera	  fungerande	  programvara	  ofta,	  med	  ett	  par	  veckors	  till	  ett	  par	  månaders	  
mellanrum,	  ju	  oftare	  desto	  bättre.	  

● Verksamhetskunniga	  och	  utvecklare	  måste	  arbeta	  tillsammans	  dagligen	  under	  
hela	  projektet.	  

● Bygg	  projekt	  kring	  motiverade	  individer.	  Ge	  dem	  den	  miljö	  och	  det	  stöd	  de	  
behöver,	  och	  lita	  på	  att	  de	  får	  jobbet	  gjort.	  

● Kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  är	  det	  bästa	  och	  effektivaste	  sättet	  att	  
förmedla	  information,	  både	  till	  och	  inom	  utvecklingsteamet.	  

● Fungerande	  programvara	  är	  främsta	  måttet	  på	  framsteg.	  
● Agila	  metoder	  verkar	  för	  uthållighet.	  Sponsorer,	  utvecklare	  och	  användare	  skall	  

kunna	  hålla	  jämn	  utvecklingstakt	  under	  obegränsad	  tid.	  
● Kontinuerlig	  uppmärksamhet	  på	  förstklassig	  teknik	  och	  bra	  design	  stärker	  

anpassningsförmågan.	  
● Enkelhet	  –	  konsten	  att	  maximera	  mängden	  arbete	  som	  inte	  görs	  –	  är	  

grundläggande.	  
● Bäst	  arkitektur,	  krav	  och	  design	  växer	  fram	  med	  självorganiserande	  team.	  
● Med	  jämna	  mellanrum	  reflekterar	  teamet	  över	  hur	  det	  kan	  bli	  mer	  effektivt	  och	  

justerar	  sitt	  beteende	  därefter.”	  
	   	   	   (Beck	  et	  al.,	  2001,	  s.	  7) 
 

Extreme Programming 
En	  agil	  metod	  är	  extrem	  programmering	  (eng:	  extreme	  programming,	  XP)	  som	  går	  ut	  på	  
testdriven	  utveckling.	  Inom	  denna	  metod	  så	  börjar	  utvecklarna	  skriva	  test-‐delar	  av	  en	  viss	  
funktion	  som	  inte	  får	  sammansättas	  med	  resten	  av	  programmet	  förrän	  all	  kod	  i	  funktionen	  
fungerar	  (Lee,	  2006).	  Tack	  vare	  detta	  kan	  utvecklarna	  hela	  tiden	  göra	  ändringar	  i	  en	  viss	  del	  av	  
programmet	  utan	  att	  kod	  i	  en	  annan	  funktion	  påverkas	  eller	  förstörs.	  Denna	  process	  ger	  
utvecklarna	  kontinuerlig	  återkoppling	  eftersom	  de	  kan	  se	  att	  varje	  del	  fungerar.	  Processen	  
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tillåter	  ändringar	  i	  alla	  steg.	  Hussain	  et	  al.	  (2008)	  förklarar	  att	  målet	  med	  XP	  är	  att	  få	  fram	  ett	  
system	  med	  hög	  kvalité	  i	  tid	  till	  kundens	  deadline.	  XP	  har	  korta	  iterationssteg	  där	  kunden	  är	  
med	  i	  processen.	  Inom	  XP	  rekommenderas	  Par-‐programmering.	  XP	  är	  en	  kodcentrerad	  process	  
där	  fokus	  ska	  ligga	  på	  koden	  och	  inte	  på	  dokumentation.	  Det	  är	  viktigt	  att	  under	  denna	  process	  
utveckla	  exakt	  det	  som	  kunden	  vill	  ha.	  Alla	  i	  teamet	  är	  lika	  viktiga,	  både	  kund,	  chef	  och	  
utvecklare.	  I	  processen	  ska	  designen	  hållas	  enkel	  och	  systemet	  ska	  kontinuerligt	  testas	  från	  dag	  
ett	  (Crispin	  &	  Gregory,	  2009).	  I	  denna	  metod	  finns	  ingen	  tanke	  på	  slutanvändarna.	   
 

Scrum 
Scrum	  är	  den	  mest	  använda	  och	  populära	  agila	  metoden.	  Rubin	  (2013)	  anser	  att	  vi	  bör	  se	  Scrum	  
som	  en	  sorts	  grund	  med	  husväggar	  där	  strukturen	  består	  av	  värderingar,	  principer	  och	  praktiker	  
som	  ska	  följas.	  Scrum	  är	  ett	  ramverk	  för	  att	  organisera	  och	  hantera	  arbetsprocessen.	  Ordet	  
Scrum	  kommer	  från	  rugbyn	  där	  det	  är	  ett	  moment	  i	  spelet	  då	  bollen	  kommer	  in.	  Scrum	  liknar	  
rugby	  på	  det	  sätt	  att	  systemutvecklarna	  behöver	  arbeta	  tillsammans	  för	  ett	  få	  klart	  produkten	  
på	  samma	  sätt	  som	  spelarna	  i	  rugby	  samarbetar	  för	  att	  få	  bollen	  över	  plan.	  I	  Scrum	  så	  finns	  olika	  
steg	  som	  kallas	  för	  sprintar	  där	  varje	  sprint	  är	  mellan	  3-‐30	  dagar.	  Under	  en	  sprint	  så	  sker	  en	  
daily	  scrum	  som	  betyder	  att	  hela	  teamet	  träffas	  samma	  tid	  varje	  dag	  i	  ca	  15	  minuter	  där	  de	  
diskuterar	  vad	  de	  gjort	  sen	  sist,	  vad	  de	  ska	  göra	  till	  nästa	  gång	  och	  vilka	  hinder	  som	  kan	  vara	  i	  
vägen	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  gå	  vidare	  i	  arbetet	  (Rubin,	  2013). 
 
I	  ett	  Scrum-‐team	  finns	  det	  en	  produktägare	  som	  ansvarar	  för	  vad	  som	  ska	  utvecklas	  och	  i	  vilken	  
ordning	  allt	  ska	  ske	  (se	  figur	  3).	  Sedan	  finns	  en	  ScrumMaster	  som	  ska	  vägleda	  hela	  teamet	  i	  
skapandet	  och	  även	  se	  till	  att	  alla	  följer	  Scrum-‐ramverken.	  Själva	  utvecklingsteamet	  ansvarar	  för	  
hur	  de	  ska	  få	  fram	  det	  som	  ägaren	  önskar	  (Rubin,	  2013).	  Barboni	  et	  al.	  (2012)	  berättar	  att	  även	  
om	  Scrum	  är	  en	  metod	  som	  många	  utvecklare	  föredrar	  så	  har	  utvecklarna	  fortfarande	  ingen	  
tanke	  på	  slutanvändarna	  i	  processen. 
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Figur	  3:	  Scrum	  Team.	  Fritt	  från	  Rubin	  (2013,	  s.15). 
 

Cajander,	  Jia	  och	  Larusdottir	  (2012)	  har	  utfört	  en	  studie	  om	  att	  få	  in	  mer	  
användbarhetsperspektiv	  i	  Scrum.	  De	  har	  undersett	  vilka	  tekniker	  som	  är	  att	  föredra	  när	  det	  
kommer	  till	  att	  ha	  med	  användarmedverkan.	  De	  topp	  fyra	  teknikerna	  visade	  sig	  vara	  workshops	  
(den	  mest	  populära),	  Lo-‐fi	  prototyping,	  intervjuer	  och	  att	  träffa	  användarna.	  Dessa	  metoder	  är	  
informella,	  enligt	  Cajander	  et	  al.	  (2012),	  vilket	  gör	  att	  det	  inte	  krävs	  lika	  mycket	  förberedelser	  
och	  tar	  därför	  inte	  så	  mycket	  tid	  jämfört	  med	  formella	  metoder	  som	  oftast	  kräver	  mer	  
planering.	  Anledningen	  till	  att	  många	  använder	  Scrum	  är	  just	  för	  att	  det	  är	  en	  metod	  som	  går	  
fort	  och	  är	  enkel,	  vilket	  gör	  att	  inte	  alla	  tekniker	  passar. 

 

2.3 Användarmedverkan 
Miller	  &	  Sy	  (2008)	  redovisar	  vilka	  nackdelar	  det	  finns	  med	  att	  använda	  sig	  av	  agila	  metoder.	  
Bland	  annat	  är	  sprintarna	  oftast	  för	  korta	  för	  att	  få	  med	  olika	  användbarhetstest.	  Det	  gör	  att	  det	  
blir	  svårt	  att	  få	  bra	  återkoppling	  i	  början	  av	  utvecklingen,	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  är	  större	  risk	  för	  
att	  det	  blir	  fel.	  Att	  användbarhetsexperter	  hyrs	  in	  och	  agerar	  användare	  är	  vanligt.	  Miller	  och	  Sy	  
(2008)	  anser	  att	  det	  inte	  gör	  något	  eftersom	  det	  sparar	  tid.	  Detta	  håller	  inte	  Gulliksen	  och	  
Göransson	  (2002)	  med	  om	  eftersom	  det	  inte	  är	  användbarhetsexperterna	  som	  ska	  använda	  
systemet	  i	  slutänden.	  De	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  skillnad	  på	  experter	  och	  de	  verkliga	  
användarna	  eftersom	  de	  kan	  ha	  olika	  förkunskaper	  och	  egenskaper.	  Enligt	  Krug	  (2006)	  är	  det	  
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också	  vanligt	  att	  en	  person,	  t.ex.	  utvecklare,	  användbarhetsexperter	  eller	  användare	  som	  är	  
delaktiga	  i	  processen,	  kan	  bli	  “hemmablind”	  av	  att	  ha	  arbetat	  med	  ett	  system	  i	  några	  veckor	  och	  
det	  är	  därför	  extra	  viktigt	  att	  testa	  systemet	  på	  slutanvändare. 
 
Att	  användarmedverkan	  är	  bra	  är	  inte	  något	  nytt.	  Sun	  (2013)	  berättar	  att	  många	  varit	  medvetna	  
om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  användarmedverkan	  i	  20	  år,	  men	  ändå	  är	  det	  inte	  något	  som	  
prioriterats	  tillräckligt.	  Han	  förespråkar	  därför	  att	  systemutvecklare	  behöver	  lära	  sig	  mer	  om	  
användarmedverkan	  för	  att	  kunna	  förstå	  hur	  viktigt	  det	  är.	  Sun	  (2013)	  tar	  även	  upp	  att	  när	  ett	  
system	  ska	  förnyas	  är	  det	  inte	  systemutvecklarna	  som	  är	  experter	  på	  systemet,	  det	  är	  
användarna	  som	  har	  använt	  systemet.	  Användarna	  är	  vana	  vid	  det	  gamla	  systemet	  och	  vet	  
därför	  vad	  som	  behöver	  förbättras	  och	  inte.	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009),	  Kujala	  (2003)	  och	  Sun	  
(2013)	  anser	  att	  om	  systemutvecklare	  har	  bra	  kommunikation	  med	  användarna	  så	  erhålls	  en	  rad	  
fördelar,	  såsom	  att	  processen	  kommer	  att	  gå	  mycket	  fortare	  och	  enklare.	  Sun	  (2013)	  
förespråkar	  att	  användarna	  ska	  ha	  en	  roll	  i	  analysfasen,	  designfasen,	  implementationsfasen	  och	  
slutfasen.	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009),	  Kujala	  (2003)	  och	  Sun	  (2013)	  tar	  även	  upp	  följande	  
fördelar	  med	  användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen: 

● Hjälper	  systemutvecklarna	  att	  hitta	  problem	  som	  kan	  ha	  blivit	  ignorerade	  på	  grund	  av	  att	  
systemutvecklarna	  inte	  förstår	  miljön.	  

● Hjälper	  till	  att	  undvika	  konflikter	  mellan	  användare	  och	  system.	  
● Minskar	  klagomål	  och	  problemrapporteringar	  från	  användarna	  när	  systemet	  är	  färdigt	  

och	  används.	  
● Genom	  att	  delta	  i	  processen	  så	  lär	  sig	  användarna	  hur	  systemet	  fungerar	  och	  kommer	  

därför	  att	  ha	  en	  djupare	  förståelse	  för	  systemet	  när	  det	  är	  färdigt	  att	  användas.	  
● Skapar	  mer	  sammanhållning	  mellan	  systemutvecklarna,	  IT-‐tekniker	  som	  hjälper	  till	  med	  

felhanteringarna	  och	  användarna.	  Det	  minskar	  “vi-‐mot-‐dem”-‐tänket	  som	  ofta	  skapas	  på	  
företag	  vid	  dåliga	  system.	  

● Bättre	  kvalité.	  
● Minskar	  kostsamma	  systemfunktioner.	  
● Ökar	  acceptans-‐nivån	  för	  systemet.	  
● Ökar	  förståelsen.	  
● Ökar	  medverkan	  inom	  företaget,	  vilket	  ger	  bättre	  sammanhållning.	  

 

2.3.1 Nackdelar med användarmedverkan 
Det	  allra	  vanligaste	  hindret	  för	  att	  utvecklarna	  inte	  vill	  ha	  med	  användarna	  i	  utveckling	  är	  på	  
grund	  av	  tidigare	  erfarenheter	  eller	  att	  de	  förmodar	  att	  det	  är	  många	  nackdelar.	  Även	  om	  
användarna	  vet	  vad	  de	  behöver	  så	  kan	  de	  ha	  svårt	  för	  att	  uttrycka	  detta	  så	  att	  utvecklarna	  
förstår.	  Användarna	  kan	  ibland	  inte	  heller	  vilja	  berätta	  vad	  de	  behöver,	  b.la.	  för	  att	  de	  kan	  vara	  
rädda	  för	  att	  det	  ska	  skapas	  konflikter.	  Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  berättar	  att	  det	  kan	  uppstå	  
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konflikter	  eftersom	  användare	  och	  utvecklare	  ofta	  har	  olika	  bakgrund	  och	  erfarenheter,	  vilket	  
gör	  att	  de	  prioriterar	  olika	  saker	  under	  systemutvecklingen.	  Enligt	  Klok	  et	  al.	  (2007)	  så	  är	  det	  bra	  
att	  vara	  försiktig	  under	  diskussioner	  eller	  intervjuer	  med	  användarna,	  speciellt	  om	  det	  endast	  är	  
några	  få	  användare,	  eftersom	  det	  kan	  göra	  att	  systemet	  endast	  passar	  just	  de	  användarna	  och	  
inte	  resten	  av	  slutanvändarna.	  De	  anser	  även	  att	  för	  mycket	  fokus	  på	  användarna	  kan	  minska	  
kreativiteten	  som	  ofta	  också	  den	  är	  en	  viktig	  del	  under	  utvecklingen.	  En	  annan	  nackdel	  med	  att	  
lägga	  för	  stor	  fokus	  på	  användarna	  anser	  Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  vara	  att	  ju	  mer	  delaktiga	  
användarna	  är	  i	  utvecklingsprocessen	  desto	  mer	  förväntar	  de	  sig	  av	  systemet,	  vilket	  då	  oftast	  
resulterar	  i	  besvikelse.	   
 
Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  	  berättar	  att	  för	  låg	  användarmedverkan	  resulterar	  i	  att	  varken	  
utvecklarna	  eller	  användarna	  blir	  nöjda	  i	  slutändan.	  Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  utförde	  studier	  på	  117	  
projekt,	  där	  de	  fick	  746	  responser,	  där	  resultaten	  visade	  att	  för	  både	  för	  låg	  och	  för	  hög	  
användarmedverkan	  påverkar	  utvecklingsprocessen	  negativt.	  De	  förespråkar	  för	  att	  de	  behöver	  
hitta	  en	  balans	  och	  enligt	  deras	  studie	  så	  ligger	  denna	  balans	  på	  ca	  20	  %	  användarmedverkan	  i	  
utvecklingsprocessen	  -‐	  då	  var	  både	  användarna	  och	  utvecklarna	  nöjda. 
 
Genov,	  Keavny,	  Sazegan,	  Scotland	  och	  Zazelenchuk	  (2008)	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  anpassa	  
uppgifterna	  i	  ett	  system	  efter	  användarna,	  och	  inte	  tvärtom.	  De	  påpekar	  att	  användarna	  kanske	  
utför	  vissa	  uppgifter	  i	  systemet	  som	  systemutvecklarna	  inte	  är	  fullt	  medvetna	  om,	  eller	  att	  de	  
tror	  att	  en	  uppgift	  inte	  används	  så	  ofta	  som	  den	  gör	  och	  därför	  inte	  behöver	  vara	  tillräckligt	  
utformad.	  Konkurrensen	  inom	  systemutveckling	  växer	  hela	  tiden	  och	  har	  därför	  lett	  till	  ett	  annat	  
synsätt	  hos	  systemutvecklarna	  när	  det	  gäller	  att	  få	  fram	  bra	  system	  (Ozcelik	  et	  al.,	  2011).	  De	  vill	  
ha	  en	  bra	  design	  på	  så	  kort	  tid	  som	  möjligt,	  men	  samtidigt	  så	  har	  definitionen	  av	  bra	  system	  
blivit	  mer	  komplicerad	  då	  både	  kunder	  och	  användare	  anser	  att	  både	  enkelhet	  och	  
användbarhet	  är	  viktigt.	  Enligt	  Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  gör	  detta	  att	  användarna	  blir	  extra	  viktiga	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  Klok	  et	  at.	  (2007)	  menar	  att	  slutanvändarnas	  åsikter	  och	  input	  kan	  
hjälpa	  till	  att	  spara	  både	  tid	  och	  pengar	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Harris	  och	  Weistroffer	  
(2009)	  påpekar	  att	  ett	  system	  kan	  vara	  dåligt	  även	  om	  användarna	  är	  nöjda,	  men	  det	  kan	  inte	  
vara	  ett	  bra	  system	  om	  användarna	  är	  missnöjda	  och	  därför	  är	  det	  avgörande	  att	  användarna	  
blir	  nöjda.	  Det	  är	  de	  som	  ska	  använda	  systemet	  och	  därför	  bör	  det	  vara	  de	  som	  avgör	  när	  
systemet	  är	  redo	  att	  användas,	  vilket	  kräver	  användarmedverkan	  i	  utvecklingsprocessen. 
 

2.3.2 Hinder 
Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  förklarar	  att	  företag	  har	  svårt	  för	  att	  veta	  vilken	  teknik	  som	  de	  bör	  använda	  
för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  eller	  hur	  den	  ska	  integreras	  i	  deras	  systemutvecklingsprocess.	  
Därför	  väljer	  många	  företag	  att	  luta	  sig	  mot	  användbarhetsexperter	  för	  att	  få	  deras	  synpunkter	  
på	  systemet	  istället	  för	  slutanvändarnas.	  Ett	  annat	  hinder	  som	  Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  tar	  upp	  är	  att	  
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kunden	  som	  beställt	  systemet	  ifrån	  IT-‐företaget	  (den	  som	  styr	  kontraktet)	  kan	  vara	  emot	  
eventuell	  kontakt	  med	  användarna	  i	  början	  av	  processen	  av	  flera	  anledningar.	  Många	  företag	  
anser	  även	  att	  det	  kan	  vara	  en	  nackdel	  att	  ha	  med	  användarna	  i	  systemutvecklingsprocessen	  
eftersom	  de	  anser	  att	  användarna	  ibland	  inte	  själva	  är	  medvetna	  om	  vad	  de	  behöver	  i	  ett	  
system	  (Klok	  et	  al.	  2007).	  Enligt	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009)	  så	  kan	  utvecklarnas	  dåliga	  
erfarenheter	  av	  att	  ha	  med	  användarna	  i	  processen	  ha	  att	  göra	  med	  att	  tidigare	  studier	  inte	  har	  
riktat	  eller	  planerat	  användarmedverkan	  på	  rätt	  sätt	  och	  därmed	  gjort	  processen	  mindre	  
effektiv.	  Kujala	  (2003)	  tar	  upp	  hinder	  som	  systemutvecklarna	  inte	  kan	  styra	  över: 
 

● Det	  kan	  ta	  lång	  tid	  att	  hitta	  rätt	  användare	  som	  kan	  tänka	  sig	  att	  bli	  ställa	  upp	  i	  empiriska	  
studier.	  

● Användarna	  kan	  vara	  för	  upptagna	  med	  annat	  för	  att	  kunna	  delta	  i	  studierna.	  
● Användarna	  vill	  inte	  bli	  observerade	  när	  de	  arbetar.	  
● Det	  finns	  risk	  för	  att	  användarna	  inte	  utför	  det	  riktiga	  arbetet	  när	  de	  blir	  observerade.	  

 
Lee	  (2006)	  anser	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  in	  användbarhet	  i	  agila	  metoder	  eftersom	  
utvärderingsmetoder,	  som	  t.ex.	  användbarhetstester,	  kräver	  både	  en	  sorts	  återkoppling	  och	  
användarmedverkan,	  vilket	  minskar	  fördelen	  med	  flexibilitet.	  Han	  tar	  även	  upp	  att	  det	  finns	  en	  
chans	  att	  få	  in	  användbarhet	  i	  agila	  metoder	  om	  utvecklarna	  innan	  processen	  tar	  fram	  olika	  
användbarhetskrav	  för	  varje	  steg	  i	  den	  agila	  processen.	  Med	  hjälp	  av	  de	  korta	  tidsramarna	  så	  
kan	  detta	  då	  ge	  användbar	  användbarhetsfeedback	  under	  processen.	   
 

2.4 Användarmedverkan inom agila metoder  
Gundelsweiler	  et	  al.	  (2007)	  anser	  att	  det	  bör	  gå	  att	  skapa	  en	  sorts	  hybrid-‐process	  där	  en	  
blandning	  av	  agila	  utvecklingsmetoder	  och	  MDI	  tas	  i	  hänsyn.	  Denna	  process	  kallar	  de	  för	  agile	  
human-‐computer	  interaction	  (sv:	  agil	  människa-‐datorinteraktion).	  Gundelsweiler	  et	  al.	  (2007)	  
berättar	  om	  en	  sådan	  ansats	  som	  existerar	  som	  heter	  eXtreme	  Usability	  (sv:	  extrem	  
användbarhet). 
 
Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  förespråkar	  att	  det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  test	  med	  användare	  som	  
är	  lämpliga	  att	  användas	  i	  agila	  metoder.	  Den	  ena	  är	  att	  utvecklare	  med	  erfarenhet	  av	  
användarna	  granskar	  systemet,	  dvs.	  att	  de	  t.ex.	  gör	  en	  expertutvärdering.	  Den	  andra,	  som	  är	  
den	  som	  används	  mest	  inom	  agila	  metoder,	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  personas	  skapa	  olika	  scenarier	  
för	  att	  se	  vilka	  olika	  erfarenheter	  de	  kan	  komma	  över.	  Även	  Benyon	  (2010)	  anser	  att	  det	  bästa	  
sättet	  att	  få	  in	  användbarhet	  inom	  agila	  metoder	  är	  att	  föra	  ihop	  utvecklingen	  med	  scenario-‐
baserad	  design	  med	  personas.	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  förklarar	  hur	  personas	  är	  baserade	  på	  
användarna	  och	  har	  både	  bilder	  och	  biografi	  som	  utvecklarna	  sätter	  upp	  på	  arbetsplatsen	  för	  att	  
hela	  tiden	  ha	  användarna	  i	  tanke	  när	  de	  utvecklar	  systemet.	  Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  anser	  
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dock	  att	  om	  det	  finns	  tillgång	  till	  de	  riktiga	  slutanvändarna	  så	  bör	  de	  involveras	  i	  utvecklingen.	  
Något	  de	  anser	  är	  viktigt	  är	  att	  om	  ett	  nytt	  gränssnitt	  utvecklas	  så	  bör	  fokusgrupper	  med	  
slutanvändarna	  användas	  där	  de	  med	  hjälp	  av	  mock-‐ups	  (en	  sorts	  prototyp	  av	  systemet)	  kan	  
utvärdera	  olika	  gränssnittsskisser.	   
 
Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  anser	  att	  ju	  fler	  användare	  systemet	  ska	  ha	  i	  slutändan,	  desto	  större	  
fokus	  bör	  utvecklingen	  ha	  på	  användbarhet.	  Författarna	  föreslår	  då	  att	  antingen	  så	  utbildar	  sig	  
utvecklarna	  så	  mycket	  som	  möjligt	  inom	  användarmedverkan	  eller	  så	  tar	  de	  in	  en	  
användbarhetsexpert	  som	  kan	  ta	  huvudansvaret	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  utvecklingen. 
 

 
Figur	  4:	  Hur	  användbarhetsperspektiv	  ska	  in	  i	  agila	  metoder,	  fritt	  från	  Hussain	  et	  al.	  
(2008,	  s.2154) 

 
Hussain	  et	  al.	  (2008)	  anser	  att	  det	  i	  agila	  metoder	  går	  att	  få	  in	  användbarhet	  genom	  att	  göra	  en	  
modifierad	  utvecklingsprocess	  med	  användbarhetstekniker.	  Dessa	  tekniker	  är	  bland	  annat	  
användarstudier	  där	  information	  om	  slutanvändarna	  samlas	  in	  och	  som	  sedan	  kan	  användas	  för	  
att	  skapa	  personas.	  En	  annan	  teknik	  är	  utvidgade	  grupptester	  som	  är	  en	  sorts	  
användarutvärdering	  som	  utförs	  av	  utvecklarna	  där	  de	  testar	  vad	  som	  fungerar	  och	  inte	  i	  
systemet.	  Detta	  utförs	  i	  grupp.	  De	  sista	  teknikerna	  är	  användbarhetstester	  och	  
expertutvärdering.	  Något	  som	  Hussain	  et	  al.	  (2008)	  kom	  fram	  till	  i	  sina	  studier	  om	  denna	  



17 
 

modifierade	  utvecklingsprocess	  var	  dock	  att	  det	  krävdes	  en	  användbarhetsexpert	  för	  att	  få	  allt	  
att	  fungera	  då	  det	  inte	  fanns	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  utvecklarna	  att	  lära	  sig	  det	  som	  behövdes	  
inom	  användbarhet. 

2.5 Tekniker för att öka användarmedverkan  
Först	  och	  främst	  behöver	  både	  systemutvecklarna	  och	  kunderna	  (de	  som	  beställer	  systemet)	  
övertygas	  om	  att	  det	  är	  fler	  fördelar	  än	  nackdelar	  med	  att	  ha	  med	  användarmedverkan	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  Sharon	  (2012)	  anser	  att	  det	  bästa	  sättet	  för	  att	  övertyga	  en	  
intressent	  (kund,	  beställare)	  om	  att	  de	  behöver	  ha	  med,	  eller	  utökad,	  användarmedverkan	  i	  sin	  
systemutvecklingsprocess	  är	  att	  visa	  gamla	  arbeten	  som	  gjorts	  där	  användarmedverkan	  var	  
tydligt	  avgörande	  för	  det	  lyckade	  resultatet.	  Han	  anser	  även	  att	  det	  är	  bra	  att	  lära	  känna	  
intressenterna	  och	  deras	  prioriteringar	  innan	  argument	  ges.	  Sharon	  (2012)	  anser	  att	  det	  är	  bra	  
att	  förklara	  för	  intressenterna	  vad	  teknikerna	  innebär	  och	  varför	  de	  behövs. 
 
För	  att	  få	  med	  användarmedverkan	  i	  den	  utvecklingsprocess	  som	  utvecklarna	  väljer	  så	  gäller	  det	  
att	  få	  in	  passande	  tekniker.	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  argumenterar	  för	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  ha	  med	  de	  tekniker	  som	  passar	  bäst	  till	  den	  till	  systemutvecklingsmetod	  som	  används	  
eftersom	  systemutvecklingsprocesser	  kan	  ha	  en	  viss	  egenskap	  som	  går	  emot	  systemutveckling,	  
iterationer	  och	  användarmedverkan.	  Vissa	  tekniker	  kanske	  inte	  kan	  ge	  lika	  bra	  resultat	  som	  en	  
annan	  metod.	  Ett	  exempel,	  som	  tidigare	  nämnts,	  är	  att	  expertutvärderingar	  och	  personas	  är	  
lämpliga	  att	  använda	  i	  agila	  metoder.	  De	  passar	  bra	  eftersom	  de	  inte	  tar	  lika	  mycket	  tid	  och	  kan	  
därmed	  passa	  in	  i	  en	  sprint	  (Crispin	  &	  Gregory,	  2009).	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009)	  anser	  att	  
användarmedverkan	  kan	  ökas	  inom	  systemutveckling	  genom	  användarcentrerad	  design	  
(uppgiftsanalys,	  prototyper,	  användbarhetsutvärderingar),	  deltagande	  design	  (workshops,	  
prototyper),	  etnografi	  (observation,	  videoanalys)	  eller	  kontextuell	  design	  (prototyp-‐skapande).	  
Enligt	  Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  så	  används	  expertutvärdering,	  fokusgrupper,	  personas	  och	  
scenarier	  mest	  inom	  agila	  metoder,	  medan	  Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  påstår	  att	  expertutvärderingar	  
är	  den	  teknik	  som	  används	  minst.	  Därför	  har	  följande	  tekniker	  valts	  att	  beskrivas	  i	  detta	  arbete	  
som	  alternativ	  att	  förbättre	  agila	  utvecklingsmetoder	  med:	  fokusgrupper,	  användbarhetstest,	  
enkät,	  workshop,	  lo-‐fi	  prototyper,	  personas	  och	  observation.	  Dessa	  tekniker	  har	  en	  viss	  passiv	  
användarmedverkan	  som,	  enligt	  tidigare	  nämna,	  författare	  verkar	  föredra	  på	  grund	  av	  att	  de	  
därmed	  inte	  tar	  lika	  mycket	  tid.	  Tekniker	  som	  ger	  aktiv	  användarmedverkan	  är	  t.ex.	  deltagande	  
design,	  användarrepresentanter	  och	  användardriven	  utveckling.	  Enligt	  Benyon	  (2010)	  så	  kan	  
dock	  deltagande	  design	  inte	  klassas	  som	  användarmedverkan	  då	  det	  inte	  är	  de	  riktiga	  
slutanvändarna	  som	  deltar. Tekniker	  där	  användarna	  ses	  som	  informations-‐lämnare	  är	  
intervjuer,	  enkät	  och	  observation.	  Dessa	  tekniker	  används	  mest	  för	  att	  ge	  underlag	  till	  krav-‐
analys,	  design	  eller	  andra	  planerade	  tekniker.	  Personas	  är	  en	  teknik	  som	  inte	  används	  förrän	  en	  
annan	  teknik	  använts,	  som	  t.ex.	  intervjuer,	  och	  därmed	  gett	  ett	  underlag	  för	  att	  skapa	  fiktiva	  
användare.	  Användarna	  har	  ett	  indirekt	  deltagande	  i	  personas	  då	  de	  inte	  är	  närvarande	  fysiskt.	  
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2.5.1 Fokusgrupper 
I	  denna	  teknik	  så	  är	  användarna	  både	  info-‐lämnare	  och	  gruppmedlemmar.	  Syftet	  kan	  vara	  både	  
underlag	  för	  design,	  utvärdering	  och	  kravframtagning.	  Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  förespråkar	  att	  
fokusgrupper	  är	  ett	  bra	  sätt	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  användarna	  tycker.	  Fokusgrupper	  är	  en	  teknik	  
där	  data	  samlas	  in	  genom	  en	  gruppdiskussion.	  Gruppmedlemmarna	  ska	  bestå	  av	  slutanvändare	  
och	  diskussionen	  ska	  handla	  om	  det	  som	  utvecklarna	  vill	  veta	  mer	  om.	  Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  
anser	  att	  fokusgrupper	  hjälper	  till	  att	  stimulera	  tankar	  och	  idéer	  som	  användarna	  kan	  tänkas	  ha,	  
men	  som	  lättare	  kommer	  fram	  i	  en	  grupp.	  De	  anser	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  kontinuerlig	  
kontakt	  med	  slutanvändare.	  Krug	  (2006)	  förklarar	  att	  fokusgrupper	  är	  bra	  när	  utvecklarna	  vill	  se	  
hur	  användarna	  tänker	  kring	  systemet	  och	  om	  de	  t.ex.	  förstår	  språket.	  En	  nackdel	  med	  denna	  
metod	  är	  att	  majoriteten	  eller	  den	  mest	  högljudda	  åsikten	  oftast	  blir	  hela	  gruppens	  åsikt.	  Därför	  
argumenterar	  Langemar	  (2008)	  för	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  låta	  alla	  komma	  till	  tals.	  Det	  är	  även	  
viktigt	  att	  hålla	  reda	  på	  de	  olika	  inriktningarna	  i	  samtalet	  för	  att	  kunna	  ställa	  följdfrågor.	  
Fokusgruppen	  bör	  bestå	  av	  fyra	  till	  åtta	  deltagare.	  
 

2.5.2 Användbarhetstest 
Användbarhetstest	  är	  när	  en	  eller	  flera	  experter	  observerar	  när	  användarna	  utför	  olika	  uppgifter	  
i	  systemet	  (Barnum,	  2011).	  För	  att	  ge	  ett	  mer	  validerat	  resultat	  som	  kan	  användas	  som	  underlag	  
till	  utvärdering	  och	  analys	  ska	  uppgifterna	  vara	  utformade	  så	  att	  de	  känns	  riktiga	  och	  
meningsfulla	  för	  användarna.	  Därför	  bör	  experterna,	  enligt	  Cockton	  (2004),	  innan	  testet	  ta	  reda	  
på	  vilka	  uppgifter	  som	  är	  viktigast	  i	  systemet.	  	  Sundström	  (2011)	  argumenterar	  för	  att	  det	  
behövs	  minst	  fyra	  användare	  ur	  varje	  målgrupp	  vid	  ett	  användbarhetstest,	  eller	  åtta	  ifall	  det	  är	  
en	  otydlig	  målgrupp.	  Testets	  fokus	  är	  att	  validera	  systemets	  design	  och	  standardisera	  
uppgifterna	  som	  ska	  finnas	  i	  systemet	  (Cooper	  et	  al.	  2007).	  Något	  som	  är	  viktigt	  när	  
användbarhetstest	  utförs	  är	  att	  det	  ska	  gå	  att	  mäta	  resultaten,	  resultaten	  ska	  vara	  användbara	  
och	  att	  resurserna,	  för	  att	  korrigera	  eventuella	  problem,	  finns.	  Målet	  med	  användbarhetstester	  
är	  inte	  att	  hitta	  eventuella	  problem,	  utan	  att	  lära	  sig	  förstå	  problemen	  och	  därmed	  kunna	  fixa	  
dem	  (Cooper	  et	  al.	  2007).	  Användarna	  är	  i	  denna	  teknik	  försöksdeltagare. 
 

2.5.3 Workshops 
De	  workshops	  som	  Preece	  et	  al.	  (2002)	  förespråkar	  går	  ut	  på	  att	  utvecklare	  och	  användare	  
samlas	  för	  att	  diskutera	  olika	  idéer,	  vilket	  kan	  ge	  mycket	  inspiration	  och	  information	  om	  hur	  
systemet	  ska	  se	  ut.	  Författarna	  tar	  upp	  en	  sorts	  workshop	  som	  kallas	  JAD	  (eng:	  Joint	  Application	  
Development),	  som	  står	  för	  sammanfogad	  applikationsutveckling.	  Den	  går	  ut	  på	  att	  användare	  
och	  utvecklare	  samlas	  för	  att	  ta	  fram	  krav	  för	  systemet.	  Användarnas	  roll	  är	  att	  både	  vara	  info-‐
lämnare	  och	  gruppmedlemmar.	  Representanter	  från	  varje	  intressent	  bör	  vara	  involverad	  i	  varje	  
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workshop	  så	  att	  alla	  relevanta	  åsikter	  kan	  bli	  hörda.	  Workshops	  påminner	  lite	  om	  fokusgrupper	  
på	  så	  sätt	  att	  det	  är	  lätt	  att	  någon/några	  dominerar	  hela	  diskussionen	  genom	  att	  synas	  och	  
höras	  mest.	  Preece	  et	  al.	  (2002)	  anser	  att	  det	  är	  bäst	  att	  hålla	  workshopen	  så	  strukturerad	  som	  
möjligt	  för	  att	  minska	  risken	  att	  någon	  dominerar.	  Något	  författarna	  anser	  är	  bra	  med	  
workshops	  är	  att	  intressenter	  ofta	  kan	  tro	  att	  alla	  intressenter	  tycker	  som	  dem,	  och	  genom	  att	  
delta	  i	  en	  workshop	  kan	  de	  få	  reda	  på	  vad	  de	  andra	  verkligen	  tycker.	  Detta	  kan	  ge	  bra	  underlag	  
för	  design,	  utvärdering	  och	  kravframtagning. 
 

2.5.4 Lo-fi prototyper 
Benyon	  (2010)	  förklarar	  en	  Lo-‐fi	  prototyp	  som	  en	  snabb	  och	  enkel	  prototyp	  av	  en	  produkt	  (eller	  
system).	  Lo-‐fi	  prototyper	  är	  även	  samma	  sak	  som	  pappersprototyper	  (se	  figur	  5	  för	  exempel).	  
Med	  hjälp	  av	  Lo-‐fi	  prototyper	  så	  går	  det	  att	  tidigt	  i	  utvecklingsprocessen	  får	  fram	  hur	  systemet	  
kan	  tänkas	  se	  ut,	  vilka	  krav	  som	  behöver	  tas	  fram,	  och	  sedan	  kan	  dessa	  prototyper	  visas	  för	  
användarna	  för	  att	  få	  deras	  synpunkter.	  Användarna	  blir	  försökspersoner	  som	  testar	  
prototyperna.	  Benyon	  (2010)	  förespråkar	  att	  det	  är	  bra	  om	  dessa	  Lo-‐fi	  prototyper	  görs	  till	  olika	  
“screenshots”	  (sv:	  skärmdump,	  skärmbild)	  där	  användarna	  kan	  få	  en	  liten	  rundtur	  i	  hur	  det	  
framtida	  systemet	  ska	  se	  ut.	  Det	  går	  även	  att	  vara	  ännu	  mer	  flexibel	  och	  enkel	  genom	  att	  lätt	  
rita	  upp	  dessa	  prototyper	  på	  Post-‐it	  lappar	  eller	  index-‐kort. 
 

 
	   Figur	  5:	  Ett	  exempel	  på	  en	  Lo-‐fi	  prototyp	  av	  en	  webbplats.	  Fritt	  ritad.	  
 

2.5.5 Intervjuer 
Enligt	  Langemar	  (2008)	  är	  intervjuer	  en	  metod	  som	  lämpar	  sig	  bra	  om	  det	  är	  nödvändigt	  att	  få	  
reda	  på	  användarnas	  upplevelser,	  tankar,	  reflektioner	  och	  åsikter	  som	  har	  med	  systemet	  att	  
göra.	  Detta	  gör	  användarnas	  roll	  till	  informations-‐lämnare	  i	  denna	  teknik.	  Om	  resultaten	  ska	  visa	  
kvalitativa	  svar	  så	  gäller	  det	  att	  ha	  öppna	  frågor	  som	  ger	  svar,	  medan	  kvantitativa	  resultat	  
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kräver	  slutna	  frågor	  med	  ja-‐	  och	  nej-‐svar.	  Langemang	  (2008)	  berättar	  även	  att	  det	  går	  att	  ha	  
strukturerad	  intervju,	  där	  alla	  frågor	  är	  väl	  föreberedda	  innan,	  eller	  ostrukturerad	  intervju,	  där	  
det	  blir	  mer	  som	  ett	  öppet	  samtal	  där	  struktureringen	  sker	  på	  plats.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  
intervjun	  både	  är	  strukturerad	  och	  ostrukturerad,	  en	  så	  kallad	  semistrukturerad	  intervju.	  Denna	  
teknik	  ger	  underlag	  för	  både	  design,	  utvärdering,	  analys	  och	  samtidigt	  hjälpa	  till	  att	  ta	  fram	  krav. 
 

2.5.6 Enkät 
Att	  utföra	  en	  enkät	  kan	  vara	  bra	  ifall	  det	  är	  svårt	  att	  träffa	  användarna.	  Enligt	  Gulliksen	  och	  
Göransson	  (2002)	  är	  enkät	  något	  som	  kan	  användas	  vid	  olika	  utvärderingar	  och	  även	  ge	  ett	  
bättre	  underlag	  till	  andra	  tekniker.	  Användarna	  har	  här	  rollen	  som	  informations-‐lämnare.	  De	  
anser	  även	  att	  under	  en	  enkät	  så	  är	  det	  inte	  gränssnittet	  som	  ska	  utvärderas,	  utan	  det	  är	  
användarnas	  åsikter	  om	  systemet	  som	  är	  viktiga.	  Barnum	  (2011)	  anser	  att	  det	  finns	  tre	  olika	  
sorters	  enkäter:	  förtest,	  efteruppgiftstest	  och	  eftertest.	  Beroende	  på	  vad	  för	  sorts	  frågor	  
enkäten	  innehåller	  så	  går	  det	  att	  få	  både	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  resultat	  från	  enkäter.	  
Barnum	  (2011)	  anser	  också	  att	  minst	  fem	  användare	  bör	  delta	  i	  enkäten	  för	  att	  få	  ett	  validerat	  
resultat,	  ett	  resultat	  som	  kan	  användas	  som	  underlag.	  Enkäter	  ger	  användarna	  möjlighet	  till	  att	  
fundera	  lite	  mer	  över	  sina	  svar	  och	  vad	  de	  tycker,	  till	  skillnad	  mot	  tänka-‐högt	  protokoll	  där	  de	  
inte	  ska	  hinna	  tänka	  efter.	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  nämner	  att	  en	  nackdel	  med	  enkäter	  
är	  att	  det	  kan	  krävas	  stor	  beteendevetenskaplig	  kunskap	  för	  att	  kunna	  skapa	  frågor	  som	  ger	  bra	  
svar.	  Benyon	  (2010)	  håller	  med	  om	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  skapa	  en	  bra	  enkät	  och	  att	  det	  kan	  
ta	  lång	  tid	  att	  få	  ihop	  en	  bra	  enkät. 
 

2.5.7 Observation 
Observation	  var	  en	  av	  metoderna	  som	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009)	  föreslog	  kan	  passa	  in	  i	  agila	  
utvecklingsprocesser	  och	  betyder	  att	  användarna	  observeras	  och	  studeras.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  
att	  fastställa	  sitt	  eget	  beteende	  och	  varför	  vissa	  handlingar	  utförs.	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  förklarar	  
att	  människor	  kan	  känna	  att	  de	  framstår	  som	  dumma,	  otrevliga	  eller	  inkompetenta	  om	  de	  
pratar	  om	  ett	  visst	  problem,	  t.ex.	  under	  intervjuer.	  Under	  observationer	  så	  är	  användarna	  i	  sin	  
naturliga	  miljö	  och	  därför	  är	  det	  större	  chans	  att	  de	  slappnar	  av	  och	  att	  problemen	  visar	  sig	  
naturligt.	  Benyon	  (2010)	  tar	  upp	  att	  en	  nackdel	  med	  observationer	  är	  att	  observatörernas	  
närvaro	  kan	  påverka	  vad	  som	  händer	  eftersom	  deltagarna	  kan	  känna	  sig	  obekväma	  eller	  kanske	  
gör	  andra	  saker	  än	  de	  brukar	  för	  att	  de	  tänker	  på	  att	  någon	  observerar	  dem.	  Benyon	  (2010)	  
anser	  att	  deltagande	  observation	  kan	  göra	  att	  deltagarna	  känner	  sig	  mindre	  obekväma	  och	  inte	  
tänker	  lika	  mycket	  på	  att	  de	  blir	  observerade.	  Deltagande	  observation	  betyder	  att	  den	  som	  
observerar	  är	  med	  i	  vad	  som	  utförs	  och	  deltar	  även	  i	  samtal.	  Användarna	  är	  i	  denna	  teknik	  
deltagare	  som	  fungerar	  som	  info-‐lämnare	  eftersom	  allt	  de	  gör	  antecknas	  eller	  spelas	  in.	  Syftet	  
med	  observation	  är	  att	  hitta	  problem	  som	  användarna	  inte	  är	  medvetna	  om	  för	  att	  ha	  som	  
underlag	  till	  både	  design	  och	  utvärdering. 
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2.5.8 Personas 
Personas	  är	  i	  sig	  ingen	  teknik	  där	  användarna	  är	  delaktiga,	  men	  med	  hjälp	  av	  antingen	  
fokusgrupp,	  användbarhetstest,	  enkät,	  workshops,	  Lo-‐fi	  prototyper	  eller	  intervjuer	  som	  
underlag	  så	  går	  det	  att	  ta	  fram	  personas	  som	  kan	  vara	  till	  hjälp	  för	  utvecklarna	  under	  
systemutvecklingsprocessen,	  speciellt	  i	  agila	  metoder.	  Personas	  är	  påhittade	  personer	  baserade	  
på	  de	  riktiga	  användarna	  som	  fungerar	  som	  underlag	  under	  utvecklingsprocessen	  och	  kan	  även	  
hjälpa	  till	  med	  kravframtagning.	  Enligt	  Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  så	  kan	  personas	  skapas	  
genom	  att	  lyssna	  på	  sin	  intuition,	  som	  utvecklare,	  om	  hur	  man	  tror	  användarna	  fungerar	  och	  
interagerar	  med	  systemet,	  men	  enligt	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  så	  bör	  de	  baseras	  på	  undersökningar	  
om	  användarna	  för	  att	  få	  fram	  rätt	  personas	  till	  utvärderingstesten.	  Personas	  ger	  oss	  en	  inblick	  i	  
hur	  användarna	  fungerar,	  hur	  de	  tänker,	  vad	  deras	  mål	  är	  och	  varför.	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  anser	  
att	  det	  bör	  finnas	  en	  undersökningsfas	  i	  systemutvecklingsprocessen	  där	  användarna	  undersöks.	  
Med	  hjälp	  av	  allt	  material	  som	  kommer	  fram	  från	  undersökningsfasen	  skapas	  olika	  personas	  
som	  ska	  representera	  de	  olika	  användargrupperna.	  Det	  är	  alltså	  inte	  tillräckligt	  att	  skapa	  
personas	  baserade	  på	  stereotyper	  och	  generaliseringar	  eftersom	  det	  inte	  skapar	  användbarhet	  
för	  de	  riktiga	  slutanvändarna.	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  argumenterar	  för	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  
identifiera	  de	  meningsfulla	  mönstren	  i	  användarbeteenden	  och	  skapa	  personas	  som	  passar	  olika	  
grupper	  av	  användare.	  Att	  använda	  personas	  är	  en	  fördel	  när	  användarna	  är	  många	  eftersom	  
personas	  kan	  skapas	  baserade	  på	  många	  användare	  som	  har	  liknande	  beteenden	  och	  mål.	  För	  
att	  skapa	  olika	  personas	  så	  bör	  intervjuer	  av	  slutanvändarna	  göras	  utanför	  deras	  
användarkontext.	  Det	  kan	  även	  skapas	  fokusgrupper	  för	  att	  få	  fram	  information	  om	  
användarna. 
 
Med	  hjälp	  av	  personas	  så	  skapas	  system	  som	  är	  baserade	  på	  riktiga	  slutanvändare	  och	  har	  de	  
olika	  personas	  skapats	  bra	  så	  börjar	  både	  kund	  och	  utvecklare	  att	  se	  dem	  som	  riktiga	  människor,	  
vilket	  gör	  att	  de	  vill	  skapa	  ett	  system	  som	  är	  användbart	  för	  dessa	  människor	  (Cooper	  et	  al.	  
(2007). 

2.6 Problemprecisering 
Användbarhetskompetens	  används	  endast	  när	  denna	  resurs	  krävs	  av	  projektprocessen,	  vilket	  
gör	  att	  det	  oftast	  är	  försent	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002).	  Även	  Golden	  (2009)	  tar	  upp	  att	  det	  
kan	  bli	  väldigt	  kostsamt	  att	  inte	  tänka	  på	  användbarhet	  redan	  i	  början	  av	  utvecklingsprocessen	  
eftersom	  sena	  ändringar	  kan	  påverka	  hela	  arbetet.	  Krug	  (2004)	  menar	  att	  det	  går	  att	  utveckla	  
ett	  system	  utan	  användarna,	  men	  att	  användarna	  då	  måste	  gissa	  sig	  fram	  i	  hur	  systemet	  
används	  och	  därmed	  stå	  ut	  med	  eventuella	  svårigheter.	  Han	  menar	  att	  detta	  endast	  går	  att	  
komma	  undan	  med	  tills	  att	  någon	  annan	  utvecklar	  ett	  system	  som	  får	  användarna	  att	  känna	  sig	  
smarta.	  Ett	  annat	  problem	  inom	  användbarhet	  enligt	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  är	  att	  när	  utvecklarna	  
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väl	  tänker	  på	  användarna	  så	  läggs	  den	  stora	  fokusen	  på	  själva	  uppgifterna	  som	  utförs	  i	  systemet	  
och	  väldigt	  lite	  fokus	  på	  vad	  användarna	  har	  för	  mål	  med	  att	  utföra	  uppgiften. 
 
Problemet	  som	  kommer	  att	  adresseras	  i	  denna	  rapport	  är	  varför	  inte	  utvecklarna	  lägger	  mer	  
fokus	  på	  att	  få	  med	  användarna	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Därför	  är	  målen	  i	  denna	  studie	  
att	  ta	  reda	  på	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  agila	  
systemutvecklingsprocessen	  Scrum	  inom	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  och	  hur	  de	  kan	  
övervinnas.	  Att	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  med	  användbarhet	  inom	  systemutveckling	  är	  ett	  
problem	  eftersom,	  precis	  som	  Cooper	  et	  al.	  (2007)	  argumenterar	  för,	  att	  om	  system	  utvecklas	  
på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  användarna	  kan	  uppfylla	  sina	  mål	  så	  kommer	  detta	  skapa	  
tillfredsställelse,	  göra	  att	  användarna	  känner	  sig	  mer	  effektiva,	  glada	  och	  speciellt	  att	  de	  då	  kan	  
tänka	  sig	  att	  betala	  för	  systemet	  och	  rekommendera	  det	  till	  andra.	  Det	  gäller	  att	  prioritera	  
användarna	  för	  att	  de	  ska	  slippa	  känna	  sig	  tröga	  och	  göra	  stora	  misstag	  (Cooper	  et	  al.	  2007).	  De	  
flesta	  inom	  utveckling	  vet	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  användbarhet,	  men	  är	  inte	  medvetna	  om	  hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  inkludera	  slutanvändarna	  i	  processen.	  Att	  endast	  låta	  kunderna	  testa	  
eventuella	  prototyper	  av	  systemet,	  eller	  utvecklarna	  själva,	  ger	  ingen	  återkoppling	  om	  hur	  
slutanvändarna	  interagerar	  med	  funktionerna	  i	  systemet	  (Barboni	  et	  al,	  2012).	  Detta	  visar	  på	  ett	  
gap	  i	  forskningen	  där	  det	  gäller	  att	  få	  utvecklarna	  att	  förstå	  vad	  användbarhet	  faktiskt	  är	  och	  hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  få	  med	  de	  riktiga	  slutanvändarna.	  Barboni	  et	  al.	  (2012)	  berättar	  om	  hur	  
utvecklarna	  mer	  och	  mer	  använder	  sig	  av	  agila	  metoder	  för	  att	  de	  ger	  snabbast	  resultat	  och	  är	  
väldigt	  enkelt	  att	  arbeta	  med.	  Den	  mest	  använda	  agila	  metoden	  är	  Scrum,	  men	  enligt	  Barboni	  et	  
al.	  (2012)	  så	  var	  det	  i	  den	  senaste	  versionen	  av	  Scrum	  2011	  fortfarande	  inget	  tal	  om	  de	  riktiga	  
slutanvändarna.	   

2.7 Summering 
Fler	  och	  fler	  använder	  datorer,	  speciellt	  i	  arbetslivet,	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  användarna	  
anser	  systemenen	  användbara,	  det	  vill	  säga	  lätta	  att	  använda	  och	  förstå.	  	  Användbarhetens	  
kvalité	  ligger	  i	  interaktionen	  mellan	  människan	  och	  systemet,	  och	  detta	  kan	  göras	  bättre	  med	  
hjälp	  av	  användarmedverkan.	  Som	  Klok	  et	  al.	  (2007)	  tar	  upp	  så	  ger	  aktiv	  involvering	  av	  
användarna	  en	  bättre	  förståelse	  för	  både	  dem	  och	  uppgiftskraven,	  men	  att	  kunna	  ha	  aktiv	  
användarmedverkan	  kan	  påverkas	  en	  del	  när	  det	  kommer	  till	  kontraktbaserad	  utveckling	  
eftersom	  det	  är	  kontraktet	  som	  styr	  hela	  processen	  (Wang	  &	  Xiao,	  2005).	   
 
En	  utvecklingsprocess	  handlar	  om	  en	  serie	  av	  steg	  som	  utförs	  för	  att	  få	  fram	  något,	  i	  detta	  fall	  
ett	  system.	  	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  beskriver	  en	  systemutvecklingsprocess	  som	  en	  sorts	  
vägledning	  som	  hjälper	  utvecklarna	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  utvecklingen.	  	  De	  olika	  utvecklings-‐
processerna	  som	  tagits	  upp	  i	  denna	  litteraturstudie	  är	  vattenfallsmodellen	  med	  sitt	  steg-‐
schema,	  iterativ	  utveckling	  där	  målen	  skapas	  under	  utvecklingen,	  inkrementell	  utveckling	  med	  
sina	  korta	  steg	  och	  agila	  metoder.	  Agila	  metoder	  är	  huvudfokus	  i	  denna	  rapport	  och	  är	  en	  
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kategori	  av	  metoder	  som	  blivit	  mer	  vanligt	  att	  arbeta	  med	  inom	  systemutveckling	  på	  grund	  av	  
sitt	  rykte	  för	  att	  få	  fram	  något	  snabbt.	  	  XP	  och	  Scrum	  är	  de	  vanligaste	  agila	  metoderna.	  XP	  
handlar	  om	  extrem	  programmering	  där	  en	  funktion	  utvecklas	  i	  taget	  och	  får	  inte	  implementeras	  
förrän	  all	  kod	  i	  den	  funktionen	  fungerar.	  Scrum	  är	  den	  allra	  mest	  använda	  agila	  metoden	  
eftersom	  den	  är	  väldigt	  snabb	  och	  enkel.	  Scrum	  innehåller	  korta	  sprintar	  (steg)	  som	  ska	  planeras	  
i	  förväg	  och	  sedan	  utföras	  tillsammans	  i	  ett	  Scrum-‐team.	   
 
Eftersom	  agila	  metoder	  handlar	  om	  snabbhet	  så	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  
i	  de	  olika	  sprintarna.	  Enligt	  Harris	  och	  Weistroffer	  (2009),	  Kujala	  (2003)	  och	  Sun	  (2013)	  så	  kan	  
användarmedverkan	  öka	  kvalitén,	  öka	  förståelsen,	  hjälpa	  systemutvecklarna	  hitta	  problem	  och	  
minska	  klagomål	  från	  användarna.	  För	  låg	  användarmedverkan	  leder	  oftast	  till	  att	  varken	  
utvecklarna	  eller	  användarna	  blir	  nöjda	  med	  resultatet	  (Krishnan	  et	  al,	  2010).	  Den	  vanligaste	  
anledningen	  till	  att	  användarna	  inte	  är	  delaktiga	  under	  utvecklingsprocessen	  är	  att	  utvecklarna	  
vet	  av	  tidigare	  erfarenheter	  att	  användarna	  kan	  vara	  i	  vägen	  eller	  ha	  för	  många	  olika	  åsikter	  som	  
skapar	  konflikter	  och	  bara	  gör	  utvecklingen	  jobbig.	   
 
Eftersom	  agila	  metoder	  förespråkar	  snabbhet	  så	  är	  användarmedverkan	  inte	  lockande	  i	  
systemutvecklingen.	  Crispin	  och	  Gregory	  (2009)	  förespråkar	  därför	  att	  använda	  personas	  under	  
utvecklingen.	  Personas	  är	  inte	  de	  riktiga	  användarna,	  men	  är	  menade	  att	  förespråka	  dem.	  	  För	  
att	  kunna	  skapa	  personas	  så	  behöver	  användarstudier	  ha	  utförts,	  enligt	  Hussan	  et	  al.	  (2008),	  där	  
information	  om	  användarna	  samlats	  in.	  Det	  går	  även	  att	  använda	  sig	  av	  fokusgrupper,	  en	  sorts	  
gruppintervju,	  med	  användarna. 
 
Det	  är	  inte	  bara	  utvecklarna	  eller	  kunden	  som	  kan	  vara	  i	  vägen	  för	  användarmedverkan,	  andra	  
anledningar	  till	  att	  det	  inte	  går	  kan	  vara	  att	  det	  tar	  för	  lång	  tid	  att	  hitta	  rätt	  användare,	  
användarna	  kanske	  inte	  vill	  delta	  eller	  inte	  har	  tid	  att	  delta.	  För	  att	  öka	  användarmedverkan	  så	  
behöver	  både	  kund	  och	  utvecklare	  vara	  på	  samma	  sida	  om	  varför	  användarmedverkan	  är	  viktig	  
under	  utvecklingsprocessen.	  Sedan	  gäller	  det	  att	  veta	  vilka	  tekniker	  som	  passar	  till	  den	  
systemutvecklingsprocess	  som	  används	  och	  till	  systemet	  som	  utvecklas.	  Vilken	  teknik	  som	  
används	  kan	  även	  påverkas	  av	  vilka	  möjligheter	  som	  finns,	  vilka	  användare	  är	  tillgängliga	  och	  
vilken	  teknik	  ger	  ett	  mer	  användbart	  resultat.	  	  De	  tekniker	  som	  har	  mest	  aktiv	  deltagande	  av	  
användarna	  i	  denna	  studie	  är	  fokusgrupp,	  intervju,	  användbarhetstest,	  workshop	  och	  lo-‐fi	  
prototyper.	  I	  denna	  studie	  talas	  det	  även	  om	  enkät,	  observation	  och	  personas.	   
 
De	  tekniker	  som	  kommer	  ha	  mest	  fokus	  i	  fortsättningen	  av	  denna	  studie	  är	  personas,	  workshop,	  
intervjuer,	  användbarhetstest	  och	  lo-‐fi	  prototyper,	  då	  studier	  har	  visat	  att	  dessa	  är	  mest	  
användbara	  inom	  agila	  metoder	  (Hussain	  et	  al.	  2008);	  (Cajander,	  Jia	  och	  Larusdottir,	  2012).	  
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3 Metod och genomförande 
Detta	  kapitel	  ska	  beskriva	  vad	  som	  utförts,	  och	  hur,	  för	  att	  ta	  reda	  på	  målen	  i	  detta	  arbete.	  
Målen	  är	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  agila	  
systemutvecklingsprocessen	  Scrum	  inom	  kontraktbaserad	  systemutveckling	  och	  hur	  de	  kan	  
övervinnas.	  Kapitlet	  kommer	  även	  att	  berätta	  om	  Precio,	  företaget	  där	  undersökningarna	  
utförts.	  De	  metoder	  som	  använts	  är	  litteraturstudier	  och	  fallstudier	  med	  datainsamlings-‐
teknikerna	  enkät,	  workshop,	  observation	  och	  fokusgrupp.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  
sammanfattning.	  Angreppssättet	  i	  denna	  studie	  är	  forskningsansatsen	  Action	  Design	  Research	  
(sv:	  actionsdesign-‐forskning)	  då	  en	  metod	  hjälpt	  till	  att	  skapa	  nästa	  metod	  för	  att	  även	  den	  
kunna	  hjälpa	  till	  med	  metoden	  efter	  (se	  figur	  6). 
 
 

 
Figur 6: Aktivitetsprocessen i detta arbete. 

 

3.1 Angreppssätt 
Forskningsansatsen	  som	  använts	  är	  ADR,	  Action	  Design	  Research.	  ADR	  handlar,	  enligt	  Sein	  et	  al.	  
(2011),	  om	  att	  kombinera	  utveckling,	  ingripande	  och	  utvärdering	  i	  en	  och	  samma	  ansats.	  ADR	  
har	  två	  huvudsteg:	  först	  adressera	  en	  problem-‐situation	  genom	  att	  delta	  och	  utvärdera,	  och	  
sedan	  konstruera	  och	  utvärdera	  en	  IT-‐artefakt	  som	  ska	  kunna	  lösa	  problemet	  som	  adresserats.	  
Rossi	  (2009)	  berättar	  att	  ADR	  är	  en	  kombination	  av	  DR,	  design	  research	  (sv:	  designforskning),	  
och	  AR,	  action	  research	  (sv:	  actionsforskning).	  Patton	  (2002)	  beskriver	  AR	  som	  en	  deltagande	  
studie,	  där	  det	  inte	  bara	  observeras	  utifrån	  utan	  även	  inifrån.	  Tillsammans	  kan	  DR	  och	  AR	  få	  
fram	  kunskap	  som	  är	  relevant	  för	  båda	  praktikerna	  och	  som	  skapar	  lösningar	  som	  kan	  användas	  
till	  att	  hitta	  specifika	  lösningar	  till	  olika	  situationer,	  vilket	  då	  blir	  ADR	  (Andriessen,	  2006).	  Sein	  et	  
al.	  (2011)	  förklarar	  ADR	  som	  fyra	  olika	  delsteg	  där	  steg	  1	  handlar	  om	  att	  hitta	  information	  om	  
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problemet.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  att	  titta	  på	  tidigare	  forskning	  genom	  litteraturstudier.	  Steg	  
två	  handlar	  om	  att	  bygga,	  ingripa	  och	  utvärdera,	  där	  byggs	  IT-‐artefakten.	  Steg	  3	  sker	  parallellt	  
med	  de	  tidigare	  två	  stegen	  och	  handlar	  om	  att	  applicera	  lösningar	  på	  problemet	  med	  hjälp	  av	  
att	  reflektera	  och	  lära.	  I	  detta	  steg	  kan	  slutanvändarna	  få	  testa	  IT-‐artefakten	  och	  ge	  sina	  
synpunkter	  om	  den.	  Steg	  4	  handlar	  till	  sist	  om	  att	  formulera	  lärandet,	  vilket	  betyder	  att	  det	  ska	  
gå	  att	  kolla	  på	  resultaten	  från	  steg	  3,	  se	  vad	  som	  kommit	  fram	  och	  lära	  sig	  av	  det.	  IT-‐artefakten	  i	  
denna	  studie	  är	  användbarhetsguiden	  som	  skapas. 
 

3.2 Litteraturstudier 
Cooper	  et	  al.	  (2007)	  förklarar	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  utföra	  litteraturstudier	  vid	  sidan	  av	  sina	  
andra	  metoder	  för	  att	  se	  vad	  andra	  tidigare	  gjort.	  Genom	  litteraturstudier	  så	  går	  det	  att	  se	  vilka	  
strategier,	  marknadsplaner,	  marknadsundersökningar	  eller	  andra	  metoder	  som	  tidigare	  gjorts.	  
Designteamet	  kan	  då	  hitta	  ett	  gap	  för	  att	  kunna	  undersöka	  saker	  som	  tidigare	  inte	  undersökts.	  
Cooper	  et	  al.	  (2007)	  anser	  att	  det	  även	  är	  bra	  att	  jämföra	  andras	  resultat	  inom	  samma	  område	  
med	  sitt	  eget	  för	  att	  se	  vad	  som	  faktiskt	  kommit	  fram	  i	  resultatet.	  I	  detta	  arbete	  har	  
litteraturstudier	  utförs	  för	  att	  först	  och	  främst	  se	  var	  i	  forskningen	  det	  finns	  ett	  gap	  och	  sedan	  
för	  att	  komplettera	  med	  sådant	  som	  det	  inte	  finns	  tillgång	  till	  att	  få	  reda	  på	  i	  andra	  studier. 
 
I	  början	  så	  söktes	  det	  mest	  efter	  litteratur	  inom	  agila	  metoder,	  nyckelorden	  för	  sökningarna	  då	  
var	  “agil”,	  “agile”,	  “SCRUM”	  och	  “extreme	  programming”.	  För	  att	  se	  hur	  mycket	  utvecklarna	  
tänker	  på	  användbarhet	  inom	  agila	  metoder	  så	  användes	  sökord	  tillsammans	  med	  agile,	  ord	  
som	  “user”,	  “usability”,	  “hci”,	  “human-‐computer	  interaction”	  och	  “UX”.	  För	  att	  hitta	  litteratur	  
om	  användarmedverkan	  användes	  sökorden	  “user	  participation”	  och	  “user	  involvement”,	  dessa	  
ord	  används	  också	  tillsammans	  med	  “agile”	  och	  “Scrum”	  för	  att	  leta	  efter	  forskning	  om	  
användarmedverkan	  inom	  agila	  metoder.	  Den	  mest	  använda	  databasen	  i	  detta	  arbete	  har	  varit	  
ACM	  Digital	  Library.	  Även	  Google	  Scholar	  har	  använts	  för	  att	  utföra	  sökningar	  efter	  både	  artiklar	  
och	  böcker. 
 

3.3 Fallstudie 

3.3.1 Fallbeskrivning 
Detta	  examensarbete	  utförs	  i	  samarbete	  med	  IT-‐konsultföretaget	  Precio	  på	  deras	  kontor	  i	  
Eskilstuna.	  Precio	  fokuserar	  huvudsakligen	  på	  systemutveckling	  och	  då	  främst	  inom	  Microsoft.	  
Precio	  bildades	  2001.	  Eftersom	  det	  är	  ett	  konsultföretag	  så	  arbetar	  de	  med	  att	  utveckla	  system	  
åt	  andra	  företag,	  kontraktbaserad	  utveckling,	  huvudfokus	  ligger	  på	  den	  offentliga	  sektorn.	  De	  
flesta	  av	  de	  anställda	  har	  hög	  utbildningsnivå	  och	  anses	  vara	  experter	  inom	  sina	  arbetsområden.	  
Precio	  har	  ca	  122	  anställda	  i	  Sverige,	  på	  Eskilstunas	  kontor	  sitter	  14	  av	  dem.	  De	  har	  sex	  kontor	  i	  
Sverige	  och	  ett	  sjunde	  i	  Vietnam. 
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Precio	  har	  olika	  metoder	  för	  hur	  systemutvecklingsprocessen	  ska	  gå	  till.	  I	  sin	  nuvarande	  
systemutveckling	  så	  använder	  de	  en	  sorts	  blandning	  av	  vattenfallsmodellen	  och	  agil	  metod,	  med	  
fokus	  på	  agila	  metoden	  Scrum,	  där	  kunden	  ställer	  ett	  krav	  som	  Precio	  sedan	  skapar	  en	  design	  
till.	  Vattenfallsmodellen	  är	  en	  fas-‐metod	  där	  allt	  sker	  i	  olika	  steg.	   
 
Figur	  7	  visar	  hur	  Precio	  arbetar	  i	  de	  projekt	  som	  de	  följer	  Vattenfallsmodellen. 
 

 
	   Figur	  7:	  Precios	  utvecklingsprocess. 
 
Precio	  nämner	  att	  de	  ibland	  testar	  designen	  genom	  en	  sorts	  testspecifiering	  med	  kunden,	  som	  
beställt	  systemet,	  där	  kunden	  får	  komma	  med	  åsikter	  om	  designen.	  En	  annan	  sak	  de	  nämner	  är	  
att	  de	  ofta	  får	  gå	  tillbaka	  ett	  steg	  efter	  test	  för	  att	  göra	  om	  i	  koden.	  Gulliksen	  och	  Göransson	  
(2002)	  kallar	  detta	  för	  återkopplings-‐loopar	  i	  vattenfallsmodellen	  eftersom	  det	  är	  tillåtet	  att	  
återgå	  till	  föregående	  steg.	   
 

3.3.2 Datainsamling  
För	  att	  se	  hur	  användarmedverkan	  förs	  in	  i	  systemutvecklingsprocessen	  så	  utfördes	  ett	  antal	  
metoder	  för	  att	  förstå	  hur	  det	  görs	  idag,	  vad	  som	  är	  dåligt,	  vad	  som	  är	  bra	  och	  hur	  kan	  det	  
förbättras.	  De	  datainsamlingstekniker	  som	  används	  i	  denna	  studie	  är	  litteraturstudier,	  
observationer,	  enkät,	  workshop	  och	  fokusgrupp.	  Litteraturstudier,	  observationer	  och	  enkäten	  är	  
en	  del	  av	  steg	  1	  i	  ADR,	  som	  handlar	  om	  att	  formulera	  problemet	  (Sein	  et	  al.	  2011).	  Workshop	  
och	  fokusgruppen	  ingår	  i	  steg	  2	  i	  ADR	  och	  handlar	  om	  att	  bygga,	  ingripa	  och	  utvärdera	  då	  
systemutvecklingsprocessen	  byggs	  i	  workshopen	  och	  resultatet	  ger	  underlag	  till	  fokusgruppen	  
som	  även	  den	  hjälper	  till	  att	  skapa	  IT-‐artefakten,	  som	  i	  detta	  fall	  är	  användbarhetsguiden. 
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Observationer 
Preece	  et	  al.	  (2002)	  berättar	  att	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  observationer:	  participant	  observation	  
(sv:	  deltagande	  observation)	  och	  outside	  observation	  (sv:	  observation	  utifrån).	  Participant	  
observation	  innebär	  att	  den	  som	  observerar	  är	  delaktig	  i	  allt	  som	  sker,	  medan	  outside	  
observation	  betyder	  att	  den	  som	  observerar	  endast	  studerar	  utan	  att	  delta	  i	  någon	  form	  av	  
aktivitet.	  Preece	  et	  al.	  (2002)	  tar	  även	  upp	  naturalistisk	  observation	  som	  är	  en	  sorts	  deltagande	  
observation	  som	  sker	  när	  det	  händer.	  Den	  som	  observerar	  skuggar	  användarna,	  antecknar	  vad	  
som	  sker,	  ställer	  frågor	  när	  det	  behövs	  och	  observerar	  vad	  som	  sker	  i	  användarnas	  naturliga	  
miljö.	  Observationerna	  som	  skett	  i	  denna	  studie	  har	  varit	  naturalistiska	  observationer	  och	  även	  
deltagande	  observationer,	  då	  jag	  har	  deltagit	  i	  möten	  som	  Precio	  haft	  med	  kunder	  och	  även	  
deltagit	  i	  diskussioner	  som	  skett	  på	  arbetsplatsen.	  Naturalistiska	  observationer	  anser	  Preece	  et	  
al.	  (2002)	  ger	  stor	  insikt	  till	  vilka	  uppgifter	  som	  användarna	  faktiskt	  utför,	  vilket	  är	  en	  av	  
anledningarna	  till	  att	  denna	  metod	  valdes.	  Patton	  (2002)	  anser	  att	  deltagande	  observation	  är	  en	  
datainsamlingsteknik	  som	  ger	  en	  bra	  förståelse	  för	  deltagarnas	  uppgifter,	  miljö,	  kontext	  och	  
situation.	  Han	  anser	  även	  att	  det	  under	  dessa	  observationer	  även	  är	  möjligt	  att	  se	  vilka	  
handlingar	  som	  sker	  på	  rutin	  som	  deltagarna	  annars	  inte	  är	  medvetna	  om	  och	  därför	  inte	  tagit	  
upp	  i	  andra	  datainsamlingstekniker.	  En	  nackdel	  med	  observationer	  anser	  Preece	  et	  al.	  (2002)	  
vara	  att	  det	  kan	  ta	  lång	  tid	  att	  utföra	  dem.	  Detta	  har	  inte	  varit	  något	  problem	  i	  denna	  studie	  då	  
jag	  arbetat	  med	  studien	  i	  Precios	  miljö	  där	  jag	  haft	  en	  egen	  arbetsplats	  och	  därför	  kunnat	  
observera	  samtidigt	  som	  andra	  arbeten	  och	  tekniker	  i	  utförs	  (se	  figur	  8).	  
	  
	  

	  
Figur	  8:	  Planritning	  på	  Precios	  kontorlandskap	  där	  orange	  cirkel	  är	  en	  plats,	  blå	  triangel	  
ett	  skrivbord	  och	  de	  svarta	  boxarna	  är	  väggar.	  Bredvid	  är	  en	  bild	  på	  en	  av	  
arbetsplatserna.	  

	  
Cooper	  et	  al.	  (2007)	  tar	  upp	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  filma	  observationer,	  eller	  anteckna.	  En	  
nackdel	  med	  att	  filma	  kan	  vara	  att	  användarna	  känner	  sig	  obekväma	  och	  därför	  inte	  beter	  sig	  
naturligt.	  Författarna	  anser	  att	  det	  därför	  är	  bäst	  att	  vänta	  ett	  tag	  tills	  det	  blivit	  en	  bekväm	  
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stämning	  mellan	  observatör	  och	  de	  som	  blir	  observerade.	  Att	  anteckna	  kan	  istället	  vara	  bättre	  
eftersom	  det	  oftast	  inte	  framstår	  som	  något	  onaturligt	  eller	  annorlunda.	  Därför	  har	  
observationerna	  endast	  antecknats	  i	  denna	  studie. 
 
Observationerna	  har	  skett	  löpande	  hos	  Precio	  bland	  deras	  anställda	  och	  ute	  hos	  deras	  kunder.	  
Observationerna	  har	  inte	  kunnat	  planeras	  i	  förväg	  då	  de	  anpassats	  efter	  hur	  Precio	  arbetar	  och	  
när	  de	  haft	  möten.	  Därmed	  har	  det	  varit	  en	  blandning	  av	  naturalistiska	  observationer	  och	  
deltagande	  observationer.	  De	  flesta	  möten	  har	  skett	  hos	  ett	  företag,	  som	  i	  denna	  rapport	  kallas	  
KundA,	  där	  det	  handlat	  om	  tre	  olika	  projekt.	  Mötena	  med	  KundA	  har	  först	  och	  främst	  handlat	  
om	  hur	  processen	  gått	  och	  vad	  som	  ska	  göras	  härnäst.	  Under	  dessa	  möten	  är	  det	  oftast	  två	  
personer	  från	  Precio	  och	  ca	  2-‐3	  personer	  från	  KundA.	  Personerna	  från	  Precio	  är	  vanligtvis	  en	  
projektledare	  och	  en	  systemutvecklare,	  eller	  en	  arkitekt.	  Personerna	  från	  KundA	  är	  anställda	  
från	  KundAs	  IT-‐avdelning.	  I	  ett	  av	  de	  tre	  projekten	  är	  även	  två	  av	  användarna	  med	  på	  mötena.	  
De	  två	  användarna	  är	  även	  kunden	  i	  projektet.	  Under	  dessa	  möten	  har	  jag	  observerat	  hur	  
mötena	  går	  till	  och	  även	  frågat	  frågor	  om	  något	  är	  svårt	  att	  förstå.	  Detta	  projekt	  kallas	  i	  denna	  
rapport	  för	  ProjektA. 
 
Enligt	  Benyon	  (2010)	  så	  kan	  enkäter	  och	  intervjuer	  berätta	  en	  sida	  av	  hur	  ett	  arbete	  går	  till,	  
medan	  observationer	  kan	  hjälpa	  till	  att	  komplettera	  med	  detaljer	  som	  kan	  vara	  svårt	  för	  
människor	  att	  beskriva	  när	  de	  talar	  om	  händelser	  som	  kan	  vara	  relevanta	  för	  arbetet.	  Det	  finns	  
även	  risk	  till	  att	  deltagarna	  skäms	  över	  att	  något	  är	  svårt	  för	  dem	  och	  därför	  inte	  nämner	  det	  alls	  
under	  en	  intervju	  eller	  i	  en	  enkät.	  En	  annan	  risk	  med	  intervju	  och	  enkät	  är	  att	  deltagarna	  kan	  
säga	  något	  som	  inte	  är	  relevant	  för	  studien	  bara	  för	  att	  bli	  av	  med	  designaren.	  Information	  som	  
samlas	  in	  genom	  observation	  kan	  hjälpa	  till	  att	  komma	  runt	  dessa	  hinder	  (Benyon,	  2010). 
 
I	  det	  tredje	  projektet	  har	  Precio	  även	  tagit	  in	  interaktionsdesigners	  för	  att	  få	  hjälp	  med	  
användbarheten	  i	  ett	  system.	  Detta	  system	  är	  menat	  att	  användas	  av	  allmänheten	  men	  
eftersom	  ingen	  använder	  det	  så	  har	  systemet	  gjorts	  om	  tre	  gånger	  tidigare	  utan	  bra	  resultat.	  
Detta	  är	  anledningen	  till	  att	  utomstående	  interaktionsdesigners	  fått	  komma	  in	  i	  projektet.	  
Mötena	  som	  skett	  mellan	  Precio	  och	  två	  interaktionsdesigners	  har	  observerats	  och	  antecknats.	  
Detta	  projekt	  har	  även	  det	  skett	  med	  KundA,	  men	  kommer	  att	  kallas	  ProjektB	  då	  det	  är	  andra	  
personer	  som	  deltar	  i	  projektet	  från	  KundA.	   
 
Andra	  observationer	  som	  skett	  har	  varit	  på	  Precios	  kontor	  där	  jag	  deltagit	  i	  diskussioner	  om	  
deras	  arbetsprocess,	  användarna,	  andra	  företag	  och	  liknande.	  Jag	  har	  både	  deltagit	  i	  dessa	  
konversationer	  och	  även	  ställt	  frågor	  om	  vad	  de	  tycker	  och	  tänker.	  Eftersom	  det	  varit	  många	  
möten	  och	  diskussioner	  så	  har	  inte	  allt	  antecknats,	  men	  om	  något	  användbart	  för	  denna	  studie	  
har	  dykt	  upp	  under	  observationerna	  så	  har	  detta	  noterats.	  Jag	  har	  även	  varit	  en	  del	  av	  ProjektA	  
då	  jag	  fått	  komma	  med	  synpunkter	  och	  även	  skissat	  på	  en	  prototyp	  till	  systemet.	  
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Observationerna	  har	  skett	  för	  att	  ge	  underlag	  till	  de	  andra	  metoderna	  i	  denna	  studie.	  
	  

Enkät 
Enkäten	  skapades	  med	  syfte	  att	  ge	  mer	  grund	  åt	  hur	  kommande	  workshop	  och	  fokusgrupp	  
skulle	  utföras.	  Som	  Gulliksen	  och	  Göransson	  (2002)	  påstår	  så	  används	  en	  enkät	  för	  att	  samla	  in	  
deltagarnas	  åsikter	  för	  vidare	  arbete.	  Enkäten	  skickades	  ut	  till	  alla	  anställda	  på	  Precio,	  även	  de	  
anställda	  i	  andra	  städer.	  Sammanlagt	  fick	  122	  personer	  enkäten.	  10	  personer	  mailade	  att	  de	  inte	  
deltog	  eftersom	  de	  inte	  är	  delaktiga	  i	  systemutvecklingsprocesser.	  39	  stycken	  deltog	  i	  enkäten,	  
27	  av	  dem	  var	  systemutvecklare,	  8	  projektledare,	  2	  konsultchefer	  och	  2	  BI-‐konsulter.	  Enligt	  
Barnum	  (2011)	  bör	  minst	  fem	  personer	  delta	  i	  en	  enkät	  för	  att	  ge	  ett	  validerat	  resultat,	  så	  detta	  
är	  uppnått	  med	  denna	  enkät.	  Benyon	  (2010)	  nämner	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  under	  10	  %	  av	  de	  som	  
fått	  enkäten	  svarar	  på	  den.	  I	  denna	  enkät	  deltog	  32	  %	  (39	  av	  122),	  vilket	  därför	  är	  mycket	  bra	  
deltagande. 
 
Frågorna	  handlade	  om	  deras	  systemutvecklingsprocess,	  vilken	  process	  som	  de	  ansåg	  att	  de	  
arbetade	  efter	  och	  hur	  mycket	  fokus	  som	  de	  lägger	  på	  användarna	  just	  nu	  i	  deras	  process.	  
Genom	  att	  se	  om	  de	  verkligen	  anser	  att	  de	  arbetar	  agilt,	  eller	  efter	  någon	  annan	  metod,	  så	  går	  
det	  att	  få	  reda	  på	  vad	  mer	  om	  hur	  de	  utför	  sin	  process	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  det	  lättare	  att	  få	  reda	  
på	  vad	  som	  ska	  finnas	  med	  i	  användbarhetsguiden	  som	  ska	  skapas.	  Benyon	  (2010)	  nämner	  att	  
det	  i	  enkäter	  kan	  vara	  svårt	  att	  bestämma	  sig	  för	  hur	  frågor	  med	  skalor	  ska	  kunna	  analyseras,	  
om	  alla	  svar	  över	  mittlinjen	  ska	  anses	  vara	  bra	  eller	  om	  endast	  det	  svar	  som	  fått	  högst	  ska	  anses	  
som	  bra.	  De	  frågor	  med	  skala	  i	  enkäten	  bestod	  av	  skalan	  1-‐5,	  i	  denna	  studie	  anses	  endast	  4-‐5	  
som	  bra	  då	  3	  är	  precis	  i	  mitten	  och	  då	  ses	  som	  “vet	  inte”	  eller	  neutralt.	   
 
Frågor	  om	  vilka	  metoder	  de	  använder	  för	  att	  få	  in	  användbarhet	  fanns	  även	  med.	  Detta	  för	  att	  
se	  vilka	  metoder	  de	  är	  vana	  med	  och	  inte,	  och	  om	  de	  därför	  kan	  passa	  in	  i	  guiden.	  Deltagarna	  
fick	  även	  svara	  på	  om	  användarna	  var	  med	  i	  utvecklingsprocessen	  och	  sedan	  följdfrågor	  om	  
varför	  eller	  varför	  inte.	  Genom	  denna	  fråga	  går	  det	  att	  se	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  med	  
användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  även	  en	  viss	  del	  av	  
resultatet	  bidra	  till	  ett	  svar	  på	  denna	  studies	  frågeställning.	  Nästan	  alla	  deltagarna	  svarade	  på	  
följdfrågorna	  med	  egna	  kommentarer	  som	  kan	  användas	  i	  studien. 

 

Workshop 

För	  att	  få	  en	  djupare	  inblick	  i	  hur	  Precios	  systemutvecklingsprocess	  går	  till	  så	  skickades	  en	  
förfrågan	  ut	  till	  Precios	  anställda	  om	  de	  ville	  delta	  i	  en	  workshop	  för	  denna	  studie.	  8	  anställda	  
svarade	  ja.	  Under	  en	  timme,	  under	  en	  lunch,	  samlades	  de	  anställda	  på	  Precio	  för	  att	  delta	  i	  
denna	  workshop.	  Workshopen	  gick	  ut	  på	  att	  de	  anställda	  skulle	  skapa	  ett	  kollage	  i	  varje	  grupp.	  
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Enligt	  Benyon	  (2010)	  så	  kan	  deltagarna	  inspirera	  varandra	  när	  de	  samlas	  i	  grupp,	  vilket	  de	  kunde	  
göra	  i	  denna	  workshop	  genom	  att	  påminna	  varandra	  om	  hur	  de	  brukar	  göra	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  Han	  nämner	  även	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  skapa	  prototyper	  under	  
diskussionerna	  för	  att	  stärka	  resultaten.	  Kollagen	  i	  denna	  workshop	  kan	  ses	  som	  en	  sorts	  
prototyp.	  Det	  var	  tre	  grupper	  med	  2-‐3	  personer	  i	  varje	  grupp.	  På	  kollagen	  skulle	  de	  med	  hjälp	  av	  
post-‐it-‐lappar	  visa	  hur	  de	  arbetar	  med	  systemutvecklingsprocessen.	  Varje	  post-‐it	  ska	  
demonstrera	  ett	  steg	  i	  processen.	  Post-‐it-‐lapparna	  fanns	  i	  olika	  färger	  och	  grön	  färg	  skulle	  stå	  för	  
stegen	  som	  existerar	  nu,	  rosa	  färg	  för	  användbarhetsmetoderna	  som	  de	  anser	  kan	  föras	  in,	  gul	  
färg	  för	  steg	  som	  existerar	  men	  som	  de	  vill	  ta	  bort	  och	  blå	  färg	  för	  steg,	  som	  inte	  har	  med	  
användarmedverkan	  att	  göra,	  som	  de	  vill	  lägga	  till	  i	  systemutvecklingsprocessen. 

Innan	  de	  började	  bygga	  på	  kollagen	  så	  gick	  vi	  igenom	  vilka	  metoder	  som	  finns,	  hur	  de	  används,	  
vad	  de	  går	  ut	  på	  och	  när	  utvecklingsprocessen	  det	  passar	  bäst	  att	  använda	  dem.	  Detta	  tog	  
ungefär	  15	  min.	  De	  metoder	  som	  togs	  upp	  var	  användbarhetstester,	  intervjuer,	  fokusgrupp,	  
workshop,	  enkät,	  observation,	  personas	  och	  lo-‐fi	  prototyper.	  Dessa	  valdes	  på	  grund	  av	  att	  de	  
kommit	  fram	  under	  litteraturstudierna	  att	  dessa	  är	  de	  som	  är	  mest	  användbara	  inom	  agila	  
utvecklingsmetoder. 

Sedan	  fick	  de	  arbeta	  självständigt	  i	  grupperna	  i	  ca	  30	  min.	  En	  i	  varje	  grupp	  antecknade	  lite	  om	  
de	  diskussioner	  som	  uppstod.	  När	  de	  var	  färdiga	  så	  fick	  en	  grupp	  i	  taget	  redovisa	  sitt	  kollage	  om	  
hur	  de	  byggt	  och	  var	  de	  ansåg	  att	  användarmedverkan	  passade	  in.	  Under	  presentationerna	  så	  
spelades	  ljudet	  in.	  Presentationerna	  från	  de	  tre	  grupperna	  tog	  15	  min.	   

Inspirationen	  till	  denna	  teknik	  kom	  från	  Sharon	  (2012)	  där	  han	  berättar	  om	  tekniken	  
”kortsortering”.	  Kortsortering	  förklarar	  han	  som	  att	  användarna	  i	  studie,	  för	  en	  webbplats,	  får	  
massa	  kort	  där	  varje	  kort	  har	  ett	  namn	  på	  en	  sida	  på	  webbplatsen.	  Sedan	  ska	  de	  sortera	  korten	  i	  
en	  logisk	  ordning	  samtidigt	  som	  de	  tänker	  högt.	  Eftersom	  min	  studie	  handlar	  om	  
systemutvecklingsprocessen	  så	  kom	  då	  idén	  om	  att	  strukturera	  systemutvecklarnas	  steg.	  För	  att	  
det	  skulle	  gå	  att	  spara	  resultaten	  så	  fick	  de	  sortera	  dessa	  steg	  med	  hjälp	  av	  post-‐its	  på	  ett	  stort	  
papper,	  ett	  kollage.	  I	  denna	  studie	  så	  skapade	  dock	  systemutvecklarna	  stegen	  själv,	  men	  de	  fick	  
hela	  tiden	  tänka	  högt,	  vilket	  antecknades. 

Workshopen	  ingick	  i	  steg	  2	  i	  ADR	  som	  handlar	  om	  att	  bygga	  något	  (Sein	  et	  al.	  2011).	  Resultatet	  
ifrån	  workshopen	  hjälper	  till	  att	  skapa	  ett	  utkast	  till	  användbarhetsguiden.	  

3.4 Datanalys 
Efter	  fallstudierna	  så	  har	  alla	  hinder	  för	  användarmedverkan	  kategoriserats.	  Genom	  att	  se	  alla	  
hinder	  framför	  sig,	  nedskrivna	  i	  ett	  dokument,	  ifrån	  fallstudierna	  så	  har	  det	  gått	  att	  se	  vilka	  
hinder	  som	  hittats	  i	  flera	  metoder	  och	  därmed	  har	  det	  blivit	  tydligt	  vilka	  hinder	  som	  varit	  störst	  
när	  det	  kommer	  till	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  agila	  systemutvecklingsmetoden	  Scrum.	  
Denna	  sorts	  kategorisering	  kallar	  Patton	  (2002)	  för	  innehållsanalys	  och	  handlar	  om	  att	  
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identifiera	  återkommande	  kategorier	  i	  informationen	  som	  samlats	  in	  genom	  fallstudierna.	  
Informationen	  har	  bestått	  av	  svaren	  från	  enkäten,	  iaktagelser	  från	  observationerna	  och	  
workshopen,	  citat	  från	  observationerna	  och	  workshopen,	  information	  från	  kollagen	  som	  skapats	  
under	  workshopen,	  och	  även	  information	  som	  hittats	  under	  litteraturstudierna.	  

3.4.1 Framtagning av användbarhetsguide 

Användbarhetsguiden	  presenterades	  i	  fokusgruppen,	  vilket	  fortfarande	  är	  inom	  steg	  2	  i	  ADR.	  
Steg	  3	  sker	  hela	  tiden	  parallellt	  då	  det	  reflekteras	  över	  resultaten	  som	  kommer	  fram	  allt	  
eftersom,	  därmed	  är	  dataanalysen	  i	  denna	  rapport	  en	  del	  av	  steg	  3	  och	  kan	  ses	  som	  en	  
triangulering	  av	  resultaten	  från	  fallstudierna	  med	  litteraturstudierna.	  Genom	  detta	  gick	  det	  att	  
få	  fram	  vilka	  de	  största	  hindren	  är	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  agila	  
systemutvecklingsprocessen	  Scrum.	  Med	  hjälp	  av	  workshopen	  kom	  det	  sedan	  fram	  hur	  dessa	  
hinder	  kunde	  motverkas	  genom	  olika	  tekniker.	  Dessa	  tekniker	  redovisas	  i	  ett	  utkast	  på	  en	  
användbarhetsguide	  som	  sedan	  presenterades	  i	  en	  fokusgrupp.	  Slutversionen	  av	  
användarbarhetsguiden	  finns	  som	  bilaga	  2	  i	  denna	  rapport.	  

3.4.2 Validering 
Fokusgruppen	  skedde	  genom	  att	  alla	  anställda	  på	  Precio	  blev	  kallade	  till	  en	  sorts	  gruppintervju	  
för	  att	  diskutera	  deras	  framtida	  användbarhetsguide.	  Sju	  anställda	  deltog	  i	  fokusgruppen.	  
Langemar	  (2008)	  anser	  att	  antingen	  kan	  det	  vara	  endast	  strukturerade	  frågor	  som	  alla	  i	  gruppen	  
svarar	  på	  en	  och	  en	  eller	  så	  kan	  en	  fråga	  övergå	  till	  en	  fri	  diskussion.	  I	  detta	  fall	  kommer	  frågan	  
vara	  vad	  de	  anser	  om	  användbarhetsguiden	  och	  sedan	  övergå	  till	  fri	  diskussion	  om	  guiden.	  
Deltagarna	  kom	  då	  med	  synpunkter	  om	  strukturen,	  vad	  som	  behövde	  läggas	  till,	  vad	  som	  kan	  
tas	  bort	  och	  hur	  visa	  delar	  kan	  formuleras	  om.	  Langemar	  (2008)	  anser	  även	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  
denna	  sorts	  diskussion	  spelas	  in	  med	  ljud	  och/eller	  video	  för	  att	  senare	  kunna	  kollas	  på	  igen	  av	  
utvärderaren,	  vilket	  denna	  diskussion	  gjordes.	  Deltagarna	  godkände	  att	  diskussionen	  spelades	  
in	  i	  enlighet	  med	  de	  forskningsetiska	  principerna	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	   
 
Anledningen	  till	  att	  fokusgrupp	  är	  med	  som	  metod	  i	  detta	  arbeta	  är	  för	  att	  fokusgrupper,	  enligt	  
Langemar	  (2008),	  gör	  att	  deltagarna	  kan	  inspirera	  varandra	  genom	  att	  få	  varandra	  att	  reflektera	  
över	  sina	  egna	  åsikter	  när	  de	  sitter	  samlade.	  Deltagarna	  frågade	  även	  frågor	  om	  vissa	  delar	  i	  
användbarhetsguiden,	  jag	  deltog	  därmed	  till	  en	  viss	  del	  i	  diskussionen	  då	  jag	  svarade	  på	  
frågorna	  och	  även	  ställde	  frågor	  om	  guiden	  när	  diskussionen	  blev	  för	  tyst.	   
 

3.5 Forskningsetiska principer 
I	  enlighet	  med	  Vetenskapsrådet	  (2002)	  så	  har	  de	  forskningsetiska	  principerna	  hela	  tiden	  tagits	  
hänsyn	  till	  under	  detta	  arbete.	  Under	  observationerna	  så	  har	  alla	  deltagande	  fått	  reda	  på	  att	  jag	  
är	  en	  examensarbetande	  student	  som	  är	  där	  för	  att	  observera	  hur	  allt	  går	  till.	  Därmed	  har	  
informationskravet	  uppfyllts.	  Etiskt	  känsliga	  uppgifter,	  om	  både	  företag	  och	  personer,	  har	  
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uteslutits	  ifrån	  detta	  arbete	  i	  samtycke	  mellan	  mig	  och	  de	  som	  deltagit	  i	  observationen.	  Därmed	  
är	  även	  konfidentialitetskravet	  uppfyllt.	  De	  som	  deltagit	  i	  observationen	  kan	  inte	  heller	  
identifieras	  med	  hjälp	  av	  uppgifter	  ifrån	  denna	  rapport. 
 
I	  enkäten	  informerades	  deltagarna	  endast	  om	  att	  enkäten	  var	  ett	  moment	  i	  ett	  examensarbete	  
om	  systemutvecklingsprocess.	  För	  att	  resultatet	  inte	  skulle	  påverkas	  så	  nämndes	  inget	  om	  att	  
enkäten	  handlade	  om	  användarmedverkan	  eller	  att	  arbetet	  ingår	  i	  kognitionsvetenskap.	  Enligt	  
informationskravet	  så	  behöver	  deltagarna	  inte	  bli	  informerade	  om	  detta	  ifall	  det	  riskerar	  att	  
påverka	  resultaten	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  De	  som	  deltog	  i	  enkäten	  informerades	  även	  om	  att	  de	  
skulle	  vara	  helt	  anonyma	  och	  att	  det	  var	  frivilligt	  att	  delta. 
 
Innan	  workshopen	  skickades	  en	  kallelse	  ut	  till	  de	  anställda	  på	  Precios	  Eskilstunakontor	  om	  att	  de	  
var	  välkomna	  att	  delta	  i	  en	  workshop	  angående	  användarmedverkan	  inom	  systemutvecklings-‐
processer.	  I	  kallelsen	  gick	  det	  att	  både	  tacka	  ja	  eller	  nej	  för	  att	  delta,	  och	  därmed	  skulle	  det	  visas	  
att	  det	  var	  frivilligt	  att	  delta.	  De	  blev	  även	  bjudna	  på	  mat	  av	  Precios	  kontorschef	  för	  att	  de	  
deltog	  i	  workshopen.	  Deltagarna	  fick	  även	  godkänna	  ifall	  presentationerna	  av	  deras	  kollage	  fick	  
spelas	  in,	  vilket	  alla	  godkände. 
 
De	  forskningsetiska	  principerna	  togs	  i	  hänsyn	  på	  liknande	  sätt	  under	  fokusgruppen	  då	  alla	  fick	  
en	  kallelse	  om	  fokusgruppen	  och	  deltagare	  fick	  godkänna	  att	  diskussionen	  spelades	  in.	  De	  blev	  
även	  under	  detta	  tillfälle	  bjudna	  på	  mat	  av	  Precios	  kontorschef	  för	  sitt	  deltagande. 
 
Alla	  uppgifter	  ifrån	  metoderna	  har	  hanterats	  varsamt	  och	  kommer	  inte	  att	  användas	  till	  något	  
förutom	  denna	  studie.	  De	  som	  fått	  ta	  del	  av	  resultaten	  har	  varit	  de	  som	  deltagit	  i	  metoderna,	  
handledaren	  på	  skolan	  och	  examinatorn,	  vilket	  alla	  deltagare	  blivit	  informerade	  om.	  Alla	  
deltagare	  har	  även	  informerats	  om	  att	  denna	  rapport	  kan	  komma	  att	  publiceras	  i	  skolans	  
databas	  och	  därmed	  vara	  sökbar	  på	  Internet. 
 

3.6 Sammanfattning 
Denna	  studie	  har	  inspirerats	  av	  forskningsansatsen	  ADR	  genom	  att	  hela	  tiden	  ha	  pågående	  
litteraturstudier	  och	  oplanerade	  observationer.	  Litteraturstudierna	  utfördes	  för	  att	  se	  vad	  som	  
tidigare	  gjorts	  och	  var	  gapet	  finns	  i	  forskningen.	  De	  observationer	  som	  utförts	  har	  både	  skett	  
naturligt	  och	  samtidigt	  varit	  deltagande	  observationer	  då	  författaren	  av	  denna	  studie	  deltagit	  i	  
diskussioner	  om	  Precios	  arbetsprocess,	  användarna,	  andra	  företag	  och	  diskussioner	  på	  möten	  
med	  kunder.	  En	  kund	  har	  varit	  i	  fokus	  under	  detta	  arbete	  då	  det	  har	  skett	  flest	  arbeten	  med	  
denna	  kund	  hos	  Precio,	  KundA.	  I	  samarbete	  med	  KundA	  har	  tre	  projekt	  skett,	  2	  av	  projekten	  har	  
legat	  i	  fokus	  i	  denna	  studie,	  ProjektA	  och	  ProjektB. 
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Sedan	  har	  en	  enkät	  satt	  igång	  processen	  som	  med	  sitt	  resultat	  hjälpte	  till	  att	  få	  fram	  vad	  som	  
skulle	  göras	  i	  workshopen,	  och	  även	  fokusgruppen.	  32	  %	  av	  Precios	  anställda	  i	  Sverige	  deltog	  i	  
enkäten	  (39	  av	  122),	  vilket	  enligt	  både	  Benyon	  (2010)	  och	  Barnum	  (2011)	  anser	  ger	  ett	  validerat	  
resultat.	  Frågorna	  i	  enkäten	  behandlade	  hur	  de	  anställda	  tycker	  att	  deras	  utvecklingsprocess	  
fungerar,	  vilken	  utvecklingsprocess	  de	  arbetar	  efter	  och	  hur	  mycket	  användarmedverkan	  de	  har	  
i	  utvecklingsprocessen.	   
 
Workshopen	  skapades	  sedan	  med	  hjälp	  av	  vad	  som	  behövde	  kompletteras	  efter	  enkätens	  
resultat.	  Workshopen	  utfördes	  på	  Precios	  kontor	  med	  8	  anställda.	  Tre	  grupper	  med	  2-‐3	  
personer	  i	  varje	  grupp	  byggde	  kollage	  om	  utvecklingsprocessen	  som	  sedan	  redovisades.	  
Resultatet	  från	  workshopen	  analyserades	  och	  ett	  utkast	  till	  en	  användbarhetsguide	  skapades.	  
Användbarhetsguiden	  visades	  sedan	  i	  en	  fokusgrupp	  där	  de	  anställda	  på	  Precio	  fick	  diskutera	  
och	  komma	  på	  synpunkter	  på	  användbarhetsguidens	  utseende	  och	  innehåll.	  Litteraturstudierna	  
och	  observationerna	  sker	  kontinuerligt	  vid	  sidan	  om	  de	  andra	  studierna	  och	  bidrar	  även	  dem	  till	  
de	  olika	  delarnas	  skapande.	  Allt	  samlas	  sedan	  ihop	  till	  två	  resultat:	  ett	  med	  hindrena	  som	  hittats	  
och	  ett	  där	  användbarhetsguiden	  redovisas. 
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4 Resultat - Hinder 
I	  detta	  kapitel	  så	  redovisas	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  den	  agila	  
systemutvecklingsprocessen	  Scrum	  inom	  kontraktbaserad	  systemutveckling.	  Hindrena	  har	  
hittats	  med	  hjälp	  av	  de	  tidigare	  nämna	  fallstudierna	  observationer,	  enkät,	  workshop	  och	  
fokusgrupp.	  Resultatet	  som	  finnas	  är	  ett	  en	  sorts	  formulering	  av	  lärandet	  och	  därmed	  steg	  4	  i	  
ansatsen	  ADR. 

4.1 Kunden tillåter inte kontakt med slutanvändarna. 
Under	  både	  observationer	  på	  Precios	  kontor	  och	  ute	  hos	  deras	  kunder	  har	  det	  gått	  att	  
konstatera	  att	  kunderna	  är	  det	  största	  hindret	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  På	  Precios	  kontor	  har	  liknande	  kommentarer	  förekommit	  “vi	  får	  
inte	  ens	  prata	  med	  de	  riktiga	  användarna,	  de	  har	  sagt	  till	  oss	  att	  endast	  ha	  kontakt	  med	  IT-‐
avdelningen	  som	  ett	  sorts	  filter”.	  KundA	  har	  under	  alla	  möten	  sagt	  att	  de	  vill	  ha	  användbara	  
system	  och	  ska	  utföra	  användartester	  i	  slutet	  av	  processen,	  men	  anser	  samtidigt	  att	  användarna	  
endast	  är	  i	  vägen	  om	  de	  är	  med	  tidigare.	  Vid	  ett	  möte	  med	  KundA	  berättade	  de	  att	  de	  en	  gång	  
haft	  med	  några	  slutanvändaren	  i	  en	  systemutvecklingsprocess	  och	  att	  systemet	  då	  i	  slutändan	  
blev	  väldigt	  bra	  och	  uppskattat.	  De	  avslutade	  med	  att	  säga	  att	  det	  är	  synd	  att	  det	  inte	  går	  att	  
göra	  så	  jämt.	   
 
Under	  ProjektB	  anser	  Precio	  att	  de	  behöver	  ta	  hjälp	  av	  utomstående	  interaktionsdesigners	  då	  
det	  är	  tredje	  gången	  som	  de	  behöver	  göra	  om	  systemet.	  Systemet	  är	  en	  officiell	  applikation	  och	  
är	  därmed	  tänkt	  att	  användas	  av	  väldigt	  många	  människor	  inom	  en	  viss	  målgrupp.	  Idag	  används	  
applikationen	  av	  116	  besökare,	  KundA	  vill	  öka	  detta	  till	  250.	  Enligt	  interaktionsdesignarna	  så	  
ingår	  ca	  50	  000	  personer	  i	  målgruppen	  till	  denna	  applikation	  och	  därför	  är	  även	  250	  en	  för	  låg	  
siffra.	  Användarna	  vill	  idag	  inte	  använda	  applikationen	  då	  den	  är	  svår	  att	  förstå	  och	  inte	  grafiskt	  
tilltalande.	  KundA	  upprepar	  att	  de	  vill	  öka	  användbarheten	  för	  att	  få	  fler	  användare,	  men	  vill	  
inte	  ha	  med	  användarna	  i	  processen.	  De	  anser	  att	  den	  enkät	  de	  publicerade	  2012,	  där	  endast	  11	  
deltagare	  deltog,	  har	  gett	  tillräckligt	  för	  att	  kunna	  utveckla	  systemet.	  De	  kommenterar	  att	  de	  
inte	  vill	  börja	  om	  från	  början	  igen	  när	  de	  redan	  lagt	  ner	  tid	  tidigare.	  Interaktionsdesignarna	  
håller	  inte	  med	  om	  detta	  då	  Internet-‐	  och	  datoranvändandet	  utvecklats	  en	  del	  de	  senaste	  två	  
åren,	  och	  att	  information	  från	  en	  enkät	  inte	  ger	  tillräckligt	  med	  information.	  KundA	  
kommenterade	  “det	  blir	  bara	  fel	  eftersom	  användarna	  inte	  är	  insatta,	  då	  är	  de	  bara	  i	  vägen”.	  
KundA	  skjuter	  därefter	  upp	  nästa	  möte	  till	  om	  tre	  månader	  i	  ProjektB.	  	  Interaktionsdesignarna	  
vill	  vid	  nästa	  möte	  försöka	  övertala	  KundA	  om	  att	  få	  träffa	  fem	  användare	  under	  en	  workshop	  
då	  de	  anser	  att	  en	  workshop	  ger	  djupare	  insikter	  och	  att	  användarna	  där	  kan	  motivera	  varandra.	  
Hindret	  för	  användarmedverkan	  i	  detta	  projekt	  ses	  i	  detta	  fall	  som	  KundA,	  då	  de	  inte	  tar	  sig	  tid	  
för	  projektet	  eller	  vill	  ha	  med	  användarna	  i	  processen. 
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Enkäten	  visar	  att	  det	  största	  hindret	  för	  att	  öka	  användarmedverkan	  i	  systemutvecklarnas	  
systemutvecklingsprocess	  är	  kunden	  (se	  figur	  9).	  Många	  kommenterar	  i	  enkäten	  att	  det	  skulle	  
fungera	  bättre	  ifall	  kunden	  lät	  utvecklingsteamet	  själva	  bestämma	  hur	  de	  ska	  arbeta	  och	  att	  de	  
tillsammans	  med	  kund	  gör	  upp	  en	  plan	  om	  utvecklingsprocessen	  i	  början	  där	  de	  planerar	  in	  
tekniker	  med	  användarmedverkan. 
 

“Vi	  får	  inte	  träffa/prata	  med	  användarna,	  Vi	  måste	  ändå	  utveckla	  systemet	  efter	  vad	   
kunden	  vill.	  Det	  finns	  för	  lite	  tid	  över	  till	  användarna.” 

-‐ Precio-‐anställd	  från	  enkäten.	  
	  

 
Figur	  9:	  enkätsvar.	  Följdfråga	  till	  frågan	  “Anser	  du	  att	  användarna	  är	  delaktiga	  i	  
utvecklingsprocessen?”.	  
 

Under	  fokusgruppen	  med	  de	  anställda	  på	  Precio	  så	  kom	  deltagarna	  in	  på	  ämnet	  om	  att	  kunden	  
oftast	  är	  den	  som	  gör	  att	  dessa	  tekniker	  inte	  kan	  användas	  eftersom	  de	  inte	  vill	  att	  kontakt	  med	  
slutanvändarna	  sker.	  Kontakt	  sker	  oftast	  med	  kundens	  IT-‐avdelning	  och	  därför	  är	  det	  personer	  
från	  IT-‐avdelningen	  som	  deltar	  i	  utvecklingsprocessen.	  IT-‐avdelningen	  fungerar	  därför	  som	  ett	  
filter	  mellan	  utvecklare	  och	  slutanvändarna. 
 
Enligt	  Ozcelik	  et	  al.	  (2011)	  så	  är	  det	  vanligt	  att	  kunden	  som	  beställt	  systemet	  är	  emot	  kontakt	  
med	  användarna	  i	  början	  av	  processen	  av	  olika	  anledningar.	  En	  anledning	  till	  detta	  är	  att	  många	  
företag	  ser	  användarmedverkan	  som	  något	  dåligt	  eftersom	  de	  inte	  tror	  att	  användarna	  är	  
medvetna	  om	  vad	  de	  behöver	  (Klok	  et	  al.	  2007). 
 

4.2 Kontraktet styr 
Precio	  arbetar	  enligt	  kontraktbaserad	  systemutveckling,	  vilket	  gör	  att	  de	  behöver	  följa	  
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kontraktet	  och	  arbeta	  därefter.	  Detta	  påverkar	  användarmedverkans	  existens	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  I	  enkäten	  var	  en	  fråga	  “Hur	  anser	  du	  att	  er	  arbetsprocess	  
fungerar”,	  17	  personer	  svarade	  4	  och	  endast	  en	  person	  svarade	  5.	  Detta	  visar	  att	  mindre	  än	  
hälften	  anser	  att	  deras	  arbetsprocess	  är	  bra.	  Enligt	  efterföljande	  kommentarer	  så	  påpekade	  
flera	  deltagare	  att	  eftersom	  det	  alltid	  handlar	  om	  kontraktbaserad	  utveckling	  så	  måste	  de	  alltid	  
följa	  kontraktet	  och	  göra	  som	  kunden	  vill,	  därför	  blir	  det	  den	  arbetsprocess	  och	  
utvecklingsprocess	  som	  kunden	  vill	  arbeta	  efter.	  Precis	  som	  Krishnan	  et	  al.	  (2010)	  nämner	  så	  är	  
det	  alltid	  kontraktet	  som	  styr	  inom	  kontraktbaserad	  utveckling. 
 

“Vi	  försöker	  alltid	  tänka	  agilt	  men	  om	  kunden	  vill	  ändra	  något	  så	  måste	  det	  ändras	   
direkt.	  Kunderna	  jobbar	  nästan	  aldrig	  agilt	  och	  då	  blir	  det	  svårt	  för	  oss	  att	  göra	  det.	   
Samma	  gäller	  användarmedverkan.”	   

-‐	  Precio-‐anställd	  under	  observationerna. 
 

Mer	  än	  hälften	  av	  deltagarna	  (21	  stycken)	  anser	  att	  de	  arbetar	  agilt.	  När	  de	  längre	  ner	  får	  frågan	  
om	  vilken	  agil	  metod	  som	  de	  använder	  så	  verkar	  de	  dock	  inte	  vara	  överens	  om	  på	  vilket	  sätt	  de	  
arbetar	  agilt	  (se	  figur	  10).	  Svaret	  “Vi	  arbetar	  endast	  agilt”	  lades	  till	  för	  att	  testa	  hur	  insatta	  
deltagarna	  är	  vid	  att	  agila	  metoder	  endast	  är	  en	  kategori	  av	  metoder.	  Då	  8	  deltagare	  svarade	  
det	  och	  13	  %	  svarade	  “vet	  inte”,	  så	  betyder	  det	  att	  33	  %	  (13	  deltagare)	  inte	  har	  full	  förståelse	  för	  
vad	  agila	  utvecklingsmetoder	  står	  för.	  Scrum	  är	  den	  dominerande	  agila	  metoden	  hos	  Precios	  
anställa	  och	  43	  %	  anser	  att	  de	  följer	  den	  metoden.	  14	  av	  de	  27	  systemutvecklarna	  svarade	  att	  
de	  arbetar	  enligt	  Scrum	  och	  5	  av	  8	  projektledare	  svarade	  även	  Scrum,	  eller	  att	  de	  försökte	  likna	  
Scrum.	   

 
	   Figur	  10:	  enkätsvar. 
 
Under	  workshopen	  med	  Precios	  anställda	  så	  kom	  det	  fram	  att	  många	  anställda	  hos	  Precio	  sitter	  
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ute	  hos	  kund	  när	  de	  arbetar	  med	  systemutveckling	  och	  arbetar	  då	  med	  den	  utvecklingsprocess	  
som	  kunden	  arbetar	  med.	  Även	  i	  de	  fall	  de	  sitter	  på	  Precio	  så	  är	  det	  oftast	  kunden	  som	  styr	  
systemutvecklingsprocessen. 
 
Under	  arbetet	  med	  KundA	  har	  det	  även	  varit	  tydligt	  under	  observationerna	  att	  det	  är	  kunden	  
som	  styr	  hur	  utvecklingsprocessen	  går	  till,	  när	  mötena	  hålls,	  hur	  mycket	  tid	  som	  ska	  läggas	  på	  
utvecklingen,	  hur	  systemet	  ska	  se	  ut	  och	  om	  användarna	  får	  vara	  delaktiga	  eller	  inte	  under	  
processen.	  KundA	  nämnde	  flera	  gånger	  att	  de	  vill	  arbeta	  agilt	  och	  har	  mer	  kontinuerlig	  kontakt	  
under	  utvecklingsprocessen,	  t.ex.	  genom	  daily	  scrums.	  Men	  senare	  kunde	  kontakt	  mellan	  
utvecklare	  och	  kund	  ändå	  dröja	  en	  vecka	  på	  grund	  av	  att	  KundA	  inte	  har	  tid	  med	  kontakt.	   
 

4.3 Användarmedverkan kräver tid och pengar 
En	  annan	  sak	  som	  kom	  upp	  under	  fokusgruppen	  med	  de	  anställda	  på	  Precio	  var	  att	  det	  kanske	  
inte	  alltid	  är	  kundens	  fel	  att	  slutanvändarna	  inte	  är	  med,	  utan	  att	  de	  själva	  borde	  kunna	  samla	  in	  
människor	  för	  att	  testa	  olika	  tekniker.	  Hindret	  ansåg	  de	  dock	  vara	  att	  de	  förlorar	  för	  mycket	  tid	  
och	  pengar	  på	  att	  leta	  reda	  på	  rätt	  människor.	  En	  person	  nämnde	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  ha	  en	  
speciell	  person	  som	  har	  hand	  om	  insamlingen	  av	  människor,	  eller	  att	  samma	  människor	  finns	  
tillgängliga	  flera	  gånger	  om	  det	  är	  så	  att	  de	  passar	  målgruppen.	  På	  så	  vis	  skulle	  det	  ta	  mindre	  tid. 
 
Vid	  frågan	  på	  vilket	  sätt	  användarna	  är	  delaktiga	  i	  utvecklingsprocessen	  så	  svarar	  en	  anställd	  hos	  
Precio	  i	  enkäten:	  “det	  beror	  på	  hur	  pass	  mycket	  tid	  det	  finns	  i	  projektet	  och	  möjligheter	  för	  
användare	  att	  ta	  tid	  från	  verksamheten	  samt	  deras	  engagemang”.	  Flera	  nämner	  att	  det	  finns	  för	  
lite	  tid	  över	  till	  användarna.	  Vid	  frågan	  vad	  de	  skulle	  vilja	  lägga	  till	  i	  systemutvecklingsprocessen	  
så	  nämner	  en	  anställda	  att	  det	  skulle	  behövas	  mer	  tid	  för	  att	  kunna	  utföra	  tester	  tillsammans	  
med	  användarna. 
 
Vid	  en	  observation	  under	  ett	  möte	  med	  KundA	  så	  nämner	  en	  hos	  kunden:	  “användarna	  ger	  för	  
många	  åsikter	  som	  i	  sin	  tur	  skapar	  för	  många	  kostnader	  och	  gör	  att	  projektet	  går	  utanför	  
budget.	  Det	  tar	  även	  för	  lång	  tid	  att	  ha	  kontakt	  med	  dem.” 
 
Som	  Kujala	  (2003)	  nämner	  så	  kan	  det	  ta	  lång	  tid	  att	  hitta	  rätt	  användare	  till	  sin	  
utvecklingsprocess,	  det	  kan	  finnas	  risk	  för	  att	  rätt	  arbete	  inte	  utförs	  under	  observationerna	  eller	  
att	  användarna	  inte	  vill	  bli	  observerade.	  Detta	  gör	  då	  att	  företagen	  förlorar	  både	  pengar	  och	  tid.	  
Även	  Lee	  (2006)	  anser	  att	  utvärderingstekniker	  kan	  i	  sig	  vara	  ett	  hinder	  i	  systemutvecklings-‐
processen	  eftersom	  det	  ofta	  kräver	  en	  sorts	  återkoppling	  och	  då	  minskar	  den	  flexibilitet	  som	  
agila	  metoder	  är	  eftertraktade	  för. 
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4.4 Förutsagda meningar om användarna 
Vid	  ProjektA	  med	  KundA	  tar	  de	  in	  två	  användare	  i	  projektet	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  de	  vill	  ha	  ut	  av	  
systemet.	  Användarna	  har	  en	  klar	  bild	  av	  hur	  systemet	  ska	  se	  ut	  och	  det	  tar	  ca	  sju	  möten	  för	  att	  
komma	  överens	  om	  hur	  gränssnittet	  ska	  se.	  Det	  är	  därmed	  uppenbart	  att	  användarna	  kräver	  
mycket	  tid	  och	  att	  upplägget	  behöver	  planeras	  bättre.	  Både	  KundA	  och	  Precio	  är	  bestämda	  
angående	  att	  de	  vill	  uppfylla	  användarnas	  krav	  på	  systemet	  och	  därför	  skjuts	  hela	  planeringen	  
upp	  för	  att	  möta	  användarna.	  Användarna	  fick	  se	  två	  lösningsförslag	  om	  hur	  gränssnittet	  kan	  se	  
ut.	  Det	  ena	  var	  mer	  som	  de	  beskrivit	  att	  de	  vill	  ha,	  vilket	  blir	  betydligt	  dyrare,	  medan	  det	  andra	  
lösningsförslaget	  var	  billigare.	  Användarna	  förklarade	  då	  att	  det	  billigare	  förslaget	  inte	  var	  
tillräckligt	  grafiskt	  snyggt	  och	  att	  användarna	  troligen	  därför	  skulle	  undvika	  att	  använda	  
systemet,	  vilket	  därmed	  skulle	  kosta	  mer	  pengar.	  Då	  systemet	  endast	  ska	  användas	  av	  14	  
personer	  så	  anser	  Precio	  att	  prioriteringen	  inte	  ligger	  på	  att	  det	  grafiska	  ska	  vara	  helt	  perfekt,	  
vilket	  även	  Barnum	  (2011)	  håller	  med	  om	  när	  han	  påstår	  att	  det	  inte	  är	  värt	  att	  lägga	  för	  mycket	  
pengar	  på	  ett	  system	  som	  inte	  ska	  användas	  av	  många	  användare.	  Här	  framskred	  en	  klar	  bild	  
över	  varför	  vissa	  hos	  KundA	  och	  Precio	  haft	  förutsagda	  meningar	  om	  att	  användarmedverkan	  
inte	  är	  något	  positivt	  och	  därför	  ett	  hinder	  i	  utvecklingsprocessen.	  KundA	  uttryckte	  även	  under	  
ProjektB:	  “Kan	  bara	  bli	  fel	  om	  användarna	  inte	  är	  insatta,	  de	  blir	  i	  vägen	  då”. 
 
Under	  observationer	  på	  Precios	  kontor	  så	  hördes	  följande	  kommentarer	  vid	  diskussion	  om	  
användarmedverkan: 

● “Användarna	  är	  jobbiga.”	  
● “De	  är	  så	  omständiga.”	  
● “De	  rör	  till	  det	  och	  vet	  inte	  alls	  vad	  de	  vill	  fast	  de	  tror	  det.”	  
● “Kommer	  med	  så	  onödiga	  åsikter	  om	  sådant	  som	  inte	  ens	  har	  med	  systemet	  att	  göra.”	  
● “De	  fattar	  ju	  ändå	  inget	  om	  IT-‐system.”	  

 
Under	  workshopen	  med	  Precios	  anställda	  så	  kommenterar	  grupp2	  “användarna	  har	  väldigt	  
dålig	  koll	  på	  vad	  de	  vill	  ha	  eller	  behöver,	  då	  blir	  det	  svårt	  att	  få	  till	  nått”.	  Enligt	  Krishnan	  et	  al.	  
(2010)	  så	  är	  förutsagda	  meningar	  om	  användarna	  ett	  av	  de	  största	  hindrena	  vid	  
användarmedverkan.	  På	  grund	  av	  tidigare	  erfarenheter	  så	  undviker	  utvecklarna	  att	  ta	  med	  
slutanvändarna	  i	  utvecklingsprocessen. 
 

4.5 Svårt att veta vilka användarna är 
63	  %	  av	  deltagarna	  svarar	  att	  de	  anser	  att	  användarna	  är	  delaktiga	  i	  utvecklingsprocessen.	  Vid	  
frågan	  “på	  vilket	  sätt”	  svarar	  de	  flesta	  anställda	  att	  detta	  görs	  via	  tester	  vid	  de	  olika	  
sprintleveranserna	  och	  att	  användarna	  får	  vara	  med	  på	  möten	  och	  komma	  med	  åsikter.	  De	  
anställda	  på	  Precio	  är	  dock	  inte	  helt	  överens	  om	  vilka	  användarna	  är	  då	  några	  svarar	  i	  
kommentarerna	  att	  alla	  anställa	  hos	  kunden	  är	  användare,	  även	  de	  som	  inte	  ska	  använda	  
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systemet.	  Vid	  frågan	  “Vilka	  kan,	  enligt	  dig,	  testa	  systemet	  för	  att	  få	  fram	  användbarhet?”	  (se	  
figur	  11)	  så	  svarade	  33	  deltagare	  “de	  som	  ska	  använda	  systemet	  sen”,	  vilket	  är	  bra	  eftersom	  det	  
är	  de	  som	  är	  de	  riktiga	  slutanvändarna.	  28	  deltagare	  svarade	  “kunden	  (som	  beställt	  systemet)”,	  
vilket	  det	  även	  kan	  vara	  ifall	  kunden	  ska	  använda	  systemet	  sedan.	  27	  deltagare	  svarade	  “vi	  som	  
utvecklar	  systemet”,	  vilket	  inte	  ökar	  användarmedverkan	  och	  som	  Barnum	  (2011)	  anser	  inte	  
tillför	  rätt	  användbarhet	  eftersom	  systemutvecklarna	  ofta	  blir	  hemma-‐blinda	  efter	  att	  ha	  
arbetat	  med	  ett	  system	  under	  en	  lång	  tid.	  
	  

 
	   Figur	  11:	  enkätsvar. 
 
Vid	  flera	  observationstillfällen	  där	  Precio	  har	  möte	  med	  KundA	  så	  blandar	  flera	  personer	  ihop	  
användare	  med	  kund.	  När	  ordet	  “användare”	  nämns	  så	  övergår	  samtalet	  hela	  tiden	  till	  kund.	  
Tidigare	  hade	  de	  under	  mötet	  diskuterat	  om	  det	  gick	  att	  träffa	  slutanvändarna.	  KundA	  svarade	  
då	  att	  kunden	  troligen	  inte	  skulle	  tillåta	  det	  (IT-‐avdelningens	  kund).	  Därför	  lät	  det	  som	  att	  de	  
förstod	  skillnaden	  mellan	  kund	  och	  användare,	  medan	  de	  senare	  pratade	  om	  kunden	  som	  om	  
det	  var	  kunden	  som	  skulle	  använda	  systemet	  i	  slutändan	  och	  därmed	  är	  en	  slutanvändare. 
 

4.6 Sammanfattning 
Det	  största	  hindret,	  för	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen,	  som	  kommit	  
fram	  i	  denna	  studie	  är	  att	  kunden	  inte	  tillåter	  kontakt	  med	  slutanvändarna.	  Den	  stora	  
anledningen	  till	  att	  de	  inte	  tillåter	  kontakt	  är	  för	  att	  de	  anser	  att	  kunden	  är	  mer	  i	  vägen	  än	  till	  
hjälp	  i	  utvecklingsprocessen.	  KundA	  nämner	  både	  i	  ProjektA	  och	  i	  ProjektB	  att	  användarna	  bara	  
är	  i	  vägen.	  Kontakt	  under	  systemutvecklingsprocessen	  sker	  med	  kund,	  som	  i	  denna	  studie	  varit	  
en	  IT-‐avdelning	  på	  ett	  offentligt	  företag.	  IT-‐avdelningen	  fungerar	  som	  ett	  filter	  mellan	  
användarna	  och	  utvecklarna,	  enligt	  både	  enkätsvaren	  och	  fokusgruppen. 
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28	  

33	  
3	  

2	  
18	  

0	  
1	  

Vi	  som	  utvecklar	  systemet	  
Kunden	  (som	  beställt	  systemet)	  

De	  som	  ska	  använda	  systemet	  sen	  
Vem	  som	  helst	  

Våra	  chefer	  
Testare	  
Ingen	  
Övriga	  

Vilka	  kan,	  enligt	  dig,	  testa	  systemet	  för	  aD	  få	  
fram	  användbarhet?	  

Antal	  deltagare	  
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Det	  andra	  stora	  hindret	  i	  denna	  studie	  är	  att	  kontraktet	  styr,	  och	  eftersom	  det	  är	  kunden	  som	  
styr	  kontraktet	  så	  är	  kunden	  det	  stora	  hindret.	  Eftersom	  Precio	  är	  ett	  konsultföretag	  så	  handlar	  
all	  utveckling	  om	  kontraktbaserad	  utveckling	  och	  därför	  är	  det	  alltid	  kontraktet	  som	  styr.	  Både	  
Precio	  och	  KundA	  vill	  arbeta	  agilt,	  vilket	  skulle	  fungera	  ifall	  KundA	  lade	  mer	  tid	  på	  utvecklings-‐
processen.	  Som	  det	  tredje	  hindret	  nämner	  så	  kräver	  användarmedverkan	  tid	  och	  pengar,	  därför	  
gäller	  det	  att	  de	  läggs	  där	  det	  behövs.	  Enligt	  både	  Precio,	  KundA	  och	  litteraturstudierna	  så	  tar	  
det	  för	  lång	  tid	  att	  samla	  in	  användare	  och	  att	  sedan	  lyssna	  på	  dem,	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  
prioriteras.	   
 
Det	  fjärde	  hindret,	  förutsagda	  meningar	  om	  användarna,	  visade	  sig	  uppenbart	  under	  både	  
observationerna	  och	  workshopen.	  Om	  användarna	  bara	  är	  i	  vägen	  eller	  har	  för	  många	  åsikter	  så	  
kostar	  det	  för	  mycket	  pengar,	  vilket	  gör	  att	  användarna	  undviks.	  Det	  sista	  hindret	  var	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  veta	  vilka	  användarna	  är:	  slutanvändarna,	  systemutvecklarna,	  kunden,	  cheferna	  eller	  
beställarna?  
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5 Resultat - Användbarhetsguiden  
Användbarhetsguiden	  finns	  i	  bilaga	  2	  i	  denna	  rapport.	  Då	  företaget	  Precio	  ville	  ha	  ett	  verktyg	  
som	  de	  kan	  hålla	  i	  så	  bestämdes	  det	  att	  användbarhetsguiden	  skulle	  vara	  ett	  häfte.	  För	  en	  
bättre	  överblick	  så	  fick	  den	  även	  en	  framsida	  och	  en	  innehållsförteckning.	  Teknikerna	  ligger	  i	  
tabeller	  med	  samma	  punkter	  till	  varje	  teknik	  för	  att	  det	  lättare	  ska	  gå	  att	  avgöra	  vilken	  teknik	  
som	  passar	  bäst	  när	  en	  situation	  uppstår.	  I	  fokusgruppen	  höll	  de	  anställda	  med	  om	  att	  tabeller	  
passade	  bäst	  eftersom	  det	  gjorde	  det	  mer	  överskådligt.	  Då	  användbarhetsguiden	  är	  tänkt	  att	  
hjälpa	  systemutvecklare	  under	  deras	  utvecklingsprocess	  så	  blev	  de	  tillfrågade	  under	  en	  
observation	  om	  de	  ville	  ha	  referenser	  med	  i	  guiden	  eller	  inte.	  De	  ansåg	  att	  det	  kunde	  bli	  för	  
jobbigt	  om	  referenser	  fanns	  efter	  varje	  stycke,	  men	  ville	  ändå	  ha	  med	  referenser	  i	  guiden	  för	  att	  
kunna	  läsa	  vidare	  om	  en	  viss	  teknik.	  Därför	  finns	  referenserna	  med	  i	  slutet	  av	  
användbarhetsguiden. 
 
Enligt	  litteraturstudierna	  som	  utfördes	  i	  denna	  studie	  så	  visade	  sig	  ett	  stort	  hinder	  vara	  att	  
företag	  har	  svårt	  för	  att	  veta	  vilken	  teknik	  som	  bör	  användas	  när	  det	  gäller	  att	  få	  in	  
användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsmetoder	  (Ozcelik	  et	  al,	  2011).	  Hela	  användbarhets-‐
guiden	  är	  därför	  ett	  verktyg	  mot	  hindret	  eftersom	  den	  ska	  hjälpa	  till	  att	  bestämma	  vilken	  teknik	  
som	  passar	  den	  utvecklingsprocess	  de	  arbetar	  med. 
 
Eftersom	  några	  deltagare	  i	  enkäten	  inte	  visade	  full	  förståelse	  för	  agila	  metoder,	  finns	  några	  av	  
de	  agila	  principerna	  med	  i	  början	  för	  att	  ge	  en	  klar	  överblick	  av	  vad	  agilt	  innebär.	  Även	  metoden	  
Scrum	  förklaras	  lite	  i	  detta	  avsnitt	  av	  guiden.	  Eftersom	  detta	  arbeta	  handlar	  om	  
användarmedverkan	  inom	  agila	  systemutvecklingsmetoder	  så	  var	  det	  en	  självklarhet	  att	  
användarmedverkan	  skulle	  förklaras	  i	  början	  av	  användbarhetsguiden.	  Innan	  fokusgruppen	  så	  
fanns	  fördelarna	  med	  användarmedverkan	  med	  i	  en	  tabell	  för	  att	  få	  de	  anställda	  att	  förstå	  hur	  
viktigt	  det	  är	  med	  användarmedverkan.	  Under	  fokusgruppen	  framkom	  det	  att	  de	  anställda	  hos	  
Precio	  även	  vill	  ha	  med	  nackdelar	  för	  att	  veta	  om	  det	  passar	  att	  ha	  användarmedverkan	  i	  den	  
situation	  de	  befinner	  sig,	  eller	  om	  det	  istället	  kan	  förstöra.	  Så	  nu	  finns	  fördelar	  och	  nackdelar	  
bredvid	  varandra	  i	  en	  tabell	  i	  guiden.	   
 
Under	  workshopen	  så	  svarade	  de	  tre	  grupperna	  lite	  olika	  på	  hur	  deras	  utvecklingsprocess	  går	  
till.	  I	  det	  stora	  hela	  så	  börjar	  de	  utvecklingsprocessen	  med	  att	  lära	  känna	  kunden,	  ta	  fram	  
grundspecifikationer	  och	  gör	  förstudier.	  Sedan	  går	  arbetet	  vidare	  med	  att	  systemarkitekterna	  
tar	  fram	  verksamhetsspecifikationer.	  
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5.1 Teknikerna  
Efter	  litteraturstudierna,	  enkäten	  och	  workshopen	  så	  framkom	  det	  att	  teknikerna	  workshop,	  
intervjuer,	  användbarhetstest,	  lo-‐fi	  prototyper	  och	  personas	  bör	  ingå	  i	  användbarhetsguiden	  
eftersom	  de	  är	  de	  tekniker	  som	  förutspås	  vara	  mest	  användbara	  inom	  agila	  systemutvecklings-‐
processer	  (Gundelsweiler	  et	  al.	  2007);	  (Gundelsweiler	  et	  al.	  2007);	  (Benyon,	  2010);	  (Hussain	  et	  
al.	  2008);	  Cajander	  et	  al.	  (2012).	  
	  
Ordningen	  på	  teknikerna	  i	  användbarhetsguiden	  har	  skapats	  efter	  i	  vilken	  ordning	  som	  de	  kan	  
tänkas	  användas	  under	  systemutvecklingsprocessen.	  Då	  intervjuer	  oftast	  är	  en	  teknik	  som	  
används	  i	  början	  för	  att	  samla	  in	  information	  så	  får	  den	  ligga	  först.	  Precios	  anställda	  var	  under	  
workshopen	  tydliga	  med	  att	  de	  gillar	  att	  utföra	  workshops	  i	  början	  av	  systemutvecklings-‐
processen,	  därför	  får	  den	  ligga	  efter	  tekniken	  intervju.	  Under	  workshopen	  med	  Precio	  
diskuterades	  det	  även	  att	  de	  gärna	  kombinerar	  workshop	  med	  prototyper,	  vilket	  gör	  att	  lo-‐fi	  
prototyper	  kommer	  efter	  workshop	  i	  användbarhetsguiden.	  Därefter	  kommer	  personas	  då	  den	  
tekniken	  oftast	  baseras	  på	  resultat	  från	  andra	  tekniker	  som	  intervjuer	  och	  workshop,	  och	  därför	  
utförs	  efter	  dem.	  Sist	  hamnar	  användbarhetstester	  eftersom	  de	  oftast	  utförs	  i	  slutet	  av	  
systemutvecklingsprocessen	  när	  en	  funktion,	  hela	  systemet	  eller	  en	  prototyp	  skapats	  för	  att	  
kunna	  testas. 
 

5.1.1 Intervjuer 
Intervju	  är	  en	  teknik	  som	  kan	  fungera	  som	  underlag	  till	  de	  andra	  teknikerna,	  speciellt	  till	  
personas,	  därför	  ligger	  denna	  teknik	  först	  i	  användbarhetsguiden.	  Under	  workshopen	  med	  
Precios	  anställda	  så	  nämnde	  Grupp1	  att	  de	  parallellt	  med	  att	  skapa	  prototyper	  och	  wireframes	  
även	  intervjuar	  användarna	  för	  att	  samla	  in	  användarinformation.	  Grupp2	  påstår	  att	  de	  inte	  
utför	  intervjuer	  under	  detta	  steg,	  men	  att	  de	  skulle	  vilja	  göra	  det	  för	  att	  det	  skulle	  ge	  bra	  
information	  vid	  rätt	  tillfälle.	  Enligt	  enkäten	  är	  intervju	  en	  tidigare	  använd	  teknik,	  vilket	  gör	  att	  de	  
anställda	  på	  Precio	  är	  vana	  vid	  den.	  Intervjuer	  kan	  även	  göra	  att	  de	  lär	  sig	  mer	  om	  användarnas	  
förutsättningar,	  egenskaper,	  tankar	  och	  reflektioner	  (Langemar,	  2008).	  Detta	  gör	  att	  både	  
utvecklare	  och	  kund	  kan	  minska	  sina	  förutsagda	  meningar	  om	  slutanvändarna	  och	  börja	  ta	  in	  
användarna	  mer	  i	  resterande	  tekniker.	   

5.1.2 Workshop 
Under	  workshopen	  med	  de	  anställda	  på	  Precio	  så	  kom	  det	  fram	  att	  de	  alla	  gillade	  att	  hålla	  
workshops	  med	  sina	  kunder.	  Grupp3	  i	  workshopen	  anser	  att	  informationsinsamling	  i	  början	  av	  
systemutvecklingsprocessen	  bör	  ske	  med	  hjälp	  av	  en	  workshop	  tillsammans	  med	  de	  riktiga	  
slutanvändarna.	  För	  det	  mesta	  så	  brukar	  Precio	  ha	  kombinationer	  av	  workshops	  och	  skapande	  
av	  prototyper/wireframes	  under	  mötena	  med	  kunderna.	  De	  påpekade	  under	  Precios	  workshop	  
att	  de	  i	  framtiden	  även	  kunde	  hålla	  workshops	  med	  kunden	  och	  då	  även	  försöka	  få	  med	  
slutanvändarna	  för	  att	  få	  med	  användarmedverkan	  mer.	  Som	  tidigare	  nämnt	  så	  anser	  Preece	  et	  
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al.	  (2002)	  att	  det	  är	  bra	  med	  workshops	  då	  både	  utvecklare	  och	  kunder	  kan	  tro	  att	  de	  flesta	  
tycker	  som	  dem,	  men	  genom	  att	  delta	  i	  en	  workshop	  så	  visas	  en	  klarare	  bild	  av	  vad	  alla	  
inblandade	  är	  ute	  efter.	   
 
Grupp2	  nämner	  under	  workshopen	  att	  de	  i	  vissa	  fall	  under	  den	  tekniska	  biten	  i	  
systemutvecklingsprocessen	  använder	  sig	  av	  workshops,	  men	  att	  ingen	  fokus	  ligger	  på	  
användarna	  under	  dessa.	  Grupp1	  anser	  att	  detta	  bör	  göras	  tillammans	  med	  användarna.	  Genom	  
att	  ha	  workshops	  så	  kan	  detta	  hjälpa	  till	  att	  få	  kunden	  att	  inse	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  användar-‐
medverkan	  och	  då	  tänka	  på	  detta	  mer	  i	  framtiden	  istället	  för	  att	  vara	  ett	  hinder	  emot	  det.	  
Därmed	  fick	  workshop	  vara	  en	  av	  teknikerna	  som	  finns	  med	  i	  användbarhetsguiden. 

5.1.3 Lo-fi prototyper 
Under	  workshopen	  med	  Precios	  anställda	  så	  berättade	  de	  att	  de	  ibland	  skapar	  de	  wireframes,	  
eller	  prototyper,	  med	  hjälp	  av	  Powerpoint-‐presentationer.	  Även	  enkäten	  visade	  att	  de	  anställda	  
på	  Precio	  gillar	  att	  använda	  sig	  av	  prototyper	  och	  gör	  det	  ofta	  i	  form	  av	  både	  lo-‐fi	  och	  mock-‐ups.	   
 
För	  att	  det	  inte	  ska	  kräva	  för	  mycket	  tid	  så	  är	  det	  bra	  att	  skapa	  prototyper	  som	  användarna	  kan	  
testa	  i	  användbarhetstester,	  istället	  för	  att	  vänta	  tills	  systemet	  är	  klart.	  Om	  användbarhetstester	  
utförs	  när	  utvecklarna	  och	  kund	  anser	  att	  systemet	  är	  klart	  och	  det	  sedan	  dyker	  upp	  nya	  
problem	  så	  skapar	  de	  nya	  problemen	  irritation	  och	  ger	  därmed	  utvecklarna	  och	  kund	  anledning	  
till	  att	  inte	  vilja	  ha	  med	  användarna	  i	  fortsättningen.	  Lo-‐fi	  prototyper	  är	  enligt	  Benyon	  (2010)	  en	  
snabb	  och	  enkel	  prototyp	  och	  passar	  därför	  in	  i	  agila	  metoder	  som	  ska	  vara	  snabba	  och	  flexibla.	  
Lo-‐fi	  prototyper	  är	  därför	  en	  viktig	  teknik	  att	  ha	  med	  i	  användbarhetsguiden,	  speciellt	  i	  
kombination	  till	  användbarhetstester. 
 

5.1.4 Personas 
Cooper	  et	  al.	  (2007)	  anser	  inte	  att	  personas	  i	  sig	  är	  en	  teknik	  med	  användarmedverkan,	  men	  
med	  hjälp	  av	  andra	  tekniker	  som	  underlag	  så	  kan	  personas	  hjälpa	  till	  att	  spara	  tid	  och	  ge	  en	  
inblick	  i	  hur	  användarna	  fungerar	  utan	  att	  behöva	  ha	  direktkontakt	  med	  dem.	  Detta	  gör	  att	  
förutsagda	  meningar	  om	  användarna	  inte	  blir	  ett	  hinder	  med	  denna	  teknik. 
 
Grupp3	  nämner	  under	  workshopen	  med	  Precio	  att	  personas	  hade	  passat	  som	  
datainsamlingsmetod	  i	  början	  av	  systemutvecklingsprocessen,	  men	  att	  personas	  inte	  anses	  vara	  
de	  riktiga	  användarna	  och	  därför	  inte	  känns	  lika	  bra	  som	  en	  workshop.	  	  Efter	  att	  information	  
samlats	  in	  så	  skulle	  Grupp2,	  i	  detta	  steg,	  vilja	  använda	  sig	  av	  personas	  för	  att	  få	  inspiration	  till	  
hur	  det	  tekniska	  ska	  byggas	  upp.	  Enligt	  enkäten	  var	  denna	  teknik	  en	  av	  de	  mest	  använda	  
teknikerna	  på	  Precio,	  vilket	  är	  ännu	  en	  anledning	  till	  att	  ha	  med	  den	  i	  användbarhetsguiden.	  
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5.1.5 Användbarhetstest 
Användbarhetstest	  på	  system	  eller	  prototyp	  är	  en	  av	  de	  bästa	  teknikerna	  eftersom	  de	  visar	  
direkt	  vad	  som	  fungerar	  och	  inte	  (Barnum,	  2011).	  Deltagarna	  i	  enkäten	  höll	  även	  dem	  med	  om	  
att	  användbarhetstester	  är	  bäst	  när	  det	  gäller	  att	  få	  med	  användbarhet	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  Under	  workshopen	  med	  Precio	  så	  kom	  det	  fram	  att	  de	  brukar	  
utföra	  användbarhetstester,	  men	  då	  oftast	  i	  slutet	  av	  processen	  när	  det	  ibland	  kan	  vara	  försent	  
för	  att	  fixa	  till	  problem	  som	  visar	  sig.	  Eftersom	  det	  är	  en	  teknik	  som	  utförs	  senare	  i	  
systemutvecklingsprocessen	  så	  får	  denna	  teknik	  ligga	  sist	  i	  användbarhetsguiden.	  Genom	  att	  
berätta	  i	  användbarhetsguiden	  hur	  de	  kan	  utföras	  och	  att	  testen	  inte	  bara	  kan	  utföras	  på	  system	  
utan	  även	  prototyper	  så	  ska	  det	  gå	  att	  utföra	  dessa	  test	  tidigare	  i	  utvecklingsprocessen	  och	  
därmed	  kunna	  åtgärda	  problemen	  i	  rätt	  tid	  av	  projektet. 
 
Vid	  frågan	  “Vad	  är	  viktigt	  vid	  att	  få	  in	  användbarhet	  i	  systemutveckling?”	  i	  enkäten	  så	  var	  de	  tre	  
dominerande	  svarsalternativen	  användbarhetstest,	  prototyper	  som	  användarna	  kan	  testa	  och	  
mock-‐ups.	  Enligt	  Hussain	  et	  al.	  (2008)	  och	  Cajander	  et	  al.	  (2012)	  så	  är	  användbarhetstest	  och	  
prototyper	  som	  användarna	  kan	  testa	  (lo-‐fi	  prototyper)	  tekniker	  som	  innebär	  
användarmedverkan	  och	  passar	  bra	  inom	  agila	  metoder.	  Detta	  gör	  att	  användbarhetstester	  bör	  
ingå	  i	  användbarhetsguiden.	  Genom	  användbarhetstester	  så	  är	  användarna	  inte	  i	  vägen	  under	  
utvecklingsprocessen	  eftersom	  de	  då	  testar	  systemet	  och	  hjälper	  utvecklarna	  att	  förstå	  
problemen	  (Cooper	  et	  al.	  2007). 
 
Under	  workshopen	  med	  Precio	  berättar	  Grupp1	  att	  när	  den	  tekniska	  biten	  är	  klar	  så	  får	  
användarna	  testa	  systemet,	  och	  om	  de	  är	  nöjda	  levereras	  systemet	  till	  kunden.	  Grupp3	  anser	  att	  
de	  i	  detta	  steg	  behöver	  gå	  igenom	  vad	  som	  gjorts	  genom	  en	  sorts	  återkoppling	  för	  att	  få	  bättre	  
förståelse	  för	  syftet	  kundens	  mål.	  Även	  denna	  teknik	  var	  en	  av	  de	  tekniker	  som	  de	  anställda	  på	  
Precio	  nämnde	  i	  enkäten	  att	  de	  använt	  förut. 

5.2 Fokusgruppen 
Under	  fokusgruppen	  hos	  Precios	  så	  var	  det	  sju	  deltagarna	  som	  kom	  med	  många	  synpunkter	  om	  
användbarhetsguidens	  struktur,	  utseende,	  förslag	  på	  tillägg	  och	  bättre	  beskrivningar.	   
Deltagarnas	  förslag	  var: 

1. För-‐	  och	  nackdelar	  med	  användarmedverkan.	  
2. Risker	  med	  de	  olika	  teknikerna.	  
3. Ett	  exempel	  på	  arbetsprocess	  där	  tekniken	  kan	  användas	  -‐	  efter	  varje	  teknik.	  
4. Bättre	  beskrivning	  om	  de	  agila	  principerna	  i	  början,	  varför	  de	  nämns	  och	  varför	  just	  

dessa	  tekniker	  är	  med.	  
5. Personas	  borde	  ligga	  sist	  i	  guiden	  eftersom	  de	  görs	  bäst	  efter	  t.ex.	  intervjuer	  eftersom	  

intervjuer	  kan	  hjälpa	  till	  att	  skapa	  personas.	  
6. Mer	  information	  om	  att	  kombinera	  olika	  tekniker	  med	  varandra.	  
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I	  övrig	  ansåg	  de	  att	  användbarhetsguiden	  såg	  bra	  ut	  och	  skulle	  vara	  till	  användning	  för	  dem.	  Alla	  
förslag	  som	  deltagarna	  i	  fokusgruppen	  tog	  upp	  kommer	  att	  tas	  i	  hänsyn	  under	  uppdateringen	  av	  
användbarhetsguiden.	  Punkt	  3	  kommer	  dock	  inte	  att	  skapas	  helt	  eftersom	  det	  skulle	  ta	  för	  lång	  
tid	  att	  utföra.	  Istället	  kommer	  en	  teknik	  att	  få	  ett	  exempel	  på	  hur	  tekniken	  kan	  användas,	  för	  att	  
visa	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  med	  exempel	  efter	  teknikerna.	  Detta	  exempel	  kommer	  ligga	  efter	  
tekniken	  intervjuer	  i	  användbarhetsguiden.	  I	  framtiden	  kommer	  även	  resten	  av	  teknikerna	  även	  
dem	  få	  exempel	  efteråt.	  Den	  slutgiltiga	  versionen	  redovisas	  sedan	  som	  en	  bilaga	  (se	  bilaga	  2).	  
Punkt	  5	  var	  bra	  eftersom	  personas	  inte	  bör	  ligga	  först	  i	  användbarhetsguiden,	  som	  den	  gjorde	  i	  
utkastet,	  men	  inte	  heller	  allra	  sist	  då	  den	  oftast	  används	  före	  användbarhetstester	  i	  
systemutvecklingsprocessen. 
 

5.3 Sammanfattning 
Litteraturstudierna	  och	  fallstudiernas	  resultat	  har	  alla	  bidragit	  till	  innehållet	  i	  användbarhets-‐
guiden.	  Guiden	  skapades	  efter	  att	  workshopen	  analyserats,	  men	  uppdaterades	  efter	  att	  
fokusgruppen	  hållits	  med	  de	  anställda	  på	  Precio	  om	  vad	  de	  tyckte	  om	  användbarhetsguiden.	  
Teknikerna	  har	  kommit	  på	  förslag	  efter	  litteraturstudierna	  och	  sedan	  sållats	  bort	  beroende	  på	  
vad	  som	  tidigare	  använts	  på	  Precio	  och	  vad	  som	  passar	  in	  bäst	  med	  den	  agila	  metoden	  Scrum.	  
Efter	  fokusgruppen	  blev	  det	  klart	  vad	  som	  vad	  saknades	  i	  guiden.	  De	  tekniker	  som	  ingår	  i	  
användbarhetsguiden	  är	  workshop,	  intervjuer,	  användbarhetstest,	  lo-‐fi	  prototyper	  och	  
personas.	  	  
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6 Slutsatser & Diskussion 
Denna	  studie	  har	  gått	  ut	  på	  att	  undersöka	  vilka	  hinder	  som	  finns	  för	  att	  få	  in	  användar-‐
medverkan	  i	  den	  agila	  systemutvecklingsprocessen	  Scrum	  inom	  kontraktbaserad	  
systemutveckling	  och	  hur	  dessa	  hinder	  kan	  övervinnas.	  Resultaten	  visar	  en	  del	  hinder	  inom	  
kontraktbaserad	  utveckling	  när	  det	  gäller	  att	  få	  in	  användarmedverkan.	  De	  största	  hindrena	  har	  
visat	  sig	  vara	  kunden	  och	  kontraktet.	  Det	  har	  varit	  ett	  riktigt	  intressant	  och	  roligt	  arbete.	  Jag	  har	  
lärt	  mig	  mycket	  om	  hur	  det	  är	  att	  arbete	  inom	  systemutveckling	  och	  hur	  mycket	  som	  behöver	  
kompromissas	  med	  både	  kund	  och	  användare.	  Efter	  att	  ha	  hört	  negativa	  åsikter	  ifrån	  kund	  
angående	  olika	  system	  så	  kan	  jag	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  lika	  jobbigt	  att	  behöva	  kompromissa	  med	  
slutanvändarna.	  Men	  eftersom	  det	  är	  så	  pass	  viktigt	  att	  både	  kund	  och	  slutanvändare	  blir	  nöjda	  
så	  behöver	  alla	  inblandade	  lära	  sig	  att	  kunna	  arbeta	  och	  kompromissa	  med	  varandra	  på	  ett	  sätt	  
som	  gör	  att	  slutresultatet	  blir	  användbart.	  

6.1 Huvudresultat 
Det	  har	  under	  studien	  visat	  sig	  vara	  svårare	  än	  vad	  jag	  först	  trodde	  att	  försöka	  avvika	  från	  hur	  
kunden	  vill	  att	  utvecklingsprocessen	  ska	  gå	  till.	  Kunderna	  är	  svåra	  att	  övertyga	  och	  bestämda	  
om	  hur	  de	  vill	  att	  det	  ska	  gå	  till	  och	  de	  är	  medvetna	  om	  att	  systemutvecklarna	  måste	  göra	  som	  
kunden	  vill	  om	  de	  ska	  kunna	  få	  betalt	  för	  sitt	  arbete.	  Det	  har	  även	  under	  studiens	  gång	  blivit	  
uppenbart	  att	  systemutvecklarna	  är	  vana	  vid	  att	  det	  inte	  sker	  någon	  användarmedverkan	  med	  
vissa	  kunder	  och	  därför	  inte	  längre	  försöker	  få	  in	  användarna	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  
Vissa	  anställda	  på	  Precio	  nämnde	  att	  det	  kanske	  även	  var	  deras	  fel	  att	  de	  har	  så	  lite	  
användarmedverkan,	  men	  kontrade	  direkt	  med	  att	  det	  finns	  för	  lite	  tid	  för	  att	  de	  själva	  ska	  sköta	  
kontakten	  med	  användarna.	  Efter	  att	  ha	  observerat	  dem	  så	  håller	  jag	  med	  om	  att	  
systemutvecklarna	  har	  för	  lite	  tid	  över	  för	  att	  själva	  sköta	  kontakt	  med	  användarna.	  Det	  ultimata	  
vore	  om	  de	  hade	  någon,	  eller	  några,	  personer	  som	  skötte	  allt	  som	  har	  med	  användarna	  att	  göra	  
och	  tog	  över	  ansvaret.	  Detta	  hjälper	  även	  till	  att	  minska	  risken	  för	  ”hemmablindhet”	  som	  
Benyon	  (2010)	  berättar	  att	  systemutvecklare	  kan	  få	  om	  de	  själva	  ska	  utvärdera	  användbarhet	  
hos	  ett	  system	  som	  de	  utvecklat,	  eftersom	  de	  blivit	  vana	  vid	  systemets	  funktioner	  under	  
utvecklingen.	  
	  
Ett	  annat	  stort	  problem	  visade	  sig	  vara	  förutsagda	  meningar	  om	  användarna.	  Både	  anställda	  på	  
Precio	  och	  hos	  KundA	  visade	  starka	  åsikter	  mot	  användarna	  om	  att	  de	  mest	  var	  i	  vägen	  i	  
systemutvecklingsprocessen	  med	  sina	  konstiga	  åsikter	  och	  dåliga	  erfarenhet	  av	  IT.	  Även	  
litteraturen	  håller	  med	  om	  att	  detta	  är	  ett	  hinder	  då	  Klok	  et	  al.	  (2007)	  tar	  upp	  att	  utvecklare	  
struntar	  i	  användarna	  på	  grund	  av	  att	  de	  tror	  att	  de	  inte	  kommer	  att	  bidra	  med	  något.	  Jag	  kan	  
hålla	  med	  om	  att	  det	  kan	  bli	  en	  hel	  del	  diskussioner	  med	  användarna	  och	  utvecklarna	  kan	  därför	  
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behöva	  kompromissa	  en	  del,	  vilket	  då	  kan	  bli	  jobbigt.	  Men	  om	  användarna	  inte	  har	  så	  bra	  
erfarenhet	  av	  IT	  är	  det	  ännu	  viktigare	  att	  de	  är	  med	  i	  systemutvecklingsprocessen	  så	  att	  det	  inte	  
blir	  allt	  för	  tekniska	  funktioner	  som	  användarna	  ändå	  inte	  förstår	  sen	  och	  därför	  inte	  kan	  
använda	  systemet	  fullt	  ut.	  System	  behöver	  vara	  anpassat	  för	  just	  användarna.	  	  
	  
Om	  systemutvecklarna	  själva	  ska	  försöka	  få	  in	  användarmedverkan	  i	  systemutvecklings-‐
processen	  så	  behöver	  de	  själva	  sköta	  ansvaret	  med	  att	  få	  kontakt	  med	  användarna.	  Genom	  att	  
visa	  tidigare	  resultat	  från	  andra	  utvecklingsprocesser	  där	  användarmedverkan	  existerat	  så	  borde	  
det	  gå	  bättre	  att	  övertyga	  kunden	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  användarmedverkan	  (Sharon,	  
2012).	  Genom	  att	  följa	  teknikerna	  i	  användbarhetsguiden	  så	  behöver	  användarmedverkan	  inte	  
ta	  för	  mycket	  tid	  ifrån	  systemutvecklarna.	  Om	  användarna	  är	  med	  tillräckligt	  under	  
systemutvecklingsprocessen	  kan	  detta	  göra	  att	  de	  sparar	  tid	  i	  framtiden	  eftersom	  de	  kanske	  inte	  
behöver	  förändra	  systemet	  efter	  driftsättning	  (dvs.	  efter	  implementering	  av	  systemet).	  
	  
Då	  Precios	  anställda	  är	  ute	  hos	  olika	  kunder	  så	  har	  resultaten	  visat	  att	  dessa	  hinder	  troligen	  
existerar	  även	  hos	  andra	  systemutvecklare	  inom	  kontraktbaserad	  systemutveckling.	  Det	  är	  
tydligt	  att	  systemutvecklare	  skyller	  allt	  på	  kunden,	  medan	  kunden	  inte	  är	  tillräckligt	  informerad	  
om	  användarmedverkans	  betydelse.	  Denna	  studie	  och	  dess	  resultat	  borde	  visas	  för	  både	  kunder	  
och	  systemutvecklare	  för	  att	  de	  lättare	  ska	  kunna	  se	  var	  problemet	  ligger	  när	  det	  kommer	  till	  
användarmedverkan.	  Genom	  att	  bli	  mer	  medvetna	  om	  problemet	  borde	  det	  bli	  lättare	  att	  ta	  till	  
sig	  av	  de	  tekniker	  som	  föreslås.	  
	  
Det	  är	  självklart	  logiskt	  att	  systemutvecklarna	  måste	  följa	  kontraktet	  under	  kontraktbaserad	  
systemutveckling	  och	  att	  om	  kontraktet	  eller	  kund	  inte	  vill	  ha	  med	  användarna	  i	  processen	  så	  
kommer	  användarna	  inte	  att	  vara	  med.	  Att	  systemutvecklarna	  kontaktar	  användarna	  själva	  kan	  i	  
slutändan	  visa	  sig	  vara	  onödigt	  om	  kunden	  sedan	  inte	  gillar	  resultatet	  från	  användarteknikerna	  
som	  systemutvecklarna	  utfört.	  Detta	  är	  ännu	  en	  anledning	  till	  att	  informera	  kunden	  mer	  om	  hur	  
viktigt	  användarmedverkan	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  ta	  till	  sig	  av	  eventuella	  resultat,	  men	  även	  en	  
anledning	  till	  att	  det	  behöver	  kompromissas	  mer	  i	  utvecklingsprocessen.	  
	  

6.2 Metoddiskussion 
Jag	  anser	  att	  de	  metoder	  som	  valts	  i	  denna	  studie	  har	  varit	  passande	  till	  ämnet.	  Litteratur-‐
studierna	  har	  hjälpt	  till	  att	  redovisa	  var	  gapet	  finns	  i	  forskningen	  inom	  användarmedverkan	  i	  
agila	  systemutvecklingsprocesser.	  Litteraturstudierna	  har	  även	  hjälpt	  till	  med	  vilka	  tekniker	  som	  
på	  bästa	  sätt	  kan	  föra	  in	  användarmedverkan	  inom	  agila	  systemutvecklingsprocesser.	  
Observationerna	  har	  gett	  en	  bra	  inblick	  i	  hur	  både	  systemutvecklarnas	  arbetsprocess	  och	  
systemutvecklingsprocess	  gått	  till.	  	  
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Enkäten	  som	  skapades	  kunde	  ha	  gjorts	  bättre	  genom	  att	  förklara	  mer	  om	  hur	  deltagarna	  skulle	  
svara	  vad	  de	  själva	  ansåg	  att	  de	  gjorde	  på	  varje	  fråga,	  och	  inte	  hur	  alla	  gör	  i	  systemutvecklings-‐
processen.	  Det	  märktes	  på	  kommentarerna	  att	  detta	  missuppfattades	  då	  flera	  skrev	  att	  de	  ”inte	  
vet	  hur	  Precio	  gör	  eftersom	  de	  sitter	  ute	  hos	  kund”.	  Därför	  svarade	  inte	  alla	  på	  alla	  frågor.	  Sedan	  
hade	  det	  behövts	  fler	  frågor	  om	  hinder	  som	  de	  anser	  finns.	  Det	  hade	  dock	  kunnat	  riskera	  att	  det	  
blev	  för	  många	  frågor	  och	  därför	  minskat	  antalet	  deltagare	  i	  enkäten.	  Det	  hade	  nog	  bidragit	  en	  
del	  till	  resultatet	  om	  enkäten	  även	  skickats	  ut	  till	  de	  anställda	  hos	  KundA.	  Ännu	  bättre	  om	  det	  i	  
enkäten	  även	  fanns	  frågor	  om	  varför	  de	  inte	  tillåter	  att	  systemutvecklarna	  har	  kontakt	  med	  
användarna.	  
	  
Workshopen	  gjorde	  att	  systemutvecklarna	  fick	  tänka	  till	  och	  själva	  reflektera	  över	  hur	  de	  
arbetar.	  Samtidigt	  gick	  det	  att	  se	  var	  i	  utvecklingsprocessen	  det	  fanns	  brister	  och	  om	  det	  kunde	  
föras	  in	  mer	  användarmedverkan	  bland	  dessa	  steg.	  Resultatet	  ifrån	  kollagen,	  som	  de	  byggde	  i	  
workshopen,	  har	  dock	  inte	  bidraget	  mycket	  till	  resultaten	  som	  jag	  från	  början	  trodde	  att	  de	  
skulle	  göra.	  Kollagen	  bidrog	  mest	  som	  inspiration	  till	  användbarhetsguiden.	  Det	  som	  var	  mest	  
användbart	  ifrån	  workshopen	  var	  diskussionerna	  bland	  Precios	  anställda	  som	  skedde	  samtidigt	  
som	  de	  skapade	  kollagen.	  Fokusgruppen	  var	  en	  givande	  metod	  då	  det	  blev	  bekräftat	  att	  
användbarhetsguiden	  var	  ett	  bra	  verktyg	  inför	  framtiden.	  Att	  systemutvecklarna	  själva	  fick	  
komma	  med	  input	  om	  guidens	  utseende	  och	  struktur	  gör	  att	  den	  blir	  mer	  användbar	  för	  dem.	  
Systemutvecklarna	  är	  slutanvändarna	  av	  användbarhetsguiden	  och	  bör	  därför	  vara	  delaktiga	  i	  
utvecklingen	  av	  den,	  en	  sorts	  användarmedverkan	  inom	  studien.	  	  
	  
Det	  hade	  dock	  varit	  intressant	  att	  utföra	  enskilda	  intervjuer	  med	  KundA	  för	  att	  få	  fram	  varför	  de	  
har	  sådana	  starka	  åsikter	  om	  slutanvändarna	  och	  om	  det	  kanske	  inte	  är	  bara	  deras	  fel	  att	  
slutanvändarna	  inte	  får	  vara	  med	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Mer	  insikt	  om	  KundAs	  åsikter	  
hade	  även	  kunnat	  uppfattas	  om	  det	  gått	  att	  observera	  deras	  arbetsmiljö	  under	  minst	  en	  
arbetsdag.	  
	  

6.3 Framtida studier 
Framtida	  studier	  skulle	  vara	  intressanta	  att	  göra	  från	  den	  andra	  synvinkeln,	  hos	  kunden	  inom	  
kontraktbaserad	  utveckling,	  för	  att	  se	  hur	  de	  lägger	  sin	  arbetsprocess	  och	  vilka	  anledningar	  som	  
finns	  för	  att	  de	  inte	  vill	  ha	  med	  användarna	  i	  systemutvecklingen.	  Denna	  studie	  kan	  då	  fungera	  
som	  en	  förstudie	  och	  bidra	  med	  vilka	  hinder	  som	  redan	  finns.	  Det	  skulle	  även	  behöva	  göras	  
studier	  i	  hur	  det	  går	  att	  upplysa	  både	  kund	  och	  systemutvecklare	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  
användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Det	  visade	  sig	  uppenbart	  under	  studiens	  
gång	  att	  många	  inte	  anser	  att	  användarmedverkan	  bidrar	  till	  något	  positivt.	  Att	  ett	  system	  blir	  
mer	  användbart	  med	  användarmedverkan	  var	  inte	  något	  många	  höll	  med	  om.	  Synen	  på	  
användbarhet	  med	  hjälp	  av	  användarmedverkan	  behöver	  förbättras	  enormt	  om	  det	  ska	  gå	  att	  
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uppfylla	  användarnas	  mål	  med	  systemen	  och	  därmed	  minska	  kostnader	  som	  tillkommer	  när	  
systemen	  hela	  tiden	  behöver	  göras	  om	  och	  förbättras.	  Tar	  det	  längre	  tid	  för	  användarna	  att	  bli	  
nöjda	  så	  tar	  det	  längre	  tid	  innan	  systemet	  kan	  anses	  vara	  klart	  och	  redo	  för	  att	  användas.	  
	  
Framtida	  studier	  bör	  utföras	  på	  användbarhetsguiden	  när	  den	  är	  i	  bruk	  hos	  systemutvecklarna.	  
Genom	  att	  utföra	  användarstudier	  när	  guiden	  används	  går	  det	  att	  se	  hur	  användbar	  den	  faktiskt	  
är	  för	  systemutvecklarna.	  Endast	  genom	  detta	  går	  det	  att	  se	  ifall	  lösningen	  till	  hindrena	  ifrån	  
denna	  studie	  är	  ett	  lyckat	  resultat	  eller	  inte.	  Genom	  att	  observera	  systemutvecklarna	  när	  
användbarhetsguiden	  används	  går	  det	  även	  att	  se	  vilka	  tekniker	  som	  passar	  till	  vilka	  situationer,	  
och	  vilka	  tekniker	  som	  går	  snabbast	  när	  man	  arbetar	  efter	  Scrum	  i	  verkligheten.	  Därmed	  går	  det	  
att	  lägga	  till	  fler	  exempelsituationer	  efter	  varje	  teknik,	  och	  även	  lägga	  till	  andra	  tekniker	  som	  kan	  
tänkas	  vara	  användbara.	  
	  

6.4 Slutsats 
Resultaten	  visar	  en	  del	  hinder	  inom	  kontraktbaserad	  utveckling	  när	  det	  gäller	  att	  få	  in	  
användarmedverkan.	  De	  största	  hindrena	  har	  visat	  sig	  vara	  kunden	  och	  kontraktet.	  Resultaten	  
visar	  att	  det	  går	  att	  få	  in	  användarmedverkan	  inom	  den	  agila	  systemutvecklingsmetoden	  Scrum,	  
men	  då	  behöver	  både	  kund	  och	  systemutvecklare	  samarbeta	  för	  att	  få	  med	  användarna.	  
Kunden	  behöver	  på	  ett	  bra	  sätt	  övertygas	  om	  att	  låta	  systemutvecklarna,	  eller	  en	  
användbarhetskonsult,	  träffa	  användarna	  för	  att	  få	  med	  deras	  åsikter	  och	  egenskaper	  i	  
systemutvecklingsprocessen.	  Syftet	  med	  detta	  arbete	  var	  att	  identifiera	  hinder	  som	  finns	  för	  
användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen	  och	  sedan	  kartlägga	  dem	  genom	  att	  lägga	  
upp	  en	  lösningsplan.	  Detta	  är	  gjort	  genom	  att	  hindrena	  redovisats	  i	  kapitel	  4	  och	  sedan	  har	  
användbarhetsguiden	  skapats,	  vilket	  redovisas	  i	  kapitel	  5,	  som	  ska	  användas	  till	  att	  försöka	  lösa	  
dessa	  hinder.	  
	  
Resultaten	  från	  denna	  studie	  kan	  användas	  till	  att	  ge	  både	  systemutvecklarna	  och	  kunderna	  mer	  
insikt	  i	  hur	  deras	  förutsagda	  meningar	  om	  att	  användarna	  är	  i	  vägen	  är	  ett	  hinder	  för	  att	  de	  ska	  
kunna	  utveckla	  användbara	  system.	  Detta	  kan	  då	  bidra	  till	  att	  de	  gör	  en	  förändring	  i	  sitt	  
arbetssätt	  och	  låter	  användarna	  vara	  delaktiga	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Med	  hjälp	  av	  
resultaten	  från	  denna	  studie	  kan	  de	  börja	  tänka	  till	  om	  vems	  fel	  det	  egentligen	  är	  att	  
användarna	  inte	  är	  delaktiga	  och	  börja	  ifrågasätta	  om	  det	  kan	  vara	  värt	  att	  testa	  användar-‐
medverkan	  för	  att	  se	  eventuella	  skillnader	  i	  utvecklingsresultaten.	  
	  
Efter	  att	  ha	  observerat	  hur	  de	  anställda	  på	  Precio	  arbetar,	  och	  även	  erfarat	  hur	  kunderna	  är,	  så	  
verkar	  den	  bästa	  lösningen	  vara	  att	  Precio	  själva	  börjar	  ta	  tag	  i	  att	  få	  kontakt	  med	  användarna.	  
Även	  de	  hos	  Precio	  bör	  försöka	  övertyga	  kunderna	  om	  att	  det	  är	  värt	  det.	  Precio	  bör	  ha	  någon	  
som	  ansvarar	  över	  att	  ta	  kontakt	  med	  användarna,	  någon	  som	  inte	  påverkas	  av	  system-‐
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utvecklingen	  och	  har	  användarna	  i	  största	  fokus.	  Eftersom	  systemutvecklarna	  styrs	  av	  
kontraktet,	  som	  kunden	  styr,	  så	  måste	  de	  hela	  tiden	  anpassa	  sig	  efter	  det.	  Personen	  som	  bör	  
ansvara	  över	  användarna	  behöver	  inte	  styras	  eftersom	  den	  personen	  endast	  kommer	  med	  
förslag	  till	  systemutvecklingen	  från	  vad	  användarna	  anser,	  och	  därmed	  kan	  det	  största	  hindret,	  
där	  kunden	  är	  i	  vägen,	  minskas.	  
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Bilaga 1 - Enkäten 

Vad är din titel hos Precio? 
Det som du arbetar som/med 
 
Hur länge har du arbetat på Precio 
0-1 år 
1-3 år 
3-8 år 
8-12 år 
12 år eller mer 
 
Hur anser du att er arbetsprocess fungerar? 
Arbetsprocess / utvecklingsprocess / stegprocess 

 1 2 3 4 5  

Dåligt,.      Bra 

Hur agilt anser du att ni arbetar? 
(Om du inte vet vad agilt är, svara 1) 

 1 2 3 4 5  

Inte allsgt agilt,.      Väldigt agilt 

Anser du att det finns någon speciell utvecklingsprocess ni följer? 
(Du får kryssa i flera rutor) 
 
Vattenfallsmodellen 
Iterativ utveckling (inget klart mål i början, upprepande faser) 
Inkrementell utveckling (steg parallellt eller efter varandra) 
Koda-Fixa-modellen  
agil metod 
Nej 



 
 

Vet inte 
Övrigt:  

OM du anser att ni följer en viss typ av Agil metod? I så fall, vilken/vilka? 
(Du får kryssa i flera rutor) 
 
Vi arbetar endast Agilt 
SCRUM 
XP (Extrem programming) 
Crystal 
DSDM (Dynamic Systems Development Method) 
FDD (Feature Driven Development) 
Vi arbetar inte Agilt 
Vet inte 
Övrigt:  
 
Vilka kan, enligt dig, testa systemet för att få fram användbarhet? 
(Du kan kryssa i flera rutor) 
 
Vi som utvecklar systemet 
Kunden (som beställt systemet 
De som ska använda systemet sen 
Vem som helst 
Våra chefer 
Testare 
Ingen 
Övrigt:  

Vad är viktigt vid att få in användbarhet i systemutveckling? 
När ni utvecklar system 
 
Användbarhetstest 
Expertutvärdering 
Uppgiftsanalys 
Wireframes för oss 
Prototyper som användarna kan testa 
Mock-ups 
Personas baserade på användarna 
Vet inte 
Övrigt 
 
Anser du att användarna är delaktiga i utvecklingsprocessen? 
Ja 
Nej 
Vet inte 



 
 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 
(Svara det du tror) 
 
Användarna är bara i vägen 
Vi får inte träffa/prata med användarna 
De behövs inte för att skapa användbara system 
Användarna är med i processen 
Vi måste ändå utveckla systemet efter vad kunden vill 
Det finns för lite tid över till användarna 
Vet inte 
Övrigt:  

Hur ofta får slutanvändarna (de som ska använda systemet sen) testa systemet innan det är klart? 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

Har ni någon gång använt er av följande? 
(Du kan kryssa i flera rutor) 
Personas 
Användbarhetstester 
Skickat ut enkäter till användarna 
Wireframes 
Intervjuat användarna 
Heuristisk utvärdering (expertutvärdering) 
Uppgiftsanalys 
Fokusgrupp 
Ingen 
Vet inte 
Övrigt:  

Finns det något du skulle vilja lägga till i er utvecklingsprocess? I så fall, vad? 
(t.ex. ett steg, en metod, osv.) 

Finns det något du skulle vilja ta bort i er utvecklingsprocess? I så fall, vad? 
(t.ex. ett steg, en metod, osv.) 
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Agila	  principer	   
● “Vår	  högsta	  prioritet	  är	  att	  tillfredsställa	  kunden	  genom	  tidig	  och	  kontinuerlig	  

leverans	  av	  värdefull	  programvara. 
● Leverera	  fungerande	  programvara	  ofta,	  med	  ett	  par	  veckors	  till	  ett	  par	  månaders	  

mellanrum,	  ju	  oftare	  desto	  bättre. 
● Bygg	  projekt	  kring	  motiverade	  individer.	  Ge	  dem	  den	  miljö	  och	  det	  stöd	  de	  

behöver,	  och	  lita	  på	  att	  de	  får	  jobbet	  gjort. 
● Kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte	  är	  det	  bästa	  och	  effektivaste	  sättet	  att	  

förmedla	  information,	  både	  till	  och	  inom	  utvecklingsteamet. 
● Enkelhet	  –	  konsten	  att	  maximera	  mängden	  arbete	  som	  inte	  görs	  –	  är	  

grundläggande. 
● Med	  jämna	  mellanrum	  reflekterar	  teamet	  över	  hur	  det	  kan	  bli	  mer	  effektivt	  och	  

justerar	  sitt	  beteende	  därefter.” 
(Beck	  et	  al.,	  2001,	  s.	  7) 

 
 
Agila	  metoder	  (XP,	  Scrum,	  mfl.)	  är	  kända	  för	  att	  vara	  flexibla,	  snabba	  och	  informerande.	  
Detta	  är	  något	  som	  kan	  vara	  ett	  hinder	  när	  det	  kommer	  till	  att	  få	  med	  
användarmedverkan	  i	  systemutvecklingsprocessen.	  Denna	  guide	  tipsar	  om	  de	  tekniker	  
som	  kan	  passa	  in	  i	  agila	  systemutvecklingsmetoder,	  vad	  de	  gör,	  när	  de	  är	  lämpliga	  och	  vad	  
de	  ger	  för	  resultat.	  Just	  dessa	  tekniker	  har,	  enligt	  forskning,	  visat	  sig	  passa	  bäst	  in	  inom	  
agila	  metoder	  och	  är	  även	  de	  tekniker	  som	  ni,	  enligt	  tidigare	  enkät,	  anser	  är	  bäst	  vid	  
användbarhet. 

 
 



 
 

Användarmedverkan 

Fördelar Nackdelar 
● Slutanvändarna	  är	  delaktiga. 
● Hjälper	  systemutvecklarna	  att	  hitta	  

problem	  som	  kan	  ha	  blivit	  
ignorerade	  på	  grund	  av	  att	  
systemutvecklarna	  inte	  förstår	  
miljön. 

● Hjälper	  till	  att	  undvika	  konflikter	  
mellan	  användare	  och	  system. 

● Minskar	  klagomål	  och	  
problemrapporteringar	  från	  
användarna	  när	  systemet	  är	  färdigt	  
och	  används. 

● Genom	  att	  delta	  i	  processen	  så	  lär	  
sig	  användarna	  hur	  systemet	  
fungerar	  och	  kommer	  därför	  att	  ha	  
en	  djupare	  förståelse	  för	  systemet	  
när	  det	  är	  färdigt	  att	  användas. 

● Skapar	  mer	  sammanhållning	  mellan	  
systemutvecklarna,	  IT-‐tekniker	  som	  
hjälper	  till	  med	  felhanteringarna	  
och	  användarna.	  Det	  minskar	  “vi-‐
mot-‐dem”-‐tänket	  som	  ofta	  skapas	  
på	  företag	  vid	  dåliga	  system. 

● Bättre	  kvalité. 
● Minskar	  kostsamma	  

systemfunktioner. 
● Ökar	  acceptans-‐nivån	  för	  systemet. 
● Ökar	  förståelsen. 
● Ökar	  medverkan	  inom	  företaget,	  

vilket	  ger	  bättre	  sammanhållning. 

● Slutanvändarna	  kan	  ha	  för	  många	  
åsikter. 

● För	  många	  åsikter	  kan	  leda	  till	  
konflikter	  eller	  för	  många	  
åsiktskrockar. 

● Slutanvändarna	  kan	  ta	  för	  mycket	  
tid	  ifrån	  projektet. 

● Slutanvändarna	  kan	  vara	  i	  vägen	  
under	  arbetet. 

● Vissa	  deltagare	  kan	  dominera	  
andra	  användare	  så	  att	  de	  tycker	  
som	  dem	  och	  därmed	  vinklar	  
resultatet. 

 

  

Definitioner 
Användarna:	  De	  som	  ska	  använda	  systemet	  när	  det	  är	  klart.	  Endast	  de	  som	  ingår	  i	  
målgruppen	  räknas	  som	  användare.	  
Kunden:	  Är	  de	  personer	  som	  beställt	  systemet.	  Det	  är	  dem	  som	  styr	  kontraktet.	  Kunden	  
är	  i	  många	  fall	  inte	  en	  användare.	  



 
 

Intervjuer 
Genom	  att	  intervjua	  användarna	  går	  det	  att	  lära	  känna	  dem	  och	  få	  reda	  på	  mer	  om	  hur	  de	  
tycker	  och	  tänker. 

Är	  lämpligast	  när: • Lämpar	  sig	  bra	  ifall	  det	  är	  nödvändigt	  att	  få	  reda	  på	  
användarnas	  upplevelser,	  tankar,	  reflektioner	  och	  åsikter	  
som	  har	  med	  systemet	  att	  göra.	   

• Har	  tillgång	  till	  användarna. 
• Man	  bör	  ha	  bra	  med	  tid	  i	  projektet	  för	  att	  hinna	  utföra	  

intervjuer	  och	  analysera	  resultaten. 

Kan	  kombineras	  
med: 

• Workshops 
• Användbarhetstest	  (frågor	  under	  tiden) 

Gör	  så	  här: Om	  resultaten	  ska	  visa	  kvalitativa	  svar	  så	  gäller	  det	  att	  ha	  öppna	  
frågor	  som	  ger	  svar,	  medan	  kvantitativa	  resultat	  kräver	  slutna	  
frågor	  med	  ja-‐	  och	  nej-‐svar.	   
Det	  finns	  tre	  olika	  sätt	  att	  ha	  sin	  intervju: 

• Strukturerad	  intervju,	  där	  alla	  frågor	  är	  väl	  förberedda. 
• Ostrukturerad	  intervju,	  där	  det	  blir	  mer	  som	  ett	  öppet	  

samtal	  där	  struktureringen	  sker	  på	  plats.	   
• Det	  vanligaste	  är	  att	  intervjun	  både	  är	  strukturerad	  och	  

ostrukturerad,	  en	  så	  kallad	  semistrukturerad	  intervju. 

Ger	  resultat: Denna	  teknik	  ger	  underlag	  för	  både	  design,	  utvärdering,	  analys	  och	  
samtidigt	  hjälpa	  till	  att	  ta	  fram	  krav.	  Ger	  mycket	  information	  om	  
användarna	  som	  hjälper	  till	  att	  förstå	  dem	  och	  deras	  mål	  med	  
systemet. 

Resurser: Minst	  1	  intervjuare,	  minst	  5	  användare. 

Material: Ljudinspelare,	  anteckningsblock,	  intervjuguide. 

Tänk	  på	  att: Räcker	  med	  20-‐30	  min	  per	  användare. 
● Gärna	  minst	  5	  användare	  för	  riktigt	  resultat. 
● Hålla	  koll	  så	  att	  ingen/inget	  har	  påverkat	  användarna. 

Checklista: q Valt	  en	  sorts	  intervju	  (strukturerad,	  ostrukturerad,	  semi). 
q Använt	  öppna	  frågor. 
q Intervjuat	  5	  användare	  med	  liknande	  frågor 
q 20-‐30	  min	  per	  användare 



 
 

Exempelsituation med intervjuer 
	  
Systemutvecklingsprocessen	  har	  precis	  börjat.	  Kunden	  har	  beställt	  ett	  system	  av	  
systemutvecklarna	  och	  ett	  möte	  har	  hållts	  där	  kunden	  gått	  igenom	  vad	  de	  vill	  ha	  för	  sorts	  
system.	  Kunden	  har	  även	  gått	  igenom	  ungefär	  hur	  systemet	  ska	  se	  ut,	  hur	  stor	  budget	  de	  
har,	  hur	  mycket	  tid	  det	  bör	  ta	  och	  ungefär	  vilka	  funktioner	  som	  bör	  finnas.	  Kunden	  ska	  
inte	  använda	  detta	  system	  i	  denna	  situation.	  Kunden	  arbetar	  på	  IT-‐avdelningen	  hos	  ett	  
stort	  företag	  där	  det	  är	  en	  speciell	  avdelning	  med	  användare	  som	  behöver	  detta	  system.	  
	  
För	  få	  djupar	  information	  om	  hur	  systemet	  ska	  skapas	  så	  behöver	  information	  om	  
användarna	  samlas	  in.	  Detta	  kan	  då	  göras	  med	  intervjuer.	  Intervjuerna	  kan	  även	  utföras	  
för	  att	  ge	  underlag	  åt	  andra	  tekniker.	  
	  
Det	  finns	  tre	  olika	  storts	  intervjuer:	  

• Strukturerad	  intervju	  	  
- Man	  har	  bestämt	  i	  förväg	  vilka	  frågor	  som	  ska	  ställas	  och	  ställer	  samma	  frågor	  

till	  alla	  användare.	  
• Ostrukturerad	  intervju	  

- Man	  har	  en	  fri	  diskussion	  med	  användarna	  och	  frågar	  frågor	  om	  vissa	  saker	  
som	  dyker	  upp	  under	  diskussionen.	  

• Semistrukturerad	  intervju	  
- Man	  har	  vissa	  frågor	  bestämda	  i	  början,	  men	  intervjun	  är	  mer	  fri	  och	  det	  går	  

bra	  att	  ställa	  följdfrågor	  om	  det	  dyker	  upp	  något	  man	  undrar	  över.	  I	  många	  fall	  
har	  man	  en	  intervjuguide	  där	  man	  har	  skrivit	  upp	  ämnen	  som	  kan	  diskuteras	  
så	  att	  liknande	  saker	  diskuteras	  med	  alla	  användare.	  
	  

Genom	  intervjuerna	  ska	  det	  gå	  att	  lära	  känna	  användarna,	  deras	  tidigare	  erfarenheter,	  
kunskaper,	  deras	  tanker	  och	  känslor,	  och	  även	  vad	  de	  tycker	  om	  systemet	  som	  ska	  
byggas/förbättras.	  
	  
När	  man	  sedan	  samlat	  in	  information	  om	  användarna	  så	  blir	  det	  lättare	  att	  konstruera	  
t.ex.	  en	  workshop	  eller	  användbarhetstester	  eftersom	  man	  vet	  mer	  om	  vad	  som	  behöver	  
kompletteras	  till	  den	  information	  man	  har	  för	  att	  så	  småning	  om	  kunna	  skapa	  ett	  
användbart	  system.	  En	  bra	  idé	  är	  även	  att	  skapa	  personas	  baserade	  på	  intervjuerna	  med	  
användarna.	  Sedan	  sätter	  man	  upp	  personan	  på	  kontoret	  för	  att	  hela	  tiden	  ”se”	  
användarna	  och	  få	  inspiration	  till	  hur	  de	  skulle	  kunna	  tänkas	  vilja	  ha	  systemet.	  
 



 
 

Workshop 
Workshops	  går	  ut	  på	  att	  utvecklare	  och	  användare	  samlas	  för	  att	  diskutera	  olika	  idéer,	  
vilket	  kan	  ge	  mycket	  inspiration	  och	  information	  om	  hur	  systemet	  ska	  se	  ut.	  	  

Är	  lämpligast	  när: • Kunden	  kan	  ofta	  tro	  att	  alla	  tycker	  om	  deras	  designförslag,	  
och	  genom	  att	  delta	  i	  en	  workshop	  kan	  de	  få	  reda	  på	  vad	  de	  
användarna	  verkligen	  tycker.	   

• Man	  behöver	  öka	  inspirationen	  och	  kreativiteten	  i	  gruppen. 

Kan	  kombineras	  
med: 

• Intervjuer 
• Lo-‐fi	  prototyp	  skapande 

Gör	  så	  här: Representanter	  från	  varje	  användar-‐målgrupp	  är	  involverad	  i	  varje	  
workshop	  så	  att	  alla	  relevanta	  åsikter	  kan	  bli	  hörda.	  Man	  kan	  
använda	  workshops	  till	  att	  skapa	  olika	  prototyper	  tillsammans	  med	  
användarna.	  

Ger	  resultat: Detta	  kan	  ge	  bra	  underlag	  för	  design,	  utvärdering	  och	  
kravframtagning. 
Går	  även	  att	  under	  en	  workshop	  få	  fram	  en	  pappersprototyp	  eller	  
liknande	  för	  att	  använda	  som	  underlag. 

Resurser: Minst	  1	  person	  från	  projekt-‐teamet,	  5-‐8	  användare.	  

Material: Post-‐it	  lappar,	  papper,	  kartong,	  färg,	  pennor,	  sax,	  klister	  och/eller	  
tejp 

Tänk	  på	  att: Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  workshopen	  så	  strukturerad	  som	  möjligt	  för	  
att	  minska	  risken	  att	  någon	  dominerar	  och	  tar	  över	  workshopen.	   
Ha	  mellan	  5-‐8	  användare	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  urskilja	  rösterna	  om	  
ljudet	  spelas	  in,	  och	  för	  att	  det	  är	  lättare	  att	  anteckna	  vad	  som	  
diskuteras. 

Checklista: ❏ Kontaktat	  5-‐8	  deltagare 
❏ Varav	  en	  representant	  från	  varje	  användar-‐

målgrupp 
❏ Planerat	  vad	  som	  ska	  utföras	  under	  workshopen 
❏ Frågat	  alla	  användare	  om	  det	  är	  okej	  att	  spela	  in	  ljudet 
❏ Om	  det	  är	  fler	  workshop-‐grupper,	  se	  till	  att	  det	  finns	  en	  

observatör/sekreterare	  i	  varje	  grupp. 

 
 



 
 

Lo-fi prototyper 
Lo-‐fi	  prototyp	  som	  en	  snabb	  och	  enkel	  prototyp	  av	  ett	  system.	  Lo-‐fi	  prototyper	  är	  även	  
samma	  sak	  som	  pappersprototyper	  (se	  bild	  längre	  ner	  för	  exempel). 

Är	  lämpligast	  när: • Man	  vill	  få	  användarnas	  åsikter	  tidigt	  om	  gränssnittet. 
• Man	  har	  ont	  om	  tid. 

Kan	  kombineras	  
med: 

• Workshops 
• Intervjuer/Gruppintervjuer 

Gör	  så	  här: • Med	  hjälp	  av	  Lo-‐fi	  prototyper	  så	  går	  det	  att	  tidigt	  i	  
utvecklingsprocessen	  får	  fram	  hur	  systemet	  kan	  tänkas	  se	  
ut,	  vilka	  krav	  som	  behöver	  tas	  fram,	  och	  sedan	  kan	  dessa	  
prototyper	  visas	  för	  användarna	  för	  att	  få	  deras	  synpunkter.	   

• Lo-‐fi	  prototyper	  kan	  även	  skapas	  genom	  olika	  “screenshots”	  
(skärmdump,	  skärmbild)	  där	  användarna	  kan	  få	  en	  liten	  
rundtur	  i	  hur	  det	  framtida	  systemet	  ska	  se	  ut. 

Ger	  resultat: Något	  som	  går	  att	  visa	  och	  testa,	  och	  därmed	  få	  mer	  underlag	  om	  
gränssnittet	  och	  systemets	  funktioner. 

Resurser: 1	  som	  skapar	  prototypen,	  minst	  3	  användare	  som	  testar	  den. 

Material: Dator,	  post-‐it	  lappar,	  index-‐kort,	  papper,	  kartong,	  sax,	  penna,	  färg 

Tänk	  på	  att: Om	  användarna	  inte	  får	  se	  eller	  “testa”	  prototypen	  så	  har	  ingen	  
användarmedverkan	  skett. 

Checklista: ❏ Skapat	  något	  som	  gör	  att	  användarna	  förstår	  hur	  systemet	  
ska	  se	  ut, 

❏ hur	  systemet	  ska	  användas, 
❏ vilka	  funktioner	  som	  finns 
❏ vägledning	  genom	  systemet 

❏ Visar	  prototypen	  för	  användarna 
❏ Anteckna,	  lyssna 

 
 
 
 



 
 

Personas  
En	  persona	  är	  en	  påhittad	  person	  baserad	  på	  slutanvändarna. 
 

Är	  lämpligast	  när: • det	  inte	  går	  att	  ha	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  användarna 
• när	  det	  är	  ont	  om	  tid 
• finns	  väldigt	  många	  olika	  målgrupper	  bland	  användarna 

Kan	  kombineras	  
med: 

Efter	  att	  personas	  skapats	  kan	  de	  kombineras	  med	  alla	  tekniker. 

Gör	  så	  här: • bestämmer	  hur	  systemet	  ska	  göra	  och	  hur	  det	  ska	  bete	  sig, 
• kommunicerar	  med	  kunderna,	  utvecklarna	  och	  andra	  

utvecklare, 
• skapar	  samförstånd	  och	  engagemang	  för	  designen, 
• mäter	  effektiviteten	  och 
• bidrar	  till	  andra	  relaterade	  saker	  som	  marknadsföring 

Ger	  resultat: Hjälper	  utvecklarna	  att	  hela	  tiden	  ha	  användarna	  i	  åtanke. 

Resurser: Minst	  1	  person	  att	  skapa	  personan.	  Minst	  1	  användare. 

Material: Dator,	  papper,	  fotografi 

Tänk	  på	  att: Basera	  personan	  på	  användarna. 

Checklista: ❏ Utfört	  någon	  av	  följande	  tekniker	  för	  att	  få	  underlag	  om	  	  
användarna:	  intervju,	  observation,	  fokusgrupp	  eller	  enkät. 
❏ Gett	  personan	  egenskaper	  som	  matchar	  användarna. 
❏ Gett	  personan	  en	  passande	  bild. 
❏ Skapat	  samma	  antal	  personas	  som	  målgrupper. 
❏ Utformat	  ett	  scenario	  om	  hur	  personan	  använder	  systemet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
 
 
 
 



 
 

 
Användbarhetstest 
Användbarhetstest	  är	  när	  en	  eller	  flera	  experter	  observerar	  när	  användarna	  utför	  olika	  
uppgifter	  i	  systemet.	   

Är	  lämpligast	  
när: 

• Man	  har	  tillgång	  till	  användarna. 
• Har	  ett	  färdigt	  system	  eller	  en	  lättförståelig	  prototyp. 

Kan	  kombineras	  
med: 

• Intervjuer 

Gör	  så	  här: För	  att	  ge	  ett	  mer	  validerat	  resultat	  som	  kan	  användas	  som	  underlag	  
till	  utvärdering	  och	  analys	  ska	  uppgifterna	  vara	  utformade	  så	  att	  de	  
känns	  riktiga	  och	  meningsfulla	  för	  användarna.	  Därför	  bör	  experterna	  
innan	  testet	  ta	  reda	  på	  vilka	  uppgifter	  som	  är	  viktigast	  i	  systemet.	  	   

• Minst	  4	  användare	  ur	  varje	  målgrupp	  vid	  ett	  
användbarhetstest,	  eller	  8	  ifall	  det	  är	  en	  otydlig	  målgrupp.	   

Ger	  resultat: Målet	  med	  användbarhetstester	  är	  inte	  att	  hitta	  eventuella	  problem,	  
utan	  att	  lära	  sig	  förstå	  problemen	  och	  därmed	  kunna	  fixa	  dem.	   

Resurser: Minst	  1	  observatör,	  minst	  4	  användare. 

Material: Användare,	  systemet/prototypen,	  dator,	  skärminspelning,	  
ljudinspelning,	  anteckningsblock 

Tänk	  på	  att: Något	  som	  är	  viktigt	  när	  användbarhetstest	  utförs	  är	  att	  det	  ska	  gå	  
att	  mäta	  resultaten,	   

• resultaten	  ska	  vara	  användbara	  	   
• det	  ska	  finnas	  tid	  och	  resurser	  för	  att	  kunna	  fixa	  till	  

eventuella	  problem	  som	  hittas. 
Testets	  fokus	  är	  att	  validera	  systemets	  design	  och	  standardisera	  
uppgifterna	  som	  ska	  finnas	  i	  systemet.	   

Checklista: ❏ Låta	  användarna	  testa	  systemet	  (eller	  en	  prototyp) 
❏ Minst	  4	  användare	  (från	  varje	  målgrupp) 
❏ Ha	  uppgifter	  redo	  (eller	  scenario) 

❏ Samma	  uppgifter	  för	  alla	   
❏ Observera	  händelsen 

❏ Närvarande	  eller	  spela	  in	  skärm 



 
 

❏ tänka-‐högt	  protokoll 

Etiska principer 
 
När	  man	  använder	  sig	  av	  tidigare	  nämnda	  tekniker	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  de	  etiska	  
principerna	  för	  användarens	  skull.	  Det	  finns	  fyra	  huvudkrav: 
 

● Informationskravet 
○ Den	  som	  utför	  tekniken	  ska	  informera	  deltagarna	  om	  vad	  det	  är	  som	  de	  

ska	  göra,	  hur	  det	  ska	  göras	  och	  varför,	  och	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt.	  De	  
ska	  även	  informeras	  om	  hur	  och	  var	  resultaten	  kommer	  att	  användas.	  
Deltagarna	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  sitt	  deltagande. 

● Samtyckeskravet 
○ Den	  som	  utför	  tekniken	  ska	  inhämta	  deltagarnas	  samtycke.	  Om	  deltagaren	  

är	  under	  15	  år	  så	  behövs	  förälder/vårdnadshavares	  samtycke.	  Deltagarna	  
har	  rätt	  att	  bestämma	  på	  vilka	  villkor	  de	  vill	  delta	  och	  kan	  när	  som	  helst	  
avbryta	  sitt	  deltagande	  utan	  några	  negativa	  konsekvenser. 

● Konfidentialitetskravet 
○ Om	  det	  handlar	  om	  etiskt	  känsliga	  uppgifter	  om	  personer	  så	  bör	  alla	  i	  

undersökningen	  skriva	  på	  en	  tystnadsplikt	  angående	  de	  uppgifterna.	  Det	  
ska	  i	  studien	  inte	  gå	  att	  identifiera	  vilka	  personerna	  är	  i	  dessa	  situationer.	  
Uppgifterna	  ska	  lagras	  så	  att	  utomstående	  inte	  kan	  komma	  åt	  dem. 

● Nyttjandekravet 
○ Uppgifter	  från	  personer	  som	  är	  insamlade	  för	  ändamålet	  får	  inte	  användas	  

eller	  lånas	  ut	  till	  något	  som	  har	  ett	  annat	  syfte	  än	  det	  som	  studien	  utförs	  
under.	  Deltagarnas	  personuppgifter	  för	  inte	  heller	  användas	  för	  beslut	  
eller	  åtgärder	  som	  påverkar	  deltagaren. 

 
Checklista: 

❏ Sett	  till	  så	  att	  deltagarna	  är	  informerade	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  varför. 
❏ Sett	  till	  att	  deltagarna	  är	  med	  frivilligt. 
❏ Låter	  deltagarna	  avbryta	  när	  de	  vill. 
❏ Använder	  deltagarnas	  uppgifter	  endast	  till	  det	  som	  de	  informerat	  om. 
❏ Hanterar	  uppgifterna	  varsamt. 
❏ Ser	  till	  att	  de	  som	  vill	  vara	  anonyma	  inte	  går	  att	  identifiera	  i	  resultaten. 

 

 



 
 

 
Tips 
 
Länkar: 
 
http://anvandbarhet.se	  -‐	  En	  wiki	  om	  användbarhet	  i	  praktiken. 
 
http://www.usability.gov	  -‐	  Allt	  om	  användarna:	  dokument,	  vägledning,	  checklistor,	  m.m. 
 
http://uxmag.com	  -‐	  User	  Experience	  Magazine,	  fullt	  med	  artiklar	  om	  användbarhet. 
 
http://agilemanifesto.org	  -‐	  Det	  agila	  manifestet	  med	  de	  agila	  principerna.	  
	  
http://www.interaction-‐design.org	  -‐	  Många	  bra	  artiklar	  om	  användarmedverkan. 
 
Böcker: 

Usability	  Testing	  Essentials.	  Ready,	  Set…	  Test!	  -‐	  Carol	  M.	  Barnum	   
 
-‐	  En	  bok	  om	  hur	  olika	  metoder	  och	  tekniker	  kan	  utföras,	  även	  hur	  
resultatet	  ska	  användas	  och	  analyseras. 

 

It’s	  our	  research	  -‐	  Tomer	  Sharon	   
 
-‐	  Skriven	  av	  Googles	  användbarhetsexpert	  om	  hur	  man	  övertalar	  
kunder/intressenter	  till	  att	  få	  utföra	  dessa	  metoder	  och	  tekniker	  på	  
användarna. 

 

Designing	  Interactive	  Systems	  -‐	  David	  Benyon	   
 
-‐	  En	  bok	  om	  hur	  interaktiva	  system	  skapas	  med	  hjälp	  av	  
användbarhetstänk,	  metoder,	  tekniker,	  människors	  roller	  osv. 

 

Användarcentrerad	  systemdesign	  -‐	  Jan	  Gulliksen	  &	  Bengt	  Göransson	   
 
-‐	  En	  svensk	  bok	  om	  att	  tänka	  användarcentrerat	  när	  man	  utvecklar	  
system.	  En	  hel	  del	  om	  olika	  systemutvecklingsprocesser. 
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