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Abstrakt 
Studien avsåg att undersöka vilken påverkan användare har på ett systems innovation i ett 

systemutvecklingsprojekt. Då användarinvolvering till stor del sker dagligen genom (bl.a.) 

användartester var det intressant att undersöka hur användares feedback och idéer 

påverkar innovationen i ett systemutvecklingsprojekt. Det som kan ses som ett problem är 

att användare inte alltid är redo för en förändring som innovation medför. Företag står då 

inför utmaningen att få användaren att tro på den förändring som görs i ett system. För att 

undersöka hur användare påverkar innovationen i ett systemutvecklingsprojekt har 

intervjuer genomförts med personer som har kunskap och erfarenheter av 

användarinvolvering. Modellen Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) kommer att användas för att belysa de element som påverkar användares 

attityder vid förändringar. Det material som har samlats in har sedan analyserats och 

diskuterats för att kunna besvara problemformuleringen. Användare påverkar ett systems 

innovation genom att uttrycka negativitet eller skepticism mot förändringar. Anledningen 

kan vara att användare inte är redo för den förändring som ett företag vill genomföra. 

Detta kan leda till att innovationen hämmas i ett systemutvecklingsprojekt. En viktig 

aspekt att ta med är företagets domänexpertis. Anser företaget att förändringen bör 

genomföras för att vara innovativa gäller det att kommunicera med användarna och få dem 

förstå varför förändringen sker. En enskild användare kan påverka ett systems innovation 

om företaget tillåter det, medan ett flertal användare kan påverka i större utsträckning om 

de upplever samma problem med en innovativ förändring.  

 

 

Nyckelord: Användarinvolvering, innovation, användare, användarpåverkan, 

användarcentrerad design, UTAUT. 



   
 

   
 

Abstract 
The study was intended to investigate the impact users have on system innovation in a 

system development project. As user involvement is done daily through (among others) 

user tests, it was interesting to investigate how user’s feedback and ideas affect innovation 

in a system development project. Companies today face great challenges of getting the 

user to believe in the change that is made in a system. What can be seen as a problem is 

that users aren’t always ready for the change that innovation entails. To investigate how 

users affect innovation in a system development projects, interviews have been conducted 

with people who have knowledge and experience of user involvement. The Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology model will be used to highlight the 

elements that affect users’ attitudes towards changes. The material that has been collected 

has been analyzed and discussed in order to answer the problem. Users affect system 

innovation by expressing negativity or skepticism against changes. The reason may be that 

users aren’t ready for the change that a company wants to implement. This can lead to the 

impediment of innovation in a system development project. An important aspect to 

include is the company’s domain expertise. If the company believes that the change 

should be implemented to be innovative, it’s important to communicate with the users and 

make them understand why the change occurs. An individual user can influence a 

system’s innovation if the company allows it, while a number of users can affect to a 

greater extent if they experience the same problem with an innovative change. 

 

 

Keywords: User involvement, innovation, user, user impact, user-centered design, 

UTAUT. 

  



   
 

   
 

Förord 
Vi vill här tacka samtliga personer som har funnits som stöd och bidragit med feedback 

till arbetet. 

 

Stort tack till de informanter som har ställt upp på intervju och försett oss med kunskap 

och erfarenheter som har gjort det möjligt att slutföra arbetet. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra en inriktning mot användarinvolvering och dess påverkan på innovation. 

 

Viktor Berggren & Robin Richardsson 
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1 Introduktion  
Det här kapitlet kommer att introducera ämnet som den här studien har undersökt, varför det är 

relevant, studiens problemformulering, syfte och frågeställning. 

 

1.1 Inledning 

Att involvera användare har blivit allt vanligare när det kommer till 

systemutvecklingsprojekt. Eftersom innovation ofta medför en förändring för användare är 

det viktigt att användare förstår varför en förändring i ett system implementeras. Det här är 

en av de många utmaningar som dagens systemutvecklingsföretag står inför. Användare 

ses som viktiga informationskällor och ger exempelvis systemutvecklare krav att arbeta 

med, feedback från användartester och allmän bedömning av systemet (Abelein, Sharp & 

Paech 2013). Användare involveras oftast i minst en av projektets olika faser och har som 

mål att få kunskap om hur användare tänker och agerar när de använder systemet (Sharp, 

Preece & Rogers 2015). Enligt Abelein, Sharp och Paech (2013) har användarinvolvering 

en positiv effekt på ett systemutvecklingsprojekts framgång. Däremot berör inte deras 

studie hur ett systems innovation påverkas av användarinvolvering, och inte heller hur ett 

systemutvecklingsprojekt påverkas av användare. 

 

System skapas för den tilltänkta användare som ämnar att använda den färdiga produkten. 

För att detta ska ske med behållning för båda parter (företaget och användare) krävs en så 

bra interaktion som möjligt dessa emellan. I Society of Information Managements (SIM) 

undersökning om huruvida projektledare, eller andra ledande arbetsroller, i 

systemutvecklingsprojekt anser att innovation i utvecklingsprocessen bör prioriteras har 

stigit från åttonde till tredje plats i prioriteringslistan över sina satsningar 2014-2016 

(Thibodeau 2016). Vad denna undersökning visar är att innovation i 

systemutvecklingsprojekt har blivit och blir allt vanligare.  

 

Enligt Bano och Zowghi (2013) inträffar användarinvolvering när slutanvändaren aktivt 

deltar i utvecklings- eller designprocessen tillsammans med utvecklarna. 

Användarinvolvering kan definieras som “beteende och aktiviteter som användaren utför i 

systemutvecklingsprocessen” (Bano & Zowghi 2013). Innebörden av begreppen 

användarcentrerad design och interaktionsdesign går att sammankoppla väl med Sharp, 

Preece & Rogers Interaction design: beyond human-computer interaction (Sharp, Preece 

& Rogers 2015). Fakta om hur datorteknologi (t.ex. datorer med skärm, tangentbord, 

mobiltelefoner mm.) påverkar det mänskliga arbetet presenteras och exemplifieras. 

Human-computer interaction (HCI) associeras med designprinciper, där interaktionsdesign 

eller användarcentrerad design står i fokus (Sharp, Preece & Rogers 2015). De två 
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begreppen interaktionsdesign och användarcentrerad design handlar om hur 

datorteknologi ska designas så det blir enkelt och bekvämt att använda produkten.  

 

Anledningen till att skriva det här arbetet är att få en förståelse om hur 

användarinvolvering påverkar innovationen i ett systemutvecklingsprojekt. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Användarinvolvering i systemutveckling kräver resurser och en noggrann ledning för att 

lyckas. Om hanteringen av användare missköts leder detta snarare till svårigheter och 

problem än till fördelar och positiva effekter (Bano & Zowghi 2013). Att hantera 

användare på ett korrekt sätt i ett systemutvecklingsprojekt är därför en viktig aspekt och 

vidden av denna bör framhävas mer. Detta kan annars (i värsta fall) leda till ett förlängt 

projekt och att kostnaderna ökar. Bano och Zowghi (2013) för resonemang om i vilken 

grad som användare ska bli involverade i systemutvecklingsprojekt. De skriver att 

involvering av användare i rätt mängd är en avgörande faktor för att ett 

systemutvecklingsprojekt ska nå framgång och lyckas. Det antas att en ökning av 

användarinvolvering gör ett projekt mer framgångsrikt men, enligt Bano och Zowghi 

(2013) kan fördelarna med användarinvolvering endast uppnås om involveringen sker på 

rätt sätt. Graden av involvering varierar beroende på olika faktorer; användares expertis, 

tidigare erfarenheter gällande användning av system, organisationskultur samt politiska 

faktorer (Bano & Zowghi 2013). Vidare utgör även oklarheter i arbetsuppgifterna en stor 

roll gällande hur användare påverkar ett systems kvalité och framgång. Bano och Zowghi 

(2013) skriver att om systemets mål verkar oklara, bör användare involveras i ännu större 

omfattning. Involveringen hjälper sedan till att skapa beslutsstöd om vilka krav systemet 

ska innehålla, men även för att försöka förstå systemets komplexitet.  

 

Eftersom att användare har kunskap om det system de använder och har god kännedom 

om dess kontext och funktion, stärker även Abelein, Sharp & Paech (2013) det ovan 

nämnda; att det är viktigt att involvera användare i utvecklingsprocessen. Studien som har 

genomförts är en sammanställning av tidigare studier kring användarinvolvering och 

användardeltagande där fokus ligger på om systemet har lyckats eller ej (Abelein, Sharp & 

Paech 2013). Resultatet av sammanställningen är att användarinvolvering eller 

användardeltagande har en positiv effekt i systemutvecklingsprojekt. Detta grundar sig 

speciellt i om användare deltar aktivt eller att de känner en personlig relevans till systemet 

(Abelein, Sharp & Paech 2013). 

 

I studien “Determinants of User Involvement in Software Projects” av Thakurta och Roy 
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(2012), studeras avgörande faktorer av att involvera med användare i ett 

systemutvecklingsprojekt. Thakurta och Roy (2012) tar upp vikten av att förstå det som 

användare kan bidra med i ett systemutvecklingsprojekt. De beskriver i vilken grad som 

användare kan involveras i utvecklingsprocessen och dess avgörande faktorer för att 

lyckas med användarinvolvering i ett systemutvecklingsprojekt. Studien identifierar vissa 

villkor och egenskaper som påverkar användares engagemang i ett 

systemutvecklingsprojekt. Resultatet visar att involveringen kan grundas i projektets 

betydelse för användare och hur de upplever hur projektet kan främja involveringen 

(Thakurta & Roy 2012). 

 

1.3 Problemformulering 

Studien avser att undersöka hur systems innovation påverkas av att involvera användare. 

Innovation kan tolkas på många olika sätt. Det kan exempelvis vara en innovativ design, 

en innovativ funktion eller en helt ny innovativ produkt. Användare kan ses som den 

största informationskällan när det gäller att samla in krav för produkter. Däremot vet inte 

användare alltid vad de vill ha. Henry Ford, grundaren av Ford Motor Company, ska ha 

sagt ett välkänt citat: 

 

“Hade jag frågat människor vad de ville ha så hade de sagt en snabbare 

häst.” – Henry Ford 

 

Både användare och företag kan ligga till grund för att ett behov för innovation i ett 

system skapas. Användare kan ha idéer och förslag om förändringar och företag vill driva 

sin verksamhet framåt.  

 

Det är därför intressant att ta reda på hur mycket användare påverkar ett systems 

innovation, vare sig om det är ett nytt eller befintligt system. Tidigare forskning 

undersöker hur användarinvolvering påverkar ett systemutvecklingsprojekt, men inte 

specifikt hur systemets innovation påverkas av att involvera användare i ett 

systemutvecklingsprojekt. En fråga som kan tänkas vara intressant att ställa här är 

huruvida användarnas åsikter påverkar ett systems innovation när de involveras i 

systemutvecklingsprojekt. Användarens åsikter kanske baseras på hur de är vana vid att 

produkten ska se ut eller fungera, det vill säga att produkten ska kännas naturlig att 

använda. 

 

Studien avser att med insamlad data kunna bidra med ökad kunskap och förståelse i hur en 

användare kan påverka ett systems innovation. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att definiera begreppet innovation baserat på urvalsgruppens 

erfarenheter och åsikter. Därefter (och utifrån svaret på föregående) kommer en 

undersökning gällande hur användarinvolvering påverkar ett systems innovation att 

genomföras. Detta skapar två frågeställningar som lyder: 

 

1. Hur påverkas ett systems innovation av att involvera användare i ett 

systemutvecklingsprojekt? 

2. Hur definieras begreppet innovation i systemutvecklingsprojekt? 

 

1.5 Avgränsning 

Vårt avseende med denna uppsats är att undersöka informanternas personliga åsikter om 

frågeställningarna utifrån deras erfarenheter av användarinvolvering, innovation och 

systemutvecklingsprojekt. Anledningen till att vi har fokuserat på just 

användarinvolvering och innovation är att vi har funnit ett intresse i att skapa en förståelse 

i hur användare påverkar ett systems innovation. Vi kommer att använda oss av modellen 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) för att studera 

användaracceptans vid innovativa lösningar. Modellen består av fyra huvudkoncept: 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, sociala influenser och underlättande villkor 

som sedan påverkas av olika variabler, såsom kön, ålder, erfarenhet och villigheten att 

använda systemet. Med tanke på det syfte vår studie har är dock variablerna sociala 

influenser, kön och ålder inte relevanta att undersöka. Detta eftersom att vi anser att det 

inte bidrar till någon hjälp i ett försök att besvara vår frågeställning. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgrupp för denna studie är studenter inom informatik, personer som arbetar med 

användarinvolvering samt de som vill få en ökad förståelse inom studiens huvudområde. 
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2 Teori 
I det här kapitlet kommer relevant teori till arbetet att presenteras. De teorier som kommer tas upp 

är Användarcentrerad design, Innovation, Användarinvolvering, Användbarhetstest samt 

Användaracceptans. 

 

2.1 Användarcentrerad design 

Enligt Saffer (2010) fokuserar användarcentrerad design på vad användarna har för mål 

och behov av systemet. I Arvolas Interaktionsdesign och UX (2014) beskriver han att 

utvecklingen av nya interaktiva produkter och tjänster som bedrivs med människan i 

centrum, säkerställer att de är meningsfulla i den situation där de är tänkta att användas av 

dem som ska realisera deras värde. Att sedan ha människan i centrum i designfasen av ett 

projekt blir en iterativ process. Arvola (2014) beskriver processen enligt följande fem steg: 

 

1. Planera processen med människan i centrum: Samla in krav, hitta intressenter 

och förstå projektets mål. 

2. Förstå och specificera brukssituationen: Ta reda på fakta om brukssituationen 

och specificera den och skapa insikter. 

3. Specificera användar- och verksamhetskrav: Insikterna omsätts i krav och 

avsikter. 

4. Producera designlösningar: Idéer på designlösningar produceras. Här skapar 

designers flera olika lösningar, värderar och jämför dem med varandra och 

användarnas krav. 

5. Utvärdera mot krav: Utvärdera om resultatet uppfyller kraven. 

 

Efter att de ovanstående fem punkterna har genomförts utvärderas slutprodukten utifrån de 

krav som finns. Har inte dessa krav uppnåtts börjar processen om från steg två till fem. 

Det blir en iterativ process där ett visst antal steg genomförs i en cykel för att uppnå de 

krav som satts för projektet. I ett systemutvecklingsprojekt är datainsamling från 

användare en viktig faktor för hur designbeslut ska fattas. Om frågor uppkommer gällande 

hur något ska genomföras eller att krav förändras, är det användarna som ska svara med 

vad de vill ha och hur de vill att det ska se ut. Det här kan exempelvis vara vart en ikon på 

en webbsida ska placeras (Saffer 2010).  
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Användarcentrerad design vill få designers att fokusera på användarnas mål och behov, 

istället för deras egna preferenser. Men det finns också vissa faror med att använda 

användarcentrerad design som ett förhållningssätt. Att enbart förlita sig på användare i 

designbeslut kan ibland göra att resultatet av produkten blir för smalt fokuserad. Det är 

därför viktigt att designers i förväg tar reda på vilka slutanvändarna för produkten är 

(Saffer 2010). 

 

2.2 Innovation 

Innovation tas upp av Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) som de steg som ämnar att 

driva en organisation, produkt eller tjänst mot ständig förbättring och skapande av ännu 

bättre värde för kunder och intressenter. Detta refererar till en ökad avkastning för en ny 

eller omarbetad produkt och/eller marknadsandelar samt förbättringar av processer 

(Boddy, Boonstra & Kennedy 2008). Kunskap och expertis är vitalt för innovation i 

systemutvecklingsprojekt, där många ser det som en primär inkomstkälla för företag 

(Boddy, Boonstra & Kennedy 2008).  

 

Valacich och Schneider (2014) beskriver innovation som en viktig beståndsdel för företag 

i systemutveckling, då utvecklingen av system måste leda till att de är billigare, snabbare 

och bättre än deras konkurrenter. För att få konkurrensfördelar på marknaden behöver 

företag vara innovativa. Företag behöver lansera system med den senaste tekniken och 

återinvestera vinsterna i nya och smarta lösningar. En svårighet med innovation är att 

kunna förutse vilka lösningar som kommer att accepteras av användare och vad som 

kommer att gynna företaget (Valacich & Schneider 2014). Att komma fram till en 

innovativ lösning gör att konkurrenter kan omarbeta lösningen och komma fram till ett 

bättre resultat. Valacich och Schneider (2014) tar upp tre problem med innovation: 

 

 Flyktig 

 Riskfylld 

 Svåra beslut 

 

Eftersom IT-branschen kontinuerligt genomgår förändringar och nya idéer kommer fram, 

leder detta till att de konkurrensfördelar som ett företag får genom innovativ utveckling 

kan bli kortlivade och flyktiga (Valacich & Schneider 2014). Dessutom kan de 

förändringar ett företag genomför i sina produkter lätt kopieras av konkurrenter som i sin 

tur leder till att innovationen försvinner om den är allmänt känd på marknaden. Att 

utveckla innovativa system medför alltid en risk, där även om ett system som har fördelar 
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mot konkurrenter inte alltid är den som vinner marknadsandelar. Företag står ofta inför val 

av investeringar gällande ny teknik och innovation. Företag står inför utmaningen att 

kunna förutse och välja rätt innovation i all den teknik som utvecklas i omvärlden. Valcich 

och Schneider (2014) beskriver det som att försöka träffa ett antal lika lockande 

snabbrörliga måltavlor. 

 

2.3 Användarinvolvering 

Sharp, Preece och Rogers (2015) tar upp vikten av att involvera användare i utvecklingen. 

En viktig aspekt att ha i åtanke är vilka förväntningar användare har på ett system. De 

säger att användare inte vill köpa ett system eller produkt som inte möter de förväntningar 

som en användare har från början. Därför är det viktigt att involvera användare för att 

kunna belysa de förväntningar som kommer finnas på produkten, samtidigt som 

användaren ser systemets funktioner i ett tidigare skede än när slutprodukten släpps 

(Sharp, Preece & Rogers 2015). Metoder för att involvera användare kan vara design 

workshops, utvärderingsmöten, användartester eller andra aktiviteter för 

informationsinsamling (Sharp, Preece & Rogers 2015). 

 

Användare kan involveras i många olika faser eller processer. Projektfaser brukar ingå i en 

“systems development life cycle” och består enligt Dhandapani (2016) och Gaddis (2012) 

av: 

 

 Insamling av krav 

Den här fasen involverar att samla in krav för produkten. Den vanligaste ansatsen 

här är att försöka förstå marknaden och identifiera hur den föreslagna produkten 

eller funktionen kan åstadkomma en förändring. I den här fasen är det också viktigt 

att identifiera vilka som kommer att vara kunderna för produkten, sedan få deras 

input av den föreslagna produkten. 

 Analys 

I analysfasen analyseras de krav som har samlats in och blir uppdelade i detaljer. 

Detaljerna gör det lättare för designers att arbeta i designfasen, då de innefattar mer 

indirekta och underförstådda detaljer som är essentiella för att lyckas med ett 

projekt. 

 Design 

I den här fasen försöker designers komma upp med designförslag för att uppfylla 

de krav som har samlats in. Tekniska detaljer identifieras och en plan skapas för 

den faktiska implementationen av mjukvaran. När du sedan förstår vad 
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programmet är menat att göra, så är det dags att designa det grafiska 

användargränssnittet. Det här innebär vanligtvis att en designer gör olika sketcher 

över hur programmet ska se ut. 

 Utveckling 

I den här fasen utvecklas själva produkten baserat på designen som gjordes i den 

föregående fasen. Under utvecklingsprocessen så kommer programmeraren att 

referera till flödesdiagram som skapades i steg tre. Då skapas funktionaliteten för 

programmet. Men funktionaliteten kommer inte vara huggen i sten genom hela 

projektet, utan ändras ofta genom projektets gång, exempelvis på grund av 

kravförändringar. 

 Test 

När det inte längre finns några syntaxfel och programmet är redo att köras, måste 

programmet testas och undersökas för att ta reda på ifall det finns några logikfel. 

Om programmet visar fel resultat, så måste programmeraren “debugga” koden. Det 

betyder i sin helhet att felen hittas och åtgärdas. Det händer också att 

programmeraren under den här tiden hittar fel i designen. Då måste felen som 

uppstått rättas till och utvecklingscykeln startar om och fortsätter tills alla fel är 

rättade. I användarcentrerad design så innebär test att testa användbarheten i 

prototyperna. Det här försäkrar att användargränssnittet möter slutanvändarnas 

förväntningar. 

 Utvärdering 

Testfasen ger en grundläggande utvärdering av prototypen och de problem som 

uppstår är utvecklares uppgift att försöka lösa för att skapa en lyckad produkt. Av 

all feedback som har samlats in är det att rätta till problem inom funktionaliteten 

som prioriteras högst. Det är här dock viktigt att ta med återkopplingen från UX-

designers då det är dem som har koll på var funktionaliteten ska placeras i 

produkterna. 

 

2.4 Användarbarhetstest 

Användbarhetstest är en metod som används i användarcentrerad interaktionsdesign för att 

utvärdera en produkt genom att testa den mot användare. Det som utvärderas är det 

användargränssnitt och de funktioner som en produkt har. Det huvudsakliga målet med att 

göra användbarhetstest är att avgöra om gränssnittet är användbart för de som är tänkta att 

använda produkten. Det här görs genom att undersöka och analysera hur användare utför 
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olika uppgifter i programmet. Sedan dokumenteras testet på olika sätt, exempelvis genom 

videoinspelning eller skriftlig (Sharp, Preece & Rogers 2015). Den data som samlas in är 

användarens reaktioner när den interagerar med systemet. För att få med användarnas 

åsikter om hur det var att använda systemet så kan en intervju genomföras efter testet. Det 

här leder till att teamet som utför testet får fram viktiga synpunkter om användarnas 

upplevelse i systemet. 

 

Själva termen användbarhet har ingen universell definition, utan kan beskrivas enligt 

följande (Sharp, Preece & Rogers 2015): 

 

 Hur mjukvaruprodukten blir förstådd, inlärd, använd, och är attraktiv för 

användaren under specifika förhållanden. 

 I vilken grad som produkter kan bli använda av specifika användare för att uppnå 

mål effektivt och på ett tillfredsställande sätt. 

 Hur enkelt det är för användaren att använda, förbereda inputs och tolka outputs 

från ett system eller en komponent. 

 

2.5 Användaracceptans 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är en modell som 

används för att undersöka hur användare accepterar olika teknologier (Venkatesh, Morris, 

Davis & Davis 2013). Teknologierna kan exempelvis vara informationssystem eller 

kommunikationssystem. Modellen undersöker de attityder som användare har i 

accepterandet av ett nytt system. Modellen består av fyra huvudkoncept: 

 

 Performance expectancy (förväntad prestation): I vilken grad som individer 

tror att användning av systemet kommer att förbättra arbetsprestationen. 

 Effort expectancy (förväntad ansträngning): Hur användarvänligt systemet är. 

 Social influence (sociala influenser): Hur en individ uppfattar att betydelsefulla 

människor anser att han eller hon ska använda det nya systemet. 

 Facilitating conditions (underlättande villkor): I vilket utsträckning som en 

organisation har arrangerat exempelvis träning för stödja de som ska använda 

systemet. 
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Dessa fyra huvudkoncept påverkas i sin tur sedan av olika variabler, såsom kön, ålder, 

erfarenhet och villigheten att använda systemet. Förväntad prestation, förväntad 

ansträngning och sociala influenser påverkas även av Behavioural intentions (beteende 

intentioner), vilket är en individs positiva eller negativa attityder gentemot användning av 

ett system. 
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3 Metod 
Det här kapitlet kommer att beskriva valet av vetenskapliga tillvägagångssättet. Det kommer att 

beskriva hur studien har genomförts, vilket urval som har legat i fokus, hur datainsamlingen och 

analysen har genomförts samt giltighet, tillförlitlighet och etiska aspekter. 

 

3.1 Genomförande 

Studien har i huvudsakligt syfte att undersöka personliga åsikter och tankar om vad 

användarinvolvering och systeminnovation faktiskt är. Med det här som grund har vi 

därför valt att göra en kvalitativ undersökning med en deduktiv ansats. En kvalitativ 

undersökning har till avsikt att förklara och ge förståelse av olika fenomen. Den data som 

samlas in kommer att vara erfarenhetsmässig fakta, vilket leder till ett empiriskt 

förhållningssätt till studien. För att skapa en förståelse om hur användare påverkar ett 

systems innovation och hur användare involveras har vi valt att genomföra intervjuer med 

personer som har erfarenheter och kunskap inom ämnet. 

 

Intervjuerna har antingen skett personligen eller via videosamtal där informanterna bidrog 

med åsikter som är baserade på deras arbetslivserfarenheter. Vi valde kvalitativa 

intervjuer, där Creswell (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer bör hållas 

ostrukturerade med öppna svar för att framkalla åsikter och synpunkter från 

informanterna. Det fanns inga fasta svarsalternativ under intervjuerna utan det var ett fritt 

samtal om användarinvolvering och innovation i systemutvecklingsprojekt. 

 

3.2 Urval  

Vid val av informanter har fokus legat på personer med erfarenhet inom 

användarinvolvering och systemutveckling genom olika arbetsroller inom IT. Urvalet kan 

beskrivas enligt Jacobsens (2002) definition “information”, där informanter har valts ut då 

de anses kunna bistå med riklig och god information. Kriterier som fanns för detta urval 

passade studien väl då de personer som valts ut har stor erfarenhet och kunskap av att 

involvera användare i systemutvecklingsprojekt. I urvalsprocessen har företagen hjälpt oss 

att hitta rätt informanter, vilket har förenklat arbetet.  

 

Urvalsgruppen består av personer som dagligen arbetar med användarinvolvering på olika 

sätt. För att få information som är relevant till undersökningens ämne var det viktigt att 

informanterna har erfarenhet av att involvera användare i systemutvecklingsprojekt. 

Informanterna har mellan 2,5 års till 17 års erfarenhet av användarinvolvering i olika 

arbetsroller och kommer vara anonyma i den här studien. Gemensamt är att alla är i 
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kontakt med slutanvändare i viss omfattning i sitt dagliga arbete. Arbetsrollerna är 

varierande där till exempel UX-designer, Business Analyst, Produktägare, Testledare, 

Testare samt Utvecklingschef finns representerade. 

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer att ske genom öppna intervjuer, vilket leder till att studien anses 

vara kvalitativ. Vidare kommer den att ha en deduktiv ansats, då Jacobsen (2002) skriver 

att när en studie vill få individers syn på klart definierade förhållanden är en deduktiv 

ansats lämplig. Intervjuerna kommer i största mån att hållas ansikte mot ansikte där det är 

informanternas kunskaper och åsikter om innovation och användarinvolvering som ska 

samlas in. Det ger även en ytterligare förstärkning av intryck i exempelvis hur 

informanterna beter sig och hur väl förberedda de är. Data som samlas in kommer att vara 

i form av ord, berättelser, meningar och baseras främst på informanternas erfarenheter. 

 

Om vi kommer på någon fråga i efterhand eller missade att diskutera ett ämne, är tanken 

att vi ska försöka ha mailkontakt med informanterna. Det kan också vara bra om 

intervjuobjektet kommer på något i efterhand som de ville få sagt, men inte sa under själva 

intervjun. 

 

3.4 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) handlar analys av kvalitativ data på en övergripande nivå om tre 

ting: 

 

1. Beskrivning 

Som undersökare ska vi försöka - utan att själv färga upplysningarna - få en så 

grundlig och detaljeras beskrivning som möjligt av data.  Situationer, intervjuer 

och samtal ska registreras så noggrant som det går. 

 

2. Systematisering och kategorisering 

I den här fasen systematiseras den överskådliga information som alltid föreligger i 

en analys. I analysprocessens faser genomförs filtrering och förenkling av 

information. Det skapas då en överblick över den data som samlats in. 

Kategoriseringen kommer att utföras med hjälp av rubrikindelning av de olika 

ämnen som denna rapport vill belysa. Rubrikerna förenklar den komplicerade, 

detaljerade och rika data som samlats in. 
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3. Kombination 

Efter att upplysningen har systematiseras kan data börja tolkas. Då försöker vi leta 

efter meningar, orsaker, generalisera eller bringa ordning i data. 

 

För att det ska bli lätt att analysera data kommer intervjutillfällena spelas in och 

transkriberas. Vi kommer ta ut nyckelord från intervjuerna för att identifiera de viktigaste 

synpunkterna. Nyckelorden ska sedan jämföras mellan de olika informanterna för att hitta 

likheter och olikheter i svaren. 

 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Creswell (2014) säger att en forskningsstudie uppnår kvalitativ giltighet när forskaren har 

kontrollerat riktigheten av resultaten genom användandet av vissa förfaranden. För att 

försäkra att studien har en kvalitativ giltighet har tid lagts på att studera relevant teori samt 

att hitta intervjupersoner som kan bistå med data via intervjuer. Studien har utgått från 

tillvägagångssätt som är konsekvent med tidigare forskning, vilket enligt Creswell (2014) 

är en indikation på kvalitativ tillförlitlighet. All data i studien har bearbetats objektivt. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Jacobsen (2002) beskriver tre grundkrav gällande etiska aspekter som en studie bör 

försöka uppfylla: informerat samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt återgiven. 

Studien kommer inte att delge någon information om informanterna, utan kommer vara 

helt anonymiserad för att kunna återspegla de verkliga erfarenheter och åsikter som 

informanterna har bidragit med till studien. Den datainsamling som sker kommer inte att 

beröra någon information om informanternas privatliv. Efter genomförda intervjuer och 

transkribering kommer informanterna vid önskemål få möjlighet att ta emot sitt 

intervjumaterial. 
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4 Resultat 
Detta kapitel kommer presentera det material som har samlats in samt en analys av materialet. 

Både empirin och analysen är uppdelade i tre rubriker, innovation i systemutvecklingsprojekt, 

användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt och användares påverkan i 

systemutvecklingsprojekt. 

 

4.1   Empiri 

4.1.1   Innovation i systemutvecklingsprojekt 

Alla informanter är överens om att innovation är något nytt, vare sig om det handlar om ny 

teknik, en ny design eller en ny funktion. De är även eniga om att det antingen är något 

som inte tidigare har gjorts eller att något görs på ett nytt sätt. Enligt informanterna 

innebär innovation att inte alltid följa marknadsledaren. En del av informanterna säger 

även att innovationen bör vara riktad till användarna, där det är användaren som ska kunna 

dra nytta av innovationen.  

 

“Bra innovation innebär ett samspel mellan att ta nya möjligheter och 

presentera dem på ett sätt som folk förstår.” - Informant A 

 

Gränsen för innovation är enligt informanterna svår att definiera eftersom ren innovation 

beskrivs som något som aldrig tidigare har gjorts. De beskrev även innovation som en 

mindre förändring som ändrar användares arbetsprocesser i ett system. En informant tar 

även upp att timing kan vara en avgörande faktor gällande innovation, där något som 

anses vara innovativt behöver presenteras vid rätt tidpunkt när användarna är redo. Enligt 

några informanter är det väldigt viktigt att just användarna ska vara redo för en förändring. 

De beskriver även att i många fall kommer innovation från ett problem som behöver lösas. 

 

“Innovation innebär ett helt nytt sätt att lösa ett existerande problem” - Informant D 

 

I frågan om hur användare bidrar med idéer och förslag inom systemutvecklingsprojekt 

finns det delade åsikter från informanterna. De flesta informanter var skeptiska när det 

kom till att få idéer från användarna. De menade att det var sällan som användare skapar 

ett nytt tankesätt i hur en funktion eller design ska vara. De brukar istället komma med 

förslag på mindre rättningar i systemet. Däremot nämnde ett fåtal informanter att det finns 

fall där de har fått idéer från användare som de ansåg vara innovativa och togs därför med 

i ett systemutvecklingsprojekt. När ett nytt system ska utvecklas är det enligt flertalet 

informanter viktigt att utgå från det koncept eller idé som företaget har kommit fram till. 
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Om användare kommer med förslag på hur ett system ska utvecklas eller förändringar som 

bör göras anser informanterna inte att detta är innovation. 

 

4.1.2   Användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

Under intervjuerna framkom att användarinvolvering är väldigt positivt vid 

systemutvecklingsprojekt. Användare kan anmärka de eventuella problemen som systemet 

har i dagsläget samt ge förslag till förändringar. Det här är något som de flesta informanter 

anser vara väldigt viktigt för utvecklingsprocessen. Däremot upplever en del informanter 

att vid framtagningen av idéer och förslag till förändringar väger domänexpertisen tyngre 

än användares förslag. De flesta informanter menar att användare i många fall inte har koll 

på helheten, utan ser det utifrån sin situation. Av den här anledningen bör 

användarinvolvering ske när det är företaget som initierar det, och inte under användarens 

premisser menar några informanter. 

 

“Användare bör involveras tills att självförtroendet har uppnåtts i den förändring eller 

funktion som har skapats.” - Informant F 

 

Samtliga informanter ansåg att användarinvolvering bör ske under ett projekts hela 

livscykel, men till en viss grad. Det här beror på vilken fas som ett projekt är i. Alla 

informanter ansåg även att användare ska involveras tidigt i ett projekt, för att 

utvecklingsteamet ska kunna skapa förståelse kring problemställningen som finns. 

Däremot bör ett koncept vara utarbetad, så att slutprodukten möter de mål som företaget 

har vid starten av ett projekt. 

 

Vid tillfällen där ett nytt system ska utvecklas kan det dock vara lite svårare menar en 

informant, eftersom det finns en risk att användare uttrycker missnöje ifall de blir 

involverade i ett systemutvecklingsprojekt som inte avslutas och inte levereras. I mitten av 

ett projekt bör användare involveras för att testa olika prototyper och idéer. Detta görs för 

att säkerställa att produkten är något som användarna anser kan lösa deras befintliga 

problem. I slutfaserna av ett projekt bör användare involveras för att verifiera att 

slutprodukten är värd att släppas till användare samt att den löser de problem som tidigare 

fanns i systemet. Sammanfattningsvis så bör alltså användare involveras i alla faser i ett 

systemutvecklingsprojekt enligt informanterna. Involveringen bör dock inte markant 

påverka det koncept och de målbilder som finns med ett projekt. De bistår istället med 

feedback på de ändringar som har gjorts i ett befintligt system, exempelvis nya funktioner. 

Alla informanter anser att användare bör involveras. Informanterna menar att användarna 

är den största källan för att samla in krav, eftersom de är dem som ska använda produkten 

som ska skapas. 
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4.1.3   Användares påverkan i systemutvecklingsprojekt 

Informanterna lägger stor vikt i att involvera användare tidigt i ett projekt för att få mer 

information om det problem som finns med systemet eller kring de förändringar som ska 

implementeras. Användare kan påverka ett projekt till viss del, men informanterna nämner 

att det är upp till beslutsfattarna i teamet att bestämma om användares åsikter ska ha 

tillräckligt stor påverkan för att göra skillnad. Informanterna nämner att användare vill 

lösa de problem som de själva står inför eftersom de saknar ett holistiskt perspektiv över 

systemet. Två informanter tar upp att användare bör användas mer som ett stöd, där 

lösningar behöver testas på användare för att se om de löser problemet. Enligt 

informanterna kan användare påverka ett systemutvecklingsprojekt om utvecklingsteamet 

ser att flera användare har samma problem. En informant poängterade att om flera 

användare är missnöjda med lösningen så är den inte bra nog och måste göras om, oavsett 

hur bra den verkar vara. Hela poängen är att skapa något som fungerar bra för användaren. 

 

“Den viktigaste delen av hur användare påverkar på ett system eller ett projekt är hur 

teamet tar emot feedback från användaren.” - Informant C 

 

Majoriteten av informanterna har tydliga åsikter om att användare kan påverka ett systems 

innovation. Det är däremot viktigt att utvecklingsteamet följer de mål som finns för 

systemet samt att de litar på den domänexpertis de besitter. Däremot menar ett flertal 

informanter att det finns ett visst motstånd från användare vid nytänk och innovation i en 

produkt. Användarna behöver vara redo för att en förändring ska ske då användarna enligt 

informanterna vid vissa tillfällen har en negativ inställning till förändringar. Enligt en 

informant händer det att användare inte tycker om en idé eller innovativ lösning vilket kan 

leda till att det inte tas med i ett projekt. Det här gör att användare i viss mån påverkar en 

produkts innovation, där användare behöver vara redo för en förändring. Några av 

informanterna påpekar att företag som de arbetar på erbjuder undervisning av systemen i 

form av videoklipp som då ska hjälpa användarna att lära sig systemet. Eftersom ett 

system ska vara så användarvänligt och lätthanterligt som möjligt strävar de efter att 

undervisning av ett systems funktioner inte ska behövas. En av informanterna tog upp att 

användare som enbart använder systemen någon gång i månaden, påverkas inte så mycket 

av mindre förändringar. De kritiserar därför sällan förändringarna som har implementerats, 

dock påverkas dagliga användare av mindre förändringar i ett system. Det har en inverkan 

på arbetsprocessen genom att ändra på rutiner. 

 

“Utmaningen är att driva produkterna framåt samtidigt som användare inte ska vara 

rädda för förändringar. Det är viktigt att få användare att simma medströms och förstå 
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förändringarna, då det inte är användarna som kommer driva vår innovation framåt.” - 

Informant G 

 

Enligt informanterna så tas förändringar rent generellt emot med viss skepticism och 

negativitet. Det märks däremot en skillnad mellan nya funktioner och en ny design i ett 

system, där nya funktioner blir bemötta på ett mer positivt sätt än vad en ny design görs. 

En ny funktion kan vara något som användare har velat ha under en tid, medan en ny 

design inkräktar på användares arbetsrutiner och vanor. En informant tar upp att 

användare i många fall ogillar tanken på förändringar men är väldigt duktiga på att 

anpassa sig till det. Ett flertal informanter nämner att bra kommunikation är viktigt för att 

får användare bli mottagliga och mer välkomnande till förändringar. De flest anser även 

att det nya i ett system ska kombineras med det nuvarande för att skapa så naturliga 

arbetsprocesser som möjligt. 

 

4.2   Analys 

Analysen kan ses med en deduktiv ansats där vi kommer att söka efter teman och 

nyckelord för att kunna koppla samman vår empiriska data med studiens teori. När 

datainsamlingen har förenklats och kategoriserats kan vi få ut de viktigaste synpunkterna 

och hitta viktiga nyckelord. I det här steget kommer vi att förlita oss på Jacobsens (2002) 

“tre steg”, beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination, för att hitta 

mönster i datainsamlingen. Dessa mönster kommer hjälpa oss att dra slutsatser från 

datainsamlingen för att i sin tur ligga i grund för att kunna svara på frågeställningarna. 

 

4.2.1   Innovation i systemutvecklingsprojekt 

Informanterna beskrev innovation som något nytt och något som tidigare inte har gjorts. 

Den definition som Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) tar upp innefattar inte enbart 

innovation som något nytt. De beskriver innovation som något som ämnar att driva en 

organisation, produkt eller tjänst mot ständig förbättring och skapa bättre värde för kunder 

och intressenter. En likhet som kan identifieras här är att innovation innebär att ändra en 

produkt för att på något sätt skapa förbättringar för företaget och underlätta för 

intressenter. Valacich och Schneider (2014) beskriver innovation som “en viktig 

beståndsdel för företag i systemutveckling, då utvecklingen av system måste leda till att de 

är billigare, snabbare och bättre än deras konkurrenter”. Genom innovation så skapar ett 

företag konkurrensfördelar på marknaden, vilket kan leda till ökade intäkter och fler 

användare (Valacich & Schneider 2014). 
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Informanterna ansåg att innovation kunde delas upp i ren innovation eller mindre 

innovation. Ren innovation som är något som aldrig har gjorts tidigare och mindre 

innovation beskrivs som mindre förändringar i systemet som ändrar användarnas 

arbetsrutiner. Innovation behöver alltså inte vara något som förändrar något stort över en 

natt, utan kan även vara något mindre, något raffinerat eller något som löser ett problem.  

 

Informanterna ansåg att användarna är till stor hjälp när det kommer till att testa idéer som 

utvecklingsteamet har tagit fram. Enligt Saffer (2010) så är filosofin med 

användarcentrerad design att användaren vet bäst. Det var dock delade meningar hos 

informanterna gällande huruvida användarnas idéer är bra eller ej. Tricket är att lyssna på 

användarna, försöka bryta ner deras problem och lösa de tekniska problemen uttryckte 

några informanter. Användarna kommer inte alltid kunna förklara vilket problem det är 

som de vill lösa, de är dock de bästa personerna att använda för att få reda på om det är 

något fel med systemet eller inte. Det är trots allt dem som ska använda systemet i 

slutändan. Enligt Saffer (2010) så kan resultatet av produkten bli för smalt fokuserad om 

designers förlitar sig på användare när beslut ska fattas. Några av informanterna påpekade 

att det som användarna oftast bidrar med i systemet är mindre rättningar, såsom 

positionering av olika element eller någon funktion som inte fungerar som den ska. 

 

4.2.2   Användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

Alla informanter är överens om att användarinvolvering ger bra feedback i utvecklingen 

av ett system. Feedbacken fungerar som en indikation på att projektet är på rätt väg och 

användarnas krav verkligen uppfylls. Även Sharp, Preece och Rogers (2015) säger att 

användarinvolvering är en viktig del i ett systemutvecklingsprojekt, för att kunna uppnå 

användares förväntningar av ett system samt att få feedback på systemets olika 

komponenter. Saffer (2010) tar upp att genom involvera användare i ett 

systemutvecklingsprojekt kan utvecklingsteamet forma systemet efter användaren och inte 

tvärtom. Några av informanterna påpekar dock att domänexpertis väger tyngre än 

användarnas förslag och idéer. Då de ansåg att utvecklingsteamet har mer kunskap om 

systemet i fråga och har ett mer holistiskt synsätt. Det som användare bidrar med kan ses 

som vägledning i vad de anser är ett bra system och vad det skulle vilja använda, men det 

här betyder inte alltid att användarens förslag leder till en ny funktion eller en ändring. När 

användaren hamnar i centrum i ett systemutvecklingsprojekt menar Arvola (2014) att det 

blir en iterativ process, vilket även informanterna påpekar. Den iterativa processen som 

informanterna beskriver handlar om att ha användare i åtanke vid planering, 

kravinsamling, design och utveckling, vilket Arvola (2014) stärker med sina fem steg.  
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Användarinvolvering bör enligt informanterna ske genomgående i ett 

systemutvecklingsprojekt, men till en viss grad i olika faser. Dhandapani (2016) och 

Gaddis (2012) nämner sex olika faser där användare kan involveras; Insamling av krav, 

Analys, Design, Utveckling, Test och Utvärdering. Enligt informanterna är det viktigt att 

skapa en förståelse i vad användare vill ha ut av ett system och fånga in de krav som finns 

för systemet. Däremot bör det finnas ett koncept för systemet från utvecklingsteamets 

sida. Informanterna uttryckte att användare bör involveras i en större utsträckning i 

kravinsamlingsfasen. Ett system testas och utvärderas i slutskedet av ett projekt. Däremot 

kan involveringen minska vid till exempel design och utveckling, vilket är de faser där 

utvecklingsteamets domänexpertis är övervägande. De metoder som Sharp, Preece och 

Rogers (2015) nämner vara relevanta för användarinvolvering är till exempel workshops, 

utvärderingsmöten, användartester eller andra aktiviteter för informationsinsamling. 

Användarinvolvering sker enligt informanterna främst för att få feedback på idéer eller på 

de system som utvecklas, och inte för att skapa nya system. 

 

4.2.3   Användares påverkan i systemutvecklingsprojekt 

Användare ska enligt informanterna involveras tidigt i ett projekt, med motiveringen att 

det ger rikligt med information om det problem som finns med systemet eller kring de 

förändringar som ska implementeras. Att involvera användare i början av ett projekt 

uppfattas då som en kritisk faktor för att lyckas med ett systemutvecklingsprojekt, vilket 

även Abelein, Sharp och Paech (2013) påpekar i sin studie. Användare kan därmed ha en 

stor påverkan i ett projekts inledande faser, där informanterna menar att 

informationsinsamling och feedback är viktigt. Enligt informanterna har inte användare så 

stor påverkan efter att dessa faser är slutförda, då utvecklingsteamet designar och 

utvecklar system. De fungerar mer som ett stöd för att testa olika idéer, till exempel via 

användartester, som är ämnade att lösa de existerande problemen. Om flera användare är 

missnöjda med lösningen så är det något fel på lösningen, inte på användarna. 

 

Informanterna nämner att det är upp till utvecklingsteamet/ledningen att bestämma om 

användarens åsikter ska tas med eller inte. Det är viktigt att inte vara självisk i 

systemutvecklingsprojekt, då användarens åsikter behöver analyseras och utvärderas. 

Ibland måste dock användarnas åsikter bortses då de sällan har ett holistiskt perspektiv 

över ett system och vill lösa de problem som de står inför utan att se helheten. 

 

Venkatesh et al (2003) tar upp modellen UTAUT för att undersöka hur användare 

accepterar olika teknologier. Ett av koncepten som används för att mäta acceptans är 

“förväntad prestation”, vilket innebär i vilken grad som individer tror att användningen av 

systemet kommer att förbättra arbetsprestationen. Det här konceptet behöver inte enbart 
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gälla för hela system, utan även för enskilda funktioner. Enligt en informant händer det att 

användare inte tycker om en idé eller innovativ lösning vilket kan leda till att det inte tas 

med i ett projekt. Några av informanterna säger att hela poängen med innovation att skapa 

en långsiktig lösning på ett existerande problem. Men om användarna anser att en lösning 

inte förbättrar arbetsprestationen i systemet eller är för svår att hantera, så är lösningen 

troligtvis för komplex eller ineffektiv för att ha med i systemet. Venkatesh et al (2003) 

nämner även “förväntad ansträngning”, som innebär användarnas attityder mot hur 

lätthanterligt ett system är. Det här konceptet kan jämföras med den ovan nämnda 

komplexiteten i systemet.  

 

Två informanter nämner även att ett flertal användare kan påverka ett system om de 

upplever samma problem i ett system. Venkatesh et al (2003) tar även upp underlättande 

villkor som ett av koncepten som påverkar en användares attityd mot systemet. 

Underlättande villkor innebär i vilken utsträckning en organisation har ordnat 

arrangemang, exempelvis träning, för att stödja de som ska använda systemet. Några av 

informanterna påpekade att företagen som de arbetar för erbjuder träning i form av 

videoklipp, men att de har som mål att systemen ska vara så pass lätthanterliga och 

användarvänliga att undervisning inte ska behövas. De tre koncepten påverkas sedan av 

vilken erfarenhet som användaren har i systemet, samt hur villiga de är att använda 

systemet (Venkatesh et al 2003). En av informanterna tog upp att användare som enbart 

använder systemen någon gång i månaden påverkas inte i en större utsträckning av mindre 

förändringar. De kritiserar därför sällan förändringarna som gjorts. De användarna kan 

identifieras som mindre erfarna användare i systemet. Men dock så påverkar mindre 

förändringar de som använder systemet väldigt ofta säger informanten. Det finns 

användare som arbetar med systemet dagligen och de kan identifieras som mycket erfarna 

användare av systemet. När mindre förändringar sker i systemet påverkar detta den erfarna 

användarens dagliga arbetsprocess. Då användarens rutiner skakas om kan det leda till 

arbetsprocesserna i systemet tar längre tid om förändringen är för komplex eller icke-

användarvänlig. 

 

Informanterna hade många åsikter om hur användare kan påverka en produkts innovation. 

En del informanter ansåg att användare ibland kan vara motståndare till nytänk och 

innovation i en produkt. När funktioner läggs till eller funktioner flyttas runt i systemet så 

påverkas användarnas arbetsrutiner. Några informanter upplever negativ respons när 

förändringar sker i ett system, då användare i viss utsträckning inte vill förändra sitt 

arbetssätt som de är bekväma med. När förändringar sker så kommer användare behöva 

lära sig de nya funktionerna i systemet. En av informanterna sa att det kan gå så långt att 

innovativa lösningar kan skrotas om användarna inte tycker om lösningen. Användares 
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påverkan av innovationen varierar alltså från företag till företag och anställd till anställd. 

Det är upp till varje person och företag att bestämma hur mycket de vill lyssna på 

användarna. 
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5 Diskussion  
I det här kapitlet kommer resultatet av studien att diskuteras och jämföras med den teori och 

tidigare forskning som tidigare har presenterats. Metodvalet för studien kommer även att 

diskuteras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Grunden till att innovation behövs ligger i att företag behöver förnya sina system för att 

antingen behålla befintliga användare eller att locka nya användare. Därför behöver 

företag nytänk och utveckling samt ett långsiktigt framtidstänk för sina system. Eftersom 

användare ses som en stor informationskälla är det intressant att undersöka vilken 

påverkan dessa har på ett systems innovation. Användarinvolvering är självklart enligt 

informanterna. De element i ett projekt som informanterna har delade åsikter om är i 

vilken utsträckning användare ska involveras och hur den feedback som användare bistår 

med ska behandlas. 

 

5.1.1 Innovation i systemutvecklingsprojekt 

Alla informanter höll med om att innovation är viktigt för att både ett företag och ett 

system ska vara framgångsrikt. Som Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) tar upp att kan 

innovation leda till en ökad avkastning vid implementeringen av en nytt eller omarbetat 

system. Det här kan bidra till att utvidga företagets marknadsandelar samt förbättringar av 

arbetsprocesser. Informanterna hade dock olika definitioner av vad innovation var, där den 

kunde delas upp i ren innovation och mindre innovation. Detta kan bero vart gränsen går 

för vad just innovation är, där en förändring av ett grafiskt gränssnitt kan vara en mindre 

innovation, i den bemärkelse att det förändrar system och kan leda till konkurrensfördelar. 

Ren innovation beskrevs enligt informanterna istället som ett system, en lösning eller en 

funktion som marknaden, i detta fall användare, aldrig tidigare har sett. Ren innovation 

kan därför ses som något banbrytande. Svårigheterna med innovation som informanterna 

nämner stämmer överens med det som Valacich och Schneider (2014) nämner, att hitta de 

lösningar som kommer accepteras av användare och vad som kommer att gynna företaget 

att utveckla. För att kunna veta vilka innovativa lösningar som företaget ska satsa på 

behöver användare involveras, vilket Abelein, Sharp och Paech (2013) och Thakurta och 

Roy (2012) tar upp. Dock anses de förslag och idéer som i vissa lägen kan leda till 

innovation menar en majoritet av informanterna att de kom ifrån utvecklingsteamet eller 

ledningen i företaget, och inte från användarna. Detta leder till en motsägelse, då Saffer 

(2010) nämner att i användarcentrerad design så vet användaren bäst. Några informanter 

uttryckte att vissa förslag och idéer som kommer från användare kan anses vara innovativa 
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och kan därför användas i utvecklingen. De flest ansåg att användares förslag och idéer 

inte är innovativa då dessa ofta är en funktion eller design som användare har sett i ett 

annat system. Innovation kan utifrån informanternas åsikter sammanfattas enligt följande: 

 

“Innovation innebär att skapa eller ändra en artefakt, där en långsiktig lösning skapas 

som ska åtgärda ett existerande problem.” 

 

Det som framkom under intervjuerna var att en innovativ lösning ofta, om inte alltid, 

kommer från företaget själva. De förslag som användare kommer med är ofta rättningar av 

buggar som behöver göras för att ett system ska fungera optimalt. Innovationen i ett 

systemutvecklingsprojekt handlar mer om hur utvecklingsteamet arbetar och vad för 

beslut som de fattar, än att användare kommer med innovativa lösningar som förändrar 

systemet. Informanterna nämner dock att i vissa fall kan användare hämma en innovativ 

lösning, där till exempel användaren inte är redo för den teknik som lösningen använder. 

Det kan också vara att användare inte tycker om den lösning som har utvecklats. Det kan 

bero på att användare är trygga i det system som de arbetar i idag, och vill därför inte att 

ändringar ska ske. Det här kan bli en negativ spiral för företaget, då om förnyelse och 

utveckling inte sker, kommer företagets system inte drivas framåt. Informanterna betonade 

vikten av att både tillfredsställa nuvarande användare och samtidigt utveckla system som 

kommer locka nya kunder. På grund av det här är innovation viktigt i ett 

systemutvecklingsprojekt. IT-branschen är i ständig förändring och det gäller att följa med 

i utvecklingen men samtidigt våga simma motströms. Det är inte alltid bäst att följa 

marknaden. Om företag inte innoverar sina system och lösningar kommer utvecklingen att 

avstanna. 

 

5.1.2 Användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

Att involvera användare i systemutvecklingsprojekt uppfattades av samtliga informanter 

som positivt. De ansåg att det fanns många fördelar med att involvera användare. Några av 

fördelarna som kunde identifieras var att användare ger viktigt feedback på nya 

systemförändringar, upptäcker buggar i systemen och fungerar som en källa för 

kravinsamling. Det här var likartat mot Sharp, Preece och Rogers (2015) beskrivning av 

vad användarinvolvering ger ett systemutvecklingsprojekt. De beskriver att 

användarinvolvering existerar för att uppnå användarens förväntningar av ett system. Det 

här kan sammankopplas med det informanterna sa om att användarna kan fungera som en 

källa för kravinsamling. Arvola (2014) skriver att utvecklingen av nya interaktiva 

produkter och tjänster som bedrivs med människan i centrum, säkerställer att de är 

meningsfulla i den situation där de är tänkta att användas, av dem som ska realisera deras 

värde. Han tar även upp att processer ska planeras med människan i centrum, vilket 
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innebär samla in krav, hitta intressenter och förstå projektets mål. Informanterna delar 

med andra ord Arvolas (2014) åsikter gällande involvering av användare vid 

kravinsamling.  

 

En situation där det dock var lite tveksamt om användare ska involveras var vid 

framtagning av idéer och förslag till förändringar. Det här berodde på att informanterna 

ansåg att domänexpertisen vägde tyngre än användarnas förslag. Användare som inte har 

någon utbildning inom systemutveckling eller design kan alltså inte riktigt se problemen 

ur ett helhetsperspektiv. Att ändra på en funktion eller flytta runt en design kanske löser 

ett problem för några användare, men skapar istället nya problem för andra användare. 

Användarinvolvering bör därför ske när det är företaget som initierar det och inte under 

användarnas premisser. Saffer (2010) tar upp faror med att använda användarcentrerad 

design som ett förhållningssätt. Han skriver att enbart förlita sig på användare i 

designbeslut kan göra att resultatet av produkten blir för smalt fokuserad. Det här är precis 

som informanterna beskriver, att användare är för smalt fokuserade och kan inte se 

problemet ur ett helhetsperspektiv. 

 

I tidigare forskning skriver Bano och Zowghi (2013)  att om funktioner verkar oklara i 

systemet, så ska användare involveras i större omfattning för att ge beslutsstöd om vilka 

krav som systemet ska innehålla, men även för att försöka förstå systemets komplexitet. 

Informanterna har en snarlik åsikt gällande ämnet. De säger att involvering bidrar med 

feedback på ändringar som har gjorts på ett befintligt system, exempelvis nya funktioner. 

Det här betyder alltså att användare ska involveras när funktioner kan tänkas bli för svåra 

för användaren att hantera. Men om en användare inte förstår en funktion så kanske det 

beror på att den på något sätt är nytänkande och innovativ. Användaren kanske inte har 

stött på något liknande förut och inte riktigt vet hur de ska använda funktionen. Det är vid 

sådana här tillfällen som innovationen påverkas starkt. Systemet är menat att vara 

förståeligt för användarna, inte för de som skapar systemet. Här måste alltså 

användarvänligheten i systemet prioriteras före en innovativ lösning, oavsett hur bra en 

funktion verkar vara i skaparnas ögon. 

 

5.1.3 Användares påverkan i systemutvecklingsprojekt 

Informanterna hade delade åsikter angående hur mycket användare kan påverka i ett 

systemutvecklingsprojekt. En del informanter ansåg att användare bistår med lösningar 

och idéer som leder till att kraven för ett system förändras. Majoriteten av informanterna 

tyckte dock att användare fungerar mer som ett stöd i utvecklingen. Bano och Zowghi 

(2013) anser att hanteringen av användare i ett systemutvecklingsprojekt är viktigt, då 

projektet kan bli förlängt och/eller öka i kostnad om detta inte görs korrekt. Det skulle till 
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exempel kunna vara att användare uttrycker kritik över en förändring som sker i ett 

system, och förändringen kan vara bra från början men att kommunikationen har blivit fel 

mellan företaget och användare. Informanterna tar upp en farhåga i 

systemutvecklingsprojekt. De nämnde att även om utvecklingsteamet är nöjda med en 

förändring i systemet är det inte en bra förändring om användare blir missnöjda. Att 

användare ska förstå en förändring eller ett nytt system är viktigt. Sharp, Preece och 

Rogers (2015) tar upp termen användbarhet, där de beskriver det som att “produkten 

behöver blir förstådd, inlärd, använd och vara attraktiv för användare”.  

 

Informanterna tar upp att användare generellt har en negativ inställning till förändringar, 

vilket kan kopplas till dålig hantering av användare eller att kommunikationen mellan 

företag och användare inte sker optimalt. Det informanterna nämner som en viktig del i 

utvecklingsarbetet är att användare ska ha en förståelse i varför förändringen sker och 

varför förändringen kommer förenkla deras dagliga arbete.  

 

Användaracceptansen ansåg informanterna vara en stor del i systemutvecklingsprojekt då 

utvecklingen oftast har användare i fokus. Det är användare som ska arbeta i systemet och 

det är därför viktigt att systemet får en acceptans från användare. De fyra huvudkoncept 

som Venkatesh et al (2013) tar upp undersöker de attityder användare har i accepterandet 

av ett nytt system. Flertalet informanter tar upp användares förväntningar som en stor del i 

systemutvecklingsprojekt. Om användares förväntningar av ett system eller förändringar 

av ett system inte möts behöver utvecklingsteamet arbeta om systemet eller förändringen. 

Uppnås inte dessa förväntningar kommer användare att välja ett annat system istället. Stort 

fokus ska därför läggas på användaracceptansen när nya förändringar ska implementeras i 

systemet. 

 

Den påverkan som användare har i ett systemutvecklingsprojekt är enligt informanterna 

den påverkan som de tillåts att ha. Domänexpertisen inom området är starkt avgörande för 

hur utvecklingen av ett system går till. Om utvecklingsteamet märker att fler användare 

upplever samma problem så påverkar deras åsikter utvecklingen. Men enligt 

informanterna så har en enskild användare svårt att påverka ett systemutvecklingsprojekt. 

 

5.2 Metodreflektion 

Valet föll på att genomföra en kvalitativ studie med en deduktiv ansats och 

semistrukturerade intervjuer. Med metodvalet har vi kunnat fånga informanternas åsikter 

och verklighetsbaserade uppfattningar vilket hela studien grundar sig på. Hade valet fallit 

på en kvantitativ metod hade inte samma åsikter kommit fram lika tydligt. Den deduktiva 
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ansatsen har bidragit till en förståelse och grundläggande kunskap inom det område 

studien berör. Ansatsen låg även bakom intervjuernas struktur och hur insamlingen av 

empiri skulle gå till.  

 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, vilket bidrog till samlade åsikter från 

informanterna. För att ge datainsamlingen ett ytterligare djup hade genomförande av 

observationer vid till exempel användartester hos företag varit önskvärt. Det här kunde 

dock inte genomföras på grund av tidsbrist.  

 

Om studien skulle utföras med samma metod för datainsamling på olika personer inom 

liknande målgrupp så kommer resultatet med största sannolikhet att bli likadant. Det här 

baseras på att informanterna hade i allmänhet liknande svar. Den skillnad som gick att se i 

hur utförligt de olika informanterna svarade berodde troligtvis på deras varierande 

erfarenheter av användarinvolvering. 

 

Informanterna hade olika yrkesroller vilket kan vara en faktor som påverkar validiteten. 

Studien har tagit med en till två personer inom varje yrkesroll. Om de informanter som vi 

intervjuade har helt olika åsikter mot andra personer inom samma yrkesroll är tämligen 

svårt att bevisa. Urvalet för studien är dock personer som har arbetat med 

användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt. Vi anser därför att studien har mätt det 

som var avsett att mätas. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel kommer slutsatsen för arbetet att presenteras samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Definitionen av innovation 

Från studiens analys och den teori som har studerats kan innovation definieras enligt 

följande; 

 

“Innovation innebär att skapa eller ändra en artefakt, där en långsiktig 

lösning skapas som ska åtgärda existerande problem.” 

 

Hur användare påverkar innovation i ett systemutvecklingsprojekt 

Användare kan påverka innovationen i ett system i de fall där ett företag vill skapa ett 

innovativt system eller genomföra en förändring i ett befintligt system. De påverkar 

genom att uttrycka negativitet eller skepticism mot det som anses vara innovativt, vilket 

kan leda till att företaget till exempel väljer att inte ta med en viss funktion eller att ändra 

om en design. Det här kan bero på att användare inte är redo för den förändring som 

innovation bidrar till. Enligt studien är det användaren som styr marknaden och det viktiga 

är att få användaren att förstå förändringen och varför detta leder till en bättre produkt. 

 

Användare kan påverka ett projekt i den mån som ett utvecklingsteam eller ett företag 

tillåter användare att påverka. Anser utvecklingsteamet eller företaget att en användares 

idéer inte är tillräckligt bra eller relevanta för utvecklingen av ett system kommer de inte 

ha någon påverkan i ett projekt. Däremot kan användare i grupp påverka i en större 

omfattning än vad en enskild användare kan, då om fler användare upplever ett och 

samma problem behöver företaget lyssna på användarnas idé. 

 

För att kunna dra en gräns i om det är positivt eller negativt med användarinvolvering i ett 

nytt systemutvecklingsprojekt behöver användare delas upp i två olika typer av användare, 

nya användare och befintliga användare. Det finns en fördel med att involvera nya 

användare i ett nytt projekt då de är den tänkta målgruppen för system som ska utvecklas. 

Där kan deras feedback samlas in, vilket i sin tur kan leda till en bättre anpassad produkt. 

Involveringen av befintliga användare i ett nytt projekt bör göras med aktsamhet, för om 

projektet inte slutförs kan det leda till missnöje från de befintliga användarna. Det kan till 

exempel vara en funktion som är efterlängtad av användare. 
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Det är främst tre element som påverkar användares attityder när innovativa förändringar 

implementeras i systemet. Om inte elementen uppmärksammas så kan det leda till att 

användarna väljer ett annat system. Elementen ingår i modellen UTAUT och kan förklaras 

enligt följande: 

 

1. Förväntad prestation: vilken grad som individer tror att användning av systemet 

kommer att förbättra arbetsprestationen.  

2. Förväntad ansträngning: hur användarvänligt systemet är. 

3. Underlättande villkor: i vilken utsträckning en organisation har ordnat 

arrangemang, exempelvis träning, för att stödja de som ska använda systemet. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

En djupare insikt i hur användare kan påverka i ett systemutvecklingsprojekt kan 

åstadkommas genom observationer vid användartester. Genom observationer kan 

användare studeras närmare, vilket kan leda till en bättre förståelse i vilka åsikter från 

användare som framhävs i systemutvecklingsprojekt. 

 

Den här studien hade ingen bestämd arbetsroll som skulle undersökas, exempelvis att 

intervjuobjekten enbart arbetar med UX-design. Om det här skulle få ett annorlunda 

resultat är svårt att säga, men det hade varit en intressant aspekt att titta vidare på. Inget 

specifikt system undersöktes inte i den här studien, istället låg fokus på att studera system 

i sin helhet. Vidare forskning skulle därför kunna studera om innovationens påverkan 

varierar beroende på vilket system som undersöks. 

 

En intressant infallsvinkel hade varit att undersöka hur användare påverkar innovationen i 

startupföretag, som verkligen skapar en helt ny produkt från grunden. Den här studien 

fokuserade på företag som är väletablerade inom branschen. Det hade därför varit 

intressant att utgå från liknande frågeställningar på ett icke-väletablerat företag, för att se 

om studien hade fått ett annorlunda resultat. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

 

Erfarenhet 
 Vad har du för erfarenheter av användarinvolvering? 

 Hur länge har du arbetat med användarinvolvering? 

 

Produktinnovation 
 Hur definierar du produktinnovation? 

 

Användarinvolvering 
 Hur påverkar en användare systemutvecklingsprojekt? 

o I vilken utsträckning påverkar detta en produkts innovation? 

o Är det en positiv eller negativ påverkan? 

 Hur mottas en ny funktionalitet eller design av användare rent 

generellt? 

 Vad har användare för uppfattningar av förändringar i systemen? 

 I vilka faser anser du att användare ska involveras? 

o Vilka metoder bör användas? 

o Hur mycket bör användare involveras? 

 Bör användare involveras i systemutvecklingsprojekt? 

o Hämmar användare en innovativ produkt? 

o Ser du fördelar respektive nackdelar med att involvera 

användare? 
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