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Sammanfattning 
Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen har idag en allt viktigare roll vid 

införande av ett nytt system. Stor vikt placeras på att systemet ska bidra med rätt 

information vid rätt tidpunkt. För att uppnå det krävs oftast en slutanvändares 

medverkan i systemutvecklingsprocessen. Flertal undersökningar har utförts med 

inriktning att söka reda på varför en användare bör vara med, dess positiva och 

negativa aspekter samt urvalskriterier vid val av slutanvändare.  

 

Syftet med arbetet är att jämföra existerande användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen med metodologin ETHICS förhållningssätt till 

användarinvolvering. Det med avgränsningen små-till-medelstora företag(SME). 

Genom det kunna bidra med en klassificering av graden användarmedverkan vilken 

förekommer i systemutvecklingsprocessen.  

 

Arbetet förhåller sig till en kvalitativ undersökning med ett deduktivt arbetssätt. Med 

det har grundläggande information samlats för att sedan bygga vidare arbetets 

intervjuer, samt att ha insamlad information i åtanke. Eftersom en jämförelse mellan 

teori och empiri skulle utföras beaktades även aspekten om hur användarmedverkan 

faktiskt framkom i verkligheten.  

 

Resultatet av arbetet resulterade i förhållandevis lika synsätt mellan de tillfrågade 

informanterna. Användarmedverkan förekom ofta eftersom informanterna själva 

ansåg att de hade en grundgörande funktion för hela systemutvecklingsprocessen. 

Beroende på kundverksamhetens storlek förekom olika klassificeringar av 

förhållningssätt enligt metodologin ETHICS men mest förekommande var ändå det 

representativa förhållningssättet till användarinvolvering. 



   
 

   
 

Summary 
User participation in system development is an increasingly important role in the 

development of a new system. Great emphasis is placed on the system to contribute 

right information at the right time. To achieve success in system development is end-

user involvement required. Several studies have been conducted with focus why an 

end-user should participate, the end-user participations positive and negative aspects 

and the criteria at the selection of end-users. 

 

The purpose of this work is to compare existing user participation in the system 

development process with a methodology called ETHICS and its approach to user 

involvement. The delimitation is small-to-medium enterprises (SME). Through 

gathered information contribute with a classification of the degree of user 

involvement, which occurs in the system development process. 

 

The work relates on a qualitative study with a deductive approach. With the basic 

information gathered build the interviews, and to have the collected information in 

mind. Since a comparison between theory and empirical data would be performed 

was also the aspect of how user involvement actually emerged in reality studied. 

 

The results were relatively similar approaches among those surveyed informants. 

User participation often occurred because the informants themselves believed they 

had a fundamental function for the entire system development process. Depending on 

the customer size of operations different classifications of approach according to the 

methodology ETHICS have been made. The most prevalent approach was still the 

representative approach to user involvement. 
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1 Introduktion  
Kapitlet presenterar problematiken vilken framkommer vid brist av 

användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen. Tidigare undersökningar samt 

arbetets syfte och frågeställning kommer även att presenteras. Ytterligare 

presentation om arbetets avgränsning samt målgrupp framläggs. 

1.1 Bakgrund 

Användarmedverkan i utvecklingsprocessen har en viktig roll vid införandet av ett 

nytt system. Dock är det en betydande faktor vilken inte alltid får den uppmärksamhet 

och tid den behöver (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 

Dagens arbete cirkulerar runt fungerande och effektiva informationssystem, det är 

därför viktigt att de användare som arbetar med systemet upplever 

användartillfredsställelse. Att systemet bidrar med korrekt information, att systemets 

struktur stämmer in på användarens arbetssätt samt systemets användbarhet. Det är av 

ytterst vikt att systemet arbetar med slutanvändarna och inte bidrar med påfrestningar 

och missnöje. Med hjälp av användarmedverkan kan systemanpassning mot 

slutanvändarna och deras arbetsuppgifter framställas(Gulliksen & Göransson, 2002, 

Berg & Jacobsson, 2011). 

 

Undersökningar har utförts varför IT-projekten har svårigheter att uppnå framgång. 

Uppmätning av flertal faktorer har utförts på olika projekt och bristen av användarnas 

delaktighet i projektet har utpekats till den största orsaken av ett IT-projekts 

misslyckande. Endast 34 % av alla IT-projekt lyckades uppnå välbefinnande hos 

användarna (Subramanyam et al. 2010).  

 

Trots tidigare arbeten och studier om användbarhet och användarmedverkan är bristen 

av användbara och effektiva system stor. Bristen av kompetens påstås föreligga hos 

utvecklarna med dess okunskap av användbarhet och användarmedverkan. Speciellt 

företeelsen att användarna inte placeras i fokus. Användarcentrering inbegriper flera 

kunskapsbaserade discipliner och är därmed ett brett område att beakta. Tid och 

kostnad är även en stor faktor till varför användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen inte blir av. Det har medfört att olika metoder och 

modeller skapats för att motverka bristen av användarmedverkan (Gulliksen et al. 

2003, Gulliksen & Göransson 2002).  

1.2 Tidigare forskning 

He och King(2008) presenterar en sammanställning av 82 empiriska studier i ett 

arbete inriktat på användardeltagandet i informationssystemsutveckling. Resultatet av 

de olika studierna jämförs i en metaanalys med två huvudkategorier, beteendemässiga 

resultat samt produktivitetsresultat. Utifrån indelningen presenteras 

användardeltagandet som minimal till måttlig i informationssystemsutveckling. De 
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presenterar även aspekten, för att uppnå ett framgångsrikt och anpassat system bör 

användarmedverkan behandlas som ett krav i utvecklingsprocessen. 

 

Berg och Jacobsson(2011) granskar perspektivet varför en användare involveras i 

utvecklingsprojekten. Enligt arbetets slutsats används användarmedverkan för större 

chans att uppnå ett lyckat system. Kommunikationen vilken förekommer vid 

användarmedverkan har även förhindrat missförstånd i systemets 

uppbyggnadsprocess. Fält-Andersson och Gustavsson(2011) analyserar fördelar med 

användarmedverkan och om systemet efter användarmedverkan upplevs mer 

användbart. Resultatet presenteras som fördelaktigt eftersom involvering av 

användare i utvecklingsprocessen kan resultera i högre användaracceptans. Med 

högre användaracceptans och deltagande i utvecklingsprocessen desto större chans 

för ett lyckat projekt. (Fält-Andersson & Gustavsson, 2011, Karlsson & Duvsten, 

2004). 

 

Ulvstig(2003) undersöker kriterier vid urval av användare till utvecklingsprojekt. 

Framförallt i förhållande till användarcentrerad systemdesign. I arbetet har flertal 

kategoriseringar av användartyper utförts där även frågan när en användare bör 

involveras beaktas. Informationen har samlats in från utvecklarna. Resultatet anger att 

urvalspersonerna bör vara de som kommer använda det nya systemet. Det utförs även 

en uppdelning av urvalspersonerna som i mer eller mindre utsträckning är med i 

utvecklingsprocessen. Kujala och Kauppinen(2004) har med information insamlad av 

användarna genomfört en studie om faktorer som är avgörande vid urval av lämpliga 

användare. Arbetet beskrivs genom olika fältstudier där urval av relevanta användare 

utförts. I resultatet presenteras en generell underskattning av mångfaldet av 

användarmedverkan hos utvecklaren.  

 

Lin och Shao(2000) undersöker i sin artikel kopplingar mellan användarmedverkan 

och användarattityder. Framförallt om kopplingarna leder till större 

användaracceptans och ökad systemanvändning. För- och nackdelar hämtades från 32 

organisationer. Från insamlad empiri framkom svaret som positivt. Där 

användarmedverkan och användarattityd bidrog positivt till ett lyckat system. 

 

Pettersson och Ulvstig(2005) presenterar att användarmedverkan även kan påverka 

systemutvecklingsprocessen negativt, det genom kommunikationsproblem. I studien 

har faktorer hämtats där utvecklarna måste se informationssystemet ur en 

slutanvändares perspektiv samt att en slutanvändare med öppenhet måste tala om sitt 

eget tankesätt. Faktorer som påverkar systemutvecklingsprocessen negativt är brist av 

intresse som kan föreligga hos slutanvändarna och systemutvecklarna. Båda parter 

behöver vara väl medvetna om intressets vikt i arbetet.  

 

Tidigare arbeten visar att brister mot användarmedverkan förekommer och att en 

användare bör involveras. Arbetet kommer därför kunskapsmässigt medföra vidare 

information om användarmedverkan med inriktning till hur dagens utvecklare ser och 
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förhåller sig till användarmedverkan. Eftersom tidigare forskning visar en avsaknad 

av konkret klassificering mot användarmedverkan i utvecklingsprocessen ämnar 

undersökningen att utifrån ETHICS förhållningssätt till användarinvolvering bidra 

det. 

1.3 Problemformulering 

Det är av stor vikt att slutanvändarna får vara med vid utveckling av system. Det 

eftersom slutanvändarna ska arbeta inom systemet efter utvecklingsfasen. Statistik 

talar att användarmedverkan inte förhåller sig tillräckligt aktivt i 

utvecklingsprocessen och medför att systemen blir ineffektiva men kan även ge 

ohälsa genom datorrelaterade problem (Gulliksen & Göransson, 2002) 

 

Eftersom problemet existerar finns tankegångar om hur aspekten av 

användarmedverkan behandlas samt hur stor grad av medverkan användarna har i 

systemutvecklingsprocessen. Hur skiljer olika företags synsätt på användarmedverkan 

eller existerar en enhetlig syn? 
 

Arbetet ämnar att med insamlad teori om metodologins förhållningssätt till 

användarinvolvering samt empiri om informanternas behandling av 

användarmedverkan bidra med en klassificering.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka synen på användarmedverkan inom små-till-

medelstora företag(SME) samt dess behandling i systemutvecklingsprocessen. 

Genom en kvalitativ undersökning samla information för att sedan förmå en 

jämförelse och klassificering av arbetssättet mot Mumford(1995) ETHICS och dess 

förhållningssätt till användarmedverkan.  

 

Arbetet består av en huvudgripande forskningsfråga, 

Hur behandlas användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen i små till 

medelstora företag? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Arbetet behandlar hur användarmedverkan används i dagens 

systemutvecklingsprocess samt jämförelser av dem till ETHICS förhållningssätt till 

användarinvolvering. Därmed kommer andra metodologier med användarmedverkan 

inte behandlas. Hänsyn har tagits till publikationens publiceringsår. Eftersom 

publikationen har ett publiceringsårtal från år 1995 har material från senare år som 

behandlat liknande uppgifter även använts. Arbetet har en avgränsning mot 5 

subjektivt utvalda utvecklare mot IT-branschen i olika verksamheter och kommer 

därför inte behandla slutanvändares aspekter kring användarmedverkan. 

Informanterna till arbetet har avgränsats till företag med utveckling för små-till-



 

  4 (38) 
 

medelstora företag(SME). Antalet informanter har beaktats genom arbetets 

tidsperspektiv och är därmed i antal 5. Arbetet ämnar endast undersöka de 

systemutvecklingsprojekt där hänsyn och deltagande av användarmedverkan 

framkommit. Enligt Livari J och Livari N(2010) finns fyra dimensioner av 

användarcentrering i systemutveckling. Arbetet kommer förhålla sig till en 

dimension, användarmedverkan. 

 

Olika varianter av människoorienterade metodologier finns att tillhandahålla vid 

undersökning av ett systems beteende och utveckling. Avison och Fitzgerald(2008) 

nämner tre olika människoorienterade metodologier i sin publikation, ETHICS, 

KADS och CommonKADS. ETHICS använder sig av användarmedverkan och ett 

sociotekniskt synsätt vid systemutveckling. KADS och CommonKADS strävar 

däremot efter att stödja teknik genom mänsklig expertis. Det kan vara i synnerhet att 

upptäcka flaskhalsar i kunskapsresurser inom verksamheter. 

 

Arbetets syfte är att utföra en generell klassificering av förhållningssättet till 

användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen. Metodologin ETHICS passar 

därför in i arbetet eftersom den har ett strukturerat förhållningssätt av 

användarinvolvering. ETHICS står för Effective Technical and Human 

Implementation of Computer-based Systems och används eftersom större fokus 

placeras på användaren i systemutvecklingsprocessen. De förhållningssätt som 

presenteras inom ETHICS är konsultativ-, representativ- samt konsensusinvolvering 

av användare (Mumford, 1995). 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är främst informatikstuderande studenter samt verksamma 

personer inom området. Det eftersom arbetet kan ha nytta i vidare forskning samt till 

underlag vid användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen. Ytterligare målgrupp 

är allmänna intressenter med intresse för användarmedverkan i utvecklingsprocessen 

och teori enligt ETHICS.  
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2 Teori 
I kapitlet presenteras relevant teori mot undersökningens forskningsfråga. Först 

redogörs systemutveckling samt informationssystem. Därefter följer en definition och 

presentation av användarmedverkan samt en beskrivning av metodologin ETHICS. 

2.1 Systemutveckling 

Enligt NE(2014) är systemutveckling en aktivitet vilken utreder och förbättrar ett 

systems förutsättningar. Det genom att skapa ett anpassat system till verksamheten 

för praktisk tillämpning. Systemutveckling kan medföra förändringar av 

arbetsprocesser i den verksamhet ett nytt informationssystem installeras. Ett 

informationssystems utveckling sker genom olika faser med olika utföranden. 

 

Ett informationssystem innehåller information och processer som kan vara 

användbara för verksamheter och kunder, med avsikt att effektivisera verksamhetens 

informationshantering. Alla verksamheter har någon form av kontakt med ett 

informationssystem, allt från statliga verksamheter, fackföreningar och offentliga 

organisationer. Informationssystem kan vara sociala, som betyder att information 

passerar mellan personer eller ett datorbaserat informationssystem, att information 

finns i verksamhetens teknik. Datorbaserade informationssystem behandlar 

information i text, bild och ljudformat. Det ger även möjlighet att lagra information 

som kan leda till högre konkurrenskraft hos verksamheten, i form av högre 

effektivitet, relaterad lönsamhet och bättre ledningsbeslut (Avison & Fitzgerald, 

2008). 

 

Vid utveckling av ett informationssystem passeras bestämda faser. För att ta sig 

vidare till nästa fas måste den befintliga fasen vara klar. Faserna används för att 

kontrollera projektets olika delar och funktioner som medför systemets effektivitet 

samt hanterbarhet. Utvecklingsprocessen sammanfattas i åtta olika faser enligt Curtis 

och Cobham (2008), 

1. Fastställande av mål – en kravspecificering om projektets omfattning. Genom 

nuvarande användares redogörelse eller skriven dokumentation framkommer brister i 

de områden som behöver bearbetas. 

2. Utredning och förstudie – utifrån tidigare fas brister presentas i fasen en eventuell 

lösning på problemen. Det utförs en uppskattning av kostnader, fördelar samt studier 

av befintlig dokumentation. 

3. Systemanalys – syftet med systemanalysfasen är att fastställa det huvudsakliga 

behovet. Genom en processanalys och nedbrytning av systemets olika funktioner 

samt dataflöden redovisas en modell. Den modell illustrerar de logiska krav som ska 

uppnås i det nya systemet. 

4. Systemdesign – när en god uppfattning om systemets nya krav uppnåtts verkställs 

modellen till fysisk design. Olika designförslag kopplat till kostnadskategori 

presenteras därefter till ledning. 
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5. Detaljdesign – i designfasen finns fyra specifika områden som måste beaktas, 

program måste utvecklas gentemot insamlade krav, hårdvarukrav måste angetts, 

databasens strukturering samt en tidsplan för genomförandet.  Två ytterligare faktorer 

spelar även stor vikt i fasen, berörande säkerhet och användbarhet. Beaktar systemet 

dessa områden samt faktorer kommer det bemöta angivna mål samt vara ett effektivt 

verktyg till arbetsplatsen och dess uppgifter.  

6. Implementering – vid implementering skapas systemet fysiskt. Systemet installeras 

och testas. Data från föregående system förflyttas samtidigt som personalen utbildas i 

det nya systemet. Det nya systemet måste formellt godkännas innan steget till nästa 

fas utförs. 

7. Övergång- har tidigare fas mottagit det formella godkännandet kommer i 

övergångsfasen det äldre systemet ersättas. Övergången kan ske på olika sätt, det 

äldre systemet kan köras parallellt med det nya som medför att det äldre systemet ses 

likt en backuplösning. Eller kan övergången ske via en pilotlösning, som betyder att 

det nya systemet införs successivt med mindre delar åt gången. 

8. Utvärdering och underhåll – det nya systemet är driftsatt där för- och nackdelar 

med systemet har uppmärksammats. Utvärderingsrapporten utförs för att se efter hur 

det nya systemet fungerar till verksamheten. Underhåll kan innebära att korrigera fel 

eller att systemet kan behöva köras med högre teknisk effektivitet än vad tidigare 

beräknats.  

 

Iteration av de olika faserna i systemutvecklingen kan förekomma. Iteration är en 

annan benämning av repetering. Iteration i utvecklingen sker när det tänkta resultatet 

inte framkommit första gången fasen behandlats. Genom iterationer av faserna kan 

mer kunskap och information om systemets uppbyggnad och krav samlas in. Det kan 

medföra ett bättre problemlösande under systemets uppbyggnad (Gulliksen & 

Göransson, 2002). 

2.2 Användarmedverkan 

Mumford(1995) menar att användarmedverkan inte är ett nytt koncept utan existerat i 

flertal år. Tidigare har användarmedverkan liknats vid demokrati, delaktighet samt 

samarbete. Senare år har användarmedverkan tagit ett pragmatiskt och begränsat 

synsätt. Användarmedverkan som definition är en uppsättning av intressen som 

berörs vid beslutstagande. 

 

”A process in which two or more parties influence each other in making plans, 

policies or decisions. It is restricted to decisions that have future effects on all those 

making the decisions or on those represented by them.” (Mumford, 1995, s:12) 

 

Enligt Lin och Shao(2000) ska användarna vara en del av systemutvecklingen genom 

att aktivt delta i dess utvecklingsprocesser. Det ska leda till att systemet får en 

förankring till verksamheten samt ett bättre bemötande hos användarna med 

anpassning mot deras arbetsuppgifter. Gulliksen och Göransson(2002) definierar 

aktiv användarmedverkan likt direkt involvering av användarna i 
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utvecklingsprojektet. De anför även att användarna ska ha representativa personer 

som i ett tidigt skede ska lämna information till utvecklaren angående uppsatta mål. 

 

Enligt Mumford(1995) kan användarmedverkan betraktas på olika sätt. Speciellt inom 

systemutveckling kan användarmedverkan skilja sig markant. En del 

systemutvecklare anser användarmedverkan vara moraliskt rätt i det perspektiv att en 

användare ska vara med att påverka sitt kommande system. Andra systemutvecklare 

anser att användarmedverkangrupper medför ökat intresse och moral till de 

systemförändringar som utförs. Genom att låta användarna vara delaktiga i 

systemutvecklingsprocessen kan det ge dem erfarenhet av ett system, förståelse kring 

dess uppbyggnad samt en utbildning hur systemet fungerar. Det kan även framkalla 

motivering hos användarna genom observation över hur målen bearbetas. Mumford 

(1995) menar inte bara på att positiva aspekter existerar i användarmedverkan. 

Negativa aspekter kan framkomma av användarmedverkan likt ett tvångssätt att låta 

personal godkänna ett nytt system. Användarmedverkan kan därför ur vissa personers 

synvinkel ses som ett manipulativt verktyg för att genomgå ett systembyte. 

2.2.1 Användarmedverkan i analys- och designfasen 

Användarna till det kommande systemet har en viktig roll i analysfasen. Det eftersom 

viktig information kan framföras till fördel för det nya systemet och användarnas 

arbetsförhållanden. Det kan ske genom information av brister i nuvarande system 

eller positiva egenskaper som kan upprätthållas. Funktioner som krävs i ett nytt 

informationssystem kan anmärkas via krav. Genom hantering av krav kan även 

användarna ge sin synvinkel hur de önskar att det nya systemet ska se ut (Curtis & 

Cobham, 2008). 

 

Subramanyam et al. (2010) beskriver användarnas delaktighet i analys- och 

designfasen genom en variation av deltagande. En till flera användare är enligt 

studien oftast deltagande när ett systems avgränsning ska avgöras. Andra delar där 

användarna deltar i stor utsträckning berör systemutvecklingens kravspecificering 

samt test av nyskapade prototyper. Faser som ger en överblick av det kommande 

systemets design och funktion. Enligt studien förekommer konstruktionsmöten där 

användarna kan framföra sina aspekter som är viktiga för systemets 

produktegenskaper.  

2.2.2 Konsultativ-, representativ- och konsensusinvolvering 

Olika typer av användarmedverkan kan förekomma i en systemutvecklingsprocess. 

Beroende på den vikt en systemutvecklare ställer på användarmedverkan kan det 

placeras in i tre olika typer av användarmedverkan-/involveringsgrupper enligt 

Mumford(1995) ETHICS. 

 

En konsultativ involvering är den lägsta nivån av användarmedverkan. I 

involveringen utförs en kontroll att ledningens vision av systemets funktioner 

stämmer överens med övriga användare i verksamheten. Viss möjlighet för en 
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användare att framföra förslag till systemutvecklarna förekommer, men ofta endast på 

direkt efterfrågan av användarna (Avison & Fitzgerald, 2008). Verkställande beslut 

av systemets utveckling sker av högsta ledningen i kombination med 

systemutvecklaren. Det för att motverka komplicerad och långsam utvecklingsprocess 

som ofta kan bli vid ökat deltagande (Mumford, 1995). 

 

Representativ involvering av användarmedverkan ger användarna ökad möjlighet att 

medverka i utvecklingsprocessen än vid konsultativ involvering. Vikten placeras här 

på de användarna med intresse för den eventuella systemändringen, samt deras 

önskan att påverka den. Användarna delas i representativ involvering in i en 

designgrupp (Avison & Fitzgerald, 2008). Designgruppen ska ta fram sitt 

gemensamma synsätt av det kommande systemets mål, verktyg samt dess 

avgränsning. Beslut sker även här av högre ledning dock utifrån den information 

designgruppen framställer (Mumford, 1995). 

 

Konsensusinvolvering innefattar alla användare och ger dem möjlighet att påverka det 

nya systemets affärsprocess, funktion eller utformning (Mumford, 1995). Det innebär 

att konsensusinvolvering är en användardriven involvering där användarna själva styr 

och tar beslut om systemets design. Konsekvenserna av konsensusinvolvering är att 

utvecklingsprocessen tar lång tid eftersom flertal aspekter ska behandlas samt de 

konflikter som kan uppstå vid skilda åsikter (Avison & Fitzgerald, 2008).  

2.2.3 Problem vid användarmedverkan 

Petterson och Ulvstig (2005) redovisar i sitt arbete negativa effekter och problematik 

av användarmedverkan. I arbetet placeras stor vikt på användarnas intresse vid 

medverkan av systemutvecklingsprocessen. Uppgifter presenteras även där användare 

som vill vara med att delta kan vara svåra att få tag på men även de användare som 

kan tänka sig ställa upp saknar intresse och engagemang vid 

systemutvecklingsprocessen. För att motbevisa användarens instinkter är det viktigt 

att ge användaren tydlig information om vad processen kommer att resultera i. Även 

information om vikten av användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen. 

Ytterligare problem kan uppstå vid en systemutvecklingsprocess där 

användarmedverkan används är att systemutvecklaren själv har svårt att tänka sig in i 

en potentiell användares tänk. Resultatet blir därmed brist på kommunikation mellan 

parterna men även följder i konflikter (Pettersson & Ulvstig, 2005). 

 

Mumford (1995) redovisar problem vid användarmedverkan av egen erfarenhet enligt 

sju olika faktorer, 

1. Tillit – användarna som erbjuds att delta i systemutvecklingsprocessen tar för givet 

att ledningens avsikter kring ett nytt system är goda. Om motsatsen bevisas skulle 

ledningen under lång tid få återuppbygga sitt förtroende hos de anställda. 

2. Val kontra designgruppens val – enighet kring val av designgruppsmedlemmar bör 

vara demokratisk. Det för att minska risken för att relationer mellan kollegor ska 

påverkas. 
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3. Intressekonflikter – alla användare på en avdelning eller i en verksamhet prioriterar 

inte samma saker, framför allt har de kanske inte samma intressen. Viktigt är att lösa 

konflikterna och få klarhet i vart problemet ligger för att inte 

systemutvecklingsprocessen ska påverkas negativt tidsmässigt. 

4. Stress – en designgrupp av framtida användare måste på ett professionellt sätt 

undvika konflikter och lösa problem som uppstår. Det gemensamt som grupp för att 

inte påverkas för mycket av den stress vilken kan förekomma. 

5. Kommunikation och samråd – medlemmarna i designgruppen behöver ha vissa 

färdigheter i kommunikation och samråd. Det för att undvika intressekonflikter. 

6. Systemutvecklarens roll – vid användning av designgrupp är systemutvecklaren en 

konsult mot designgruppen. Fåtal systemutvecklare kan se en designgrupp som ett hot 

för dess roll och auktoritet i dess arbete.  

7. Rollen som funktionell- eller avdelnings-chef - en nära kontakt med designgruppen 

genom återkommande möten viktigt. Viktigt är också att chefer inte ska bli 

medlemmar i designgruppen, negativ påverkan likt hämmande av andra användares 

idéer kan förekomma (Mumford, 1995). 

2.3 ETHICS 

ETHICS står för Effective Technical and Human Implementation of Computer-based 

Systems. Metodologin skapades med uppfattning att ett bra system är mycket mer än 

en bra tekniskt design. Synsättet bestod även av att system är den totala utformningen 

av teknik, avdelningar, aktiveter och användare (Mumford, 1983). Metodologin 

ETHICS syftar till att skapa balans mellan människan och tekniken genom ett 

sekventiellt och analytiskt tillvägagångssätt. Genom att inte endast fokusera på 

tekniska aspekter utan även fokusera på mänskliga behov i utvecklingsprocessen kan 

både affärsmål och användartillfredsställelse uppnås. Ytterligare fokus finns på 

verksamhetens etiska aspekter vid systemutveckling. (Mumford, 1995). 

 

Tre huvudmål för metodologin finns enligt Mumford(1995), som ska leda till att både 

användarmål och affärsmål uppnås. 

1. Skapa en arbetsstruktur vilken ger de framtida användarna ansvar att utforma den 

kommande tekniken. Genom en anpassad utbildning och en uppsättning av socio-

tekniska verktyg använda systemet på ett effektivt sätt. 

2. Genom utsatta mål av trivsel och kvalitet skapa arbetstillfredsställelse hos 

användarna. Det för att säkerhetsställa att systemändringen effektiviserar användarnas 

arbete. Konsekvenser om aspekterna inte beaktas kan vara att användarna ställer en 

vägran till att använda systemet som kan leda till hög frånvaro och höga kostnader. 

3. Människa-teknik interaktion. Det nya systemet ska vara omgivet av andra 

fungerande system, så som tekniska och mänskliga. Genom utformning av 

arbetsprocesser, arbetsroller samt arbetsgrupper ska användarna bli mer kompetenta i 

användning av systemet och medföra en minskad efterfrågan av både specialister och 

tekniska resurser. 
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Att arbeta efter presenterade huvudmål medför en möjlighet till att en beslutstruktur 

framförs till användarna. En designprocess där uppgifter överförs från att identifieras 

till införandet i det nya systemet. Genom arbetssättet i designprocessen kan en 

arbetsordning skapas vilken även skapar jämställdhet mellan användarna, ett effektivt 

system med definierade mål (Mumford, 1995). 

 

Användarmedverkan används i beslutsprocessen av ett systems konstruktion och 

drift. Metodologin innehåller därför förhandlingsprocesser mellan användare och 

chefer eftersom det är förekommande med intressekonflikter mellan parterna. 

Konflikterna framkommer oftast när användarmedverkans innebörd tolkats olika och 

användare av olika skäl deltar i processen. När ledningen sedan redovisar 

användarmedverkan från sitt perspektiv kan det ses som ett sätt att genomföra 

förändringar som annars skulle avvisats (Avison & Fitzgerald, 2008). 

 

Integrationen mellan ett nytt system och dess omgivning är viktig för att uppnå 

stabilitet i verksamheten. De olika berörda komponenterna vid ett systembyte är 

teknik, uppgifter, människor samt verksamhetens omgivning. Relationen mellan 

dessa komponenter behöver vara stabil, i annat fall påverkas alla komponenter 

negativt som ställer hela verksamheten i obalans. Vid införande av ett nytt system 

påverkas alla komponenter i omgivningen och nya krav ställs på användarna. 

Påverkan kan ske både negativt eller positivt i relation till det nya systemets beteende. 

Komponenterna i den sammanhängande verksamheten presenteras via ett 

integrationsdiagram, se figur 1 – Integrationsdiagram, (Mumford, 1995). 

 

 
Figur 1 - Integrationsdiagram (Mumford, 1995) 

ETHICS behandlar ett socio-tekniskt synsätt som medför att systemet måste vara 

tekniskt och effektivt anpassat med de sociala faktorerna i en verksamhet (Avison & 

Fitzgerald, 2008). Synsättet kan uppmärksammas likt jämnställdhet mellan tekniska 

och sociala problem vid systemdesign. Det har ett par grundläggande aspekter i dess 

användning där användarna måste prioriteras lika högt som de icke-mänskliga delar 

som förekommer i ett system. Den andra grundläggande aspekten i ett socio-tekniskt 

synsätt är vikten av att demokrati ska användas i utvecklingsprocessen, användarna 

ska få möjlighet att vara med att delta i diskussioner och driva sina åsikter (Mumford, 
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2000). Synsättet medför inte bara en konkret syn på informationssystemet utan även 

dess omgivning. Faktorer som enligt synsättet måste beaktas är systemets 

oförutsägbarhet, teknikens utveckling samt användarnas självständighet med sociala 

samband som förekommer mellan faktorerna. Med dem att på ett ytterligare sätt 

säkerhetsställa att utsatta mål uppfylls (Dalpiaz et al. 2013). 
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3 Metod 
Kapitlet behandlar tillvägagångssättet vid arbetets informationsinsamling. Kapitlet 

ger en beskrivning av de metoder som tillämpats under undersökningen samt de 

metoder, tekniker och urval som använts presenteras under respektive avsnitt. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Olsson och Sörensen(2011) beskriver kvalitativa undersökningar likt insamling av 

beskrivande data genom en människas ord med intervju men kan även ske genom 

observerbara beteenden. Varje situation ska betraktas som ny, där förhållningssättet 

ska vara förutsättningslöst. Patel och Davidsson(2011) antyder kvalitativa studier som 

insamling av mjuka data. Det medför intervjuer samt tolkning av analyser. Motsatsen 

till en kvalitativ undersökning är kvantitativ undersökning. Kvantitativa 

undersökningar utgår ofta från tidigare resultat, eller forskares egen erfarenhet 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Utifrån ett deduktivt arbetssätt kommer arbetet att försöka förklara hur dagens 

situation till systemutvecklingen är och dess involvering av användarmedverkan. Ett 

deduktivt arbetssätt beskriver Jacobsen(2002) ”från teori till empiri”. Det betyder att 

arbetet skapar en informationsgrund att använda sig av innan insamling av data sker 

genom kvalitativa eller kvantitativa studier. Kort kan det sammanfattas som teori en 

forskare vill testa, från teori till praktik(Rienecker & Stray-Jørgensen, 2002). Patel 

och Davidsson(2011) nämner ett deduktivt arbetssätt att följa bevisandets väg, genom 

den teoretiskt insamlade informationen dra slutsatser om specifika företeelser. 

Motsatsen till ett deduktivt arbetssätt är ett induktivt. Patel och Davidsson(2011) 

påstår att ett induktivt arbetssätt är där forskaren utan teoretiskt grund studerar 

forskningsobjektet. Risken med ett induktivt arbetssätt är att information kan undgås 

eftersom kunskapen från början är begränsad. Jacobsen(2002) antyder induktivt 

arbetssätt likt ”från empiri till teori”. Utifrån ett induktivt arbetssätt ska ingenting 

begränsa den information vilken ska inhämtas. 

 

Ett deduktivt arbetssätt tillämpades eftersom det gav arbetet informationsgrund och 

referensram. Det deduktiva arbetssättet tillämpades även eftersom insamlad 

information ökade medvetenheten om existerande former samt åsikter kring 

användarmedverkan innan intervjuerna ägde rum. Aspekter som i ett induktivt 

arbetssätt kanske skulle försummats. Till följd av insamlad information kunde arbetet 

använda sig av en kvalitativ undersökning där den insamlade informationen låg till 

grund för intervjufrågor mot arbetets syfte och frågeställning. En kvalitativ 

undersökning förväntade ge arbetet en djupare förståelse kring en utvecklares 

arbetssätt och syn mot användarmedverkan. Undersökningen medförde även exempel 

på verkliga utvecklingsprocesser samt hur användarmedverkan involverades och 

användes. Det som genom en kvantitativ undersökning skulle framkomma genom 

stort antal frågor i en enkät. Genom att använda ett deduktivt arbetssätt vid en 

kvalitativ undersökning gav det arbetet en god informationsgrund för vidare hantering 
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av insamlad empiri och jämförelser av det till teorin. Ett deduktivt arbetssätt med 

kvalitativ inriktning passade sig bra i arbetet eftersom det gav en bred 

informationsgrund att strukturera intervjuerna på men gav även möjlighet att 

klassificera informanternas förhållningssätt till användarmedverkan. 

3.2 Datainsamling  

Datainsamling är ett tillvägagångssätt vid problemundersökning med hjälp av olika 

metoder, modeller samt tekniker (Rienecker & Stray-Jørgensen. 2002). En stor 

variation av datainsamlingstekniker förekommer som även beskriver olika 

tillvägagångssätt vid informationsinsamling. Patel och Davidsson(2011) skildrar olika 

förslag av datainsamlingsmetoder i sin bok som är, dokumentstudier, dagböcker, 

intervju och enkät, attitydformulär samt observation. 

 

Den datainsamlingsteknik vilken använts till arbetet har grundat sig i tidigare 

forskning, litteratur samt intervjuer. Eftersom en deduktiv ansats använts har arbetet 

delvis till en början grundat sig i litteratur i form av böcker samt tidigare forskning. 

Litteraturen berör de relevanta delarna i undersökningens syfte. De har försett arbetet 

med en referensram. Referensramen inkluderar systemutveckling, 

användarmedverkan och ETHICS eftersom alla tre behandlar de områden som i 

arbetet kommer att studeras. Studien har även grundats i information likt tidigare 

forskning, artiklar samt avhandlingar berörande arbetets område som sedan 

presenteras i teorikapitlet. Att bygga en litteraturgrund medförde en djupare förståelse 

om området och olika aspekter kring hur användarmedverkan kan tolkas och 

användas. Eftersom undersökningen skulle ge ett verklighetstroget synsätt på hur 

dagens systemutvecklingsprocess är utfördes även intervjuer med utvecklare. Det 

lämpades bäst eftersom de har en stor påverkan av involveringsgraden av 

användarmedverkan. För att ta reda på hur mycket en användare involveras valdes en 

semistrukturerad intervju där utvecklarna själva kunde förklara tillvägagångssättet 

samt motivera för dess aspekter. Intervjuunderlaget var uppdelat i två huvuddelar med 

delvisa frågor. Första delen fick informanterna presentera sig, dess arbetssätt och 

utbildning. Andra delen bestod av användarmedverkan, dess utföranden samt 

informanternas egna tolkningar men även positiva och negativa aspekter. I andra 

delen framkom även aspekter mot ETHICS och dess förhållningssätt till 

användarinvolvering. Informanterna fick ta del av intervjuunderlaget innan intervjun 

för att få möjlighet till förberedelse. Intervjuunderlag finns som Bilaga 1 - 

Intervjuunderlag. 

3.3 Urval 

Jacobsen(2002) beskriver urvalsprocessen som olika faser där delar av populationen 

väljs ut. För att ta fram det unika och speciella ur intervjuerna krävs en begränsning, 

ett urval av personer som ska delta i intervjuer (Jacobsen, 2002). Olsson och 

Sörensen(2011) beskriver ett subjektivt urval där forskaren har möjlighet att välja de 

personer som ska delta i arbetet eller att använda sig av frivilliga personer. Dock 
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framkommer risker vid typen av urval, urvalet kan vara skevt och medföra att 

möjligheter och generaliseringar begränsas (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urvalet som använts i arbetet följer delvis Olsson och Sörensens(2011) subjektiva 

urval. Kontakt med varierande företag existerade redan innan arbetets start. Därefter 

utfördes ett ställningstagande till att använda kontakterna till arbetet. Övriga 

informanters anförande har genom sitt godkännande valt ut passande personer till 

arbetet samt att andra informanter själva gjort en frivillig ansökan att delta. 

Informanterna representerar 3 olika företag, med olika affärsområden och 

arbetsuppgifter. Utifrån arbetets avgränsning samt tidsperspektiv har beaktning 

utförts mot antalet informanter till arbetet. 

3.3.1 Presentation av informanter 

Informant A har under 18år arbetat i hos ett konsultbaserat företag med utbildning 

systemvetenskap. Under de senaste åren har informanten arbetat med ett affärssystem 

som är uppbyggt på standardmoduler samt konsultbaserade moduler. Utifrån det 

anpassar informanten sedan systemet mot beställarens verksamhet. 

 

Informant B har under 28år arbetat på ett produktionsföretags IT-avdelning. Början 

av sin anställning arbetade informanten på driftsidan inom IT som driftoperatör. 

Under tidens gång utvecklades positionen vidare till IT-chef på företaget med 

inriktning drift men hade även delvis hand om programutvecklingen. Det senaste 1 ½ 

året har informanten nu en titel som IT-arkitekt.  

 

Informant C har arbetat på ett produktionsföretag som systemutvecklare i 3 ½ år. Sin 

utbildning omfattade ingenjör inom industriell organisation och ekonomi. Intresset 

för programmering hade alltid funnits och även utövats i vissa kurser på gymnasial 

nivå. Specifika delar som systemutvecklare på produktionsföretaget liknar en 

mellanhand mellan produktionsföretaget och ett konsultföretag som anlitas vid 

programmering. Det går ut på att förstudier och kravinsamlingar görs av 

systemutvecklaren. 

 

Informant D arbetar som affärssystemkonsult vid försäljning av ett färdigt 

affärssystem med tilläggsmoduler. Informanten har arbetat med titeln konsult sedan 1 

½ år tillbaka. Men intresset för programmering och användandet av IT-system har 

pågått sedan år 1999. 

 

Informant E har arbetat på ett konsultföretag sedan 2009 men har varit aktiv inom IT 

branschen 4-5år innan det. Arbetstiteln är webbutvecklare och består av uppgifter 

med webbaserade lösningar till små samt medelstora företag. 
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3.4 Analys 

Analysen av insamlad information kan enligt Jacobsen(2002) delas upp i tre delar, 

beskrivning, systematisering samt kombination. Vid kvalitativa undersökningar pågår 

dessa tre delar parallellt med arbetet. 

 

Beskrivning handlar om att ge en så lik beskrivning av intervjun som möjligt. Det kan 

ske genom egna anteckningar som förs under intervjun samt en transkribering av 

inspelad intervju (Jacobsen, 2002). För att återspegla arbetets insamlade material 

spelades intervjuerna in. Med inspelat material utfördes delvis en egen transkribering 

av det mest väsentliga material som presenteras i arbetets resultat. Eftersom arbetet 

behandlar flera företag och olika arbetssätt kunde de lätt förväxlas och en inspelning 

av intervjuer utsågs som relevant lösning. 

 

Systematisering och kategorisering ska förenkla den insamlade informationen till en 

relevant nivå för arbetet och dess inriktning genom att presentera hittat 

uppgiftsmaterial (Jacobsen, 2002). Arbetet kategoriserades mot arbetets 

forskningsfråga, om informanten till användarmedverkan samt utvecklingens 

förhållningssätt till metodologin ETHICS användarinvolvering.  

 

Kombination är en tolkning av insamlad information. Dold information vilken kan 

vara intressant kan ha påträffats samt generaliseringar. Uppdelningar utförs för att 

arbetet ska skapa en förenklad och strukturerad överblick av insamlad data (Jacobsen, 

2002). Arbetets form av kombination utformades från ett övergripande perspektiv av 

användarmedverkan till ETHICS förhållningssätt av användarmedverkan. Genom att 

först få ett perspektiv av åsikter och tankar om utvecklarens syn på 

användarmedverkan i vid utsträckning. Till att generalisera arbetssättet mot ETHICS 

tre förhållningssätt till användarinvolvering. 

3.5 Tillförlitlighet 

Ett arbete bör på ett systematiskt sätt kritisera den insamlade informationen för att 

kontrollera arbetets pålitlighet. Enligt Jacobsen(2002) utförs det i två perspektiv, 

1. ”Empirin måste vara giltig och relevant 

2. ”Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig 

 

Tillförlitlighet handlar om att försöka minska felinformationen. I ett resultat får vi ett 

”sant värde” samt ett ”felvärde”. För ett tillförlitligt arbete krävs en eliminering av de 

felvärden som kan uppstå. I en kvalitativ studie kan intervjuareffekten uppstå. Det 

betyder att felvärde kan framkomma när en intervjuare inte är opartisk till frågan vid 

intervjutillfället. Det kan medföra att informanter väljer att svara på det sättet 

intervjuaren önskar (Patel & Davidsson, 2011). 
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3.5.1 Validitet 

Validitet är Jacobsen(2002) första perspektiv, här mäts giltigheten av informationen 

samt relevans till arbetet. Validitet kontrollerar om arbetet mäter rätt sak i förhållande 

till dess syfte (Olsson & Sörensen, 2011). En mindre form av validitetskontroll kan 

utföras genom att ställa sig frågan om arbetet undersöker det som var tänkt (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Genom att undersöka informanternas bakgrund samt arbetsuppgift har kontroller 

utförts att de tillhör det område som i arbetet undersöks. I intervjun finns ett antal 

kontrollfrågor där informanten gör olika ställningstaganden till utvecklingsprocessen 

samt användning av användarmedverkan. Eftersom att anonymitet garanteras ligger 

förhoppningen att informanterna medfört en relevant och giltig information till 

arbetet. 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är Jacobsen(2002) andra perspektiv. Informationen ska vara tillförlitlig 

samt trovärdig. Reliabiliteten kan tolkas som arbetets överensstämmelse mellan 

mätningar. Är resultatet jämförbart med andra mätningar om liknande aspekter har 

arbetet en hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011).  Reliabiliteten kan enligt Patel 

och Davidsson(2011) mätas genom slumpinflytanden. Påverkas resultaten är inte 

arbetet tillräckligt tillförlitligt. 

 

Genom olika informanter samt företagsinriktningar är förhoppningen att arbetet kan 

ge en generell bild av resultatet. Aspekt som intervjuareffekten har beaktats i delar av 

intervjun där informanten kan ha påverkats. Eftersom intervjuns strukturering var 

semistrukturerad förekom klara indelningsområden samt neutrala frågor som 

förhoppningsvis medfört till högre reliabilitet. Informationen har hämtats ur arbeten 

som förhåller både ett negativt och positivt perspektiv för att vara medveten om 

användarmedverkans synvinklar. 

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden som tagits hänsyn till under arbetets gång förhåller sig till Patel 

och Davidssons(2011) fyra huvudkrav, vid forskningsetiska aspekter. De är, 

* informationskravet, ge informanten information kring vad som undersöks samt 

undersökningens syfte 

* samtyckeskravet – informanterna i arbetet själva fått bestämma dess delaktighet 

* konfidentialitetskravet – anonymitet föreslås i informationsinsamlingen, 

personuppgifter samt känsliga uttryck kommer att förvaras på ett sätt där icke insatta 

personer kan ta del av informationen 

* nyttjandekravet – insamlad information endast kommer att användas i 

forskningsändamål 

(Patel & Davidsson. 2011). 
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Informanterna informerades att de uppgifter som samlats in endast kommer att 

användas som empiri för arbetet och inget annat ändamål. De fick även möjlighet att 

läsa igenom dess sammanställning av intervjumaterial för att kontrollera att 

missuppfattningar inte gjorts samt att anonymiteten i arbetet förbehålls.  
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4 Resultat 
Resultatkapitlet presenteras genom arbetets forskningsfråga. Där presenteras sedan 

informanternas syn samt behandling av användarmedverkan vid 

systemutvecklingsprocessen. 

 

För att få svar på arbetets syfte delades intervjuerna in i två huvudblock. En 

presentation av informanterna samt deras syn på användarmedverkan. Andra blocket 

bestod av en beskrivning hur de använde sig av användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen. Här fick informanterna komma med exempel på 

systemutvecklingsprojekt där användarmedverkan involverats samt hur de arbetat 

med det. Med information från informanter, diskussion och motivering frambringades 

ytterligare information som spelar roll vid arbetets klassificering till ETHICS 

förhållningssätt till användarmedverkan. 

4.1 Synsättet på användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen 

Användarmedverkan enligt informant A är väldigt viktigt. Motivet till avseendet 

speglar på effekterna om användaren inte varit med i systemutvecklingsprocessen. En 

användare bör egentligen vara med i hela systemutvecklingsprocessen där dess åsikter 

får vara med att beskriva verksamhetens struktur och funktion. Informant B förhåller 

sig relativt likt perspektiv till informant A. Här placeras stor fokus på att desto 

tidigare en användare får vara med i systemutvecklingsprocessen desto bättre. En 

användare kan enligt informant B både vara en slutanvändare och en beställare av ett 

system. Gemensamt mellan informant A och B är även aspekten att respektive 

verksamhet inte har speciellt utformade regler mot användarmedverkan i 

systemutvecklingsprojekten utan initiativet är taget utifrån informanterna själva. 

 

Informant C presenterar användarmedverkan som ett område som dess utbildning inte 

placerat speciellt stort fokus på men viss kunskap föreligger ändå inom området med 

dess arbetsuppgifter. Informanten ser användarmedverkan som en viktig faktor 

eftersom användaren oftast själv vänder sig till informanten vid förändring av ett 

system.  

 

Informant D arbetar inom affärssystem och anser användarmedverkan väldigt viktig. 

Det speciellt eftersom informanten själv kommer från ett användarperspektiv. Nu som 

konsult är dess viktiga uppgift att decimera antal klick en användare behöver göra för 

att minska ner systemets användningstid.  

 

Informant E har en positiv inställning till användarmedverkan eftersom informanten 

inte själv vet verksamhetens upplägg och funktioner. Informanten försöker genom 

användarmedverkan ta till vara på användarens erfarenheter. Utvalda användare 

informanten anser vara viktiga att ha med i utvecklingsprocessen är den användare 

som har en tydlig bild av sitt behov. Eftersom en användare kan genom ett varierat 
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synsätt se på olika funktioner krävs en tydlig avgränsning genom hela utvecklingens 

gång.  

4.2 Behandling av användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen 

I intervjun med informant A framkommer ett exempel på där användarmedverkan 

tillämpats. Det är en implementerad webbaserad lösning där konfiguration av 

kundens försäljningsprodukter utförs. Kontinuerlig kontakt med information mellan 

informant och kund utfördes under hela projektets gång. Under utvecklingsfasen 

användes avstämningsmöten med både beställare samt ett par säljare där synpunkter 

framgick. Beställaren i projektet vem även var beslutsfattaren var väl medveten om 

de personer som skulle delta för att uppnå målet med projektet. Vid beställning av ett 

projekt intervjuar ofta informant A aktuella användare och beställare för att få en 

överblick av systemets grundläggande funktioner. Genom intervjuerna kan sedan ett 

flöde skapas där affärssystemets struktur sedan anpassas. En mindre projektplan 

utförs samt diskussioner framförs innan en demo presenteras på ett sätt affärssystemet 

kan anpassas och fungera efter kundens verksamhet. Användarna visas stor hänsyn 

som kommer att använda den slutgiltiga produkten av affärssystemet. Beroende på 

beställarens synvinkel kan verksamheten anpassas efter affärssystemets moduler och 

funktioner eller en konsultbaserad lösning där affärssystemet anpassas efter 

kundverksamheten.  

 

Informant A använder i sitt arbete slutanvändare i form av nyckelpersoner eller 

designgrupper. Det med stort beroende på kundverksamhetens storlek. 

Designgruppen kan oftast presenteras i tre personer där beställaren samt två 

organisatoriska slutanvändare deltar. Vid beslutsfattande har kundverksamhetens 

ledning fortfarande den övergripande makten dock beaktas den insamlade 

informationen utifrån nyckelpersonerna eller designgruppen. 

 

Informant B presenterar att en ny process med systemutveckling skapas i regel där 

användaren kommit med ett förslag om förbättring. Det är därmed viktigt att 

användarna eller berörda nyckelpersoner får vara med i utvecklingsprocessen. 

Informanten presenterar företagets kundwebb samt ett uppbyggt CRM system som 

exempel på systemutvecklingsprocesser där användarmedverkan existerar. I 

projektets start intervjuades kunder som skulle använda kundwebben för att få en 

inblick i de funktioner som var viktiga. Därefter skapades kundwebben och 

driftsattes. Nu har kundwebben 1200användare och för att få information kring 

åsikter om kundwebben har enkäter nyligen skickats ut. Idealet att gå vidare med 

enkäterna presenterar informant B är att lyfta ut fem högt aktiva användare som får 

vara med vid hantering av enkäternas information. 

 

Informant B presenterar uppbyggnadsprocessen av ett CRM system där användarna 

fått vara med i stor del och påverka. Systemet består av en konfigurator lokalt på 

företagets franchisetagares datorer. Ett par ytterligheter i form av pappersbaserade 
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försäljare samt datoriserade användare användes vid ett antal workshops under 

utvecklingens gång. Förhållningssättet under CRM systemets utveckling berörde 

nyckelpersoner som enligt informant B även kan nämnas som designgrupp. 

Användarna får presentera sina ändringsförslag samt delta i utvecklingen. Det har 

påverkan på systemet vid utveckling samt informerar avdelningsansvarig vem även är 

projektägaren. Projektägaren i sin tur med tillhandahållen information avgör 

systemutvecklingens fortgång eller avveckling. Informant B nämner att det är viktigt 

att ha en översiktlig blick över eventuella förslags påverkan längre fram i processen. 

Exempel dyker upp där förslag lämnats som kan effektivisera systemet på ett ställe 

men ha motsatt effekt längre fram i systemutvecklingen. 

 

Informant C presenterar systemutvecklingen till företagets huvudplanering. 

Huvudplaneringen delar upp produktionsföretagets beställningar beroende på 

ordertyp. Sorteringen sker till olika tillverkningsorter, ofta beroende på kapacitet, 

specialbeställningar samt leveranssträcka. Problem vid uppdelningarna hade under en 

längre tid förekommit och vid förfrågan på en lösning prioriterades projektet och 

startades. Tillsammans med affärssystemschef, logistik, produktion samt försäljning 

skapades kravspecifikationer samt ett flödesschema. När det sedan var klart lämnades 

information över till en extern programmerare. Därefter var utvecklaren i kontakt med 

programmeraren. Workshops förekom successivt där användarna från logistik 

samlades som en designgrupp. Användarna har i huvudplaneringen fått delta i hela 

projektets utformning. Med tiden har ytterligare användare tillkommit i 

designgruppen eftersom behovet och området blivit större, användare framförallt från 

försäljnings- samt produktionsavdelningen. Därmed har projektets 

användarmedverkan ökat under projektets gång. Projektägaren har även här ett 

övergripande ansvar där information erhållits från designgruppen, information vilken 

legat till grund för projektets fortsättning eller avveckling. 

 

Eftersom informant D arbetar i ett färdigt standardsystem finns stora 

anpassningsbegränsningar men vikten av att få användaren att känna sig nöjd är 

fortfarande prioritet. Vid införande av ett nytt system skapas ofta en kravspecifikation 

av vad systemet ska göra. Därefter används systemets grundmoduler eller utökas det 

med extramoduler. Oftast får informanten en kontaktperson vilken är en beställare 

eller en användare av det kommande systemet. Med nyckelpersonen som kontakt sker 

diskussioner med tänkbara funktioner. Efter presenteras en version för företaget av 

systemets utseende samt funktion och utifrån det kan de sedan lägga till ytterligare 

funktioner eller ändra befintliga. Viktigt är att en förståelse kring kundverksamheten 

måste upprättas för att kunna anpassa systemet på bästa sätt. Användarna kan vara 

slutanvändare eller beställare framförallt som en huvudperson där huvudkontakten 

fortlöper under systemutvecklingsprocessen. Beroende på kundverksamhetens storlek 

förekommer testgrupper. Testgruppen kan bestå av en beställare eller en designgrupp 

med syfte att testa om systemet innehåller de funktioner beställningen innehöll.  
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Eftersom informant D till en början får en kravspecifikation att utgå från finns ingen 

information hur delaktiga en användare är innan utvecklingsprocessen. Däremot sker 

under utvecklingstiden kontinuerlig kontakt med referensperson eller designgrupp. 

De i sin tur informerar systemets kommande funktion och anpassning till 

kundverksamhetens beställare. 

 

Informant E utvecklar webbaserade lösningar och vid utveckling av en 

internetbaserad konfigurator användes användarmedverkan i större mängd. Det 

genom att stödlinjeforma kundverksamhetens försäljningsprocess samt ge ett 

standardflöde hos alla försäljare. Vid beställning hade beställaren en tydlig idé var de 

ville men även en förståelse för varje användare. Säljarna involverades i form av 

nyckelpersoner som även gav goda synpunkter och erfarenheter under hela processen. 

Uppbyggda prototyper presenterades för användarna samt beställaren vilken visade 

projektets utformning. Det medförde även vissa funktioner och idéer som från början 

kanske inte var tänkta att behandlas. Som utvecklare arbetar informant E efter en 

kravspecifikation, som antingen har kommit direkt från beställaren eller tagits fram 

tillsammans med informanten. Under utvecklingen förekom flertal avstämningar där 

prototyper visats. När prototypfunktionen var godkänd av beställaren placerades 

systemets utseende i fokus. Efter implementering hanterades buggar och funktioner 

för att kontrollera och säkerhetsställa systemets funktionalitet mot kundverksamheten. 

Enligt informant E sker användarmedverkan oftast i form av nyckelpersoner eller i en 

designgrupp. Designgruppen kan framföra sina åsikter till beställaren vad de anser om 

projektet och dess utformning med eventuell påverkan i beslut. Dock beror det på 

kundverksamhetens storlek. I mindre kundverksamheter förekommer det att 

beställaren även är slutanvändare. 

4.3 Sammanfattning resultat 

Informant A-E ser användarmedverkan som en viktig komponent i 

systemutvecklingsprocessen. Användarmedverkan ses som positivt där 

slutanvändarna får möjligheten att bidra med sin information och erfarenheter. En 

slutanvändares deltagande kan ge en tydlig bild av sitt behov men också en 

återspegling av verksamheten. Informanterna är ense om att användarmedverkan bör 

förekomma så tidigt som möjligt i en systemutvecklingsprocess men även så mycket 

och ofta som möjligt. 

 

Relativt lika former av användarmedverkan förekommer hos informant A-E. 

Beroende på kundverksamhet sker kontakt med slutanvändare/beställare genom 

intervjuer eller möten. Gemensamt hos informanterna är uppbyggnaden av prototyper 

och testversioner där slutanvändarna själva kan ta del av systemets eventuella 

funktion. Val av användare vid deltagande i systemutvecklingsprocessen sker genom 

representativa deltagare presenterade som nyckelpersoner eller designgrupper. Oftast 

meddelar sedan de personerna vidare till ledning där beslut fattas om systemets 

eventuella fortsättning eller avveckling. 
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5 Diskussion  
Nedan presenteras en diskussion av arbetets resultat, både berörande information 

vilken framkommit samt reflektioner om den använda metoden. Kapitlets 

resultatdiskussion är uppdelad efter arbetets frågeställning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Trots den påstådda bristen i tidigare forskning förekommer användarmedverkan i 

olika grad i dagens systemutvecklingsprocesser. När en användare involveras är olika 

mellan informanternas verksamheter men att en användare ska involveras presenteras 

i stort som självklart. Med arbetets avgränsning till små och medelstora företag blev 

resultaten för tillvägagångssätten vid systemutvecklingsprocessen relativt lika. Även 

synsättet till användarmedverkan. Alla informanter placerade användarmedverkan 

högt i prioritet. Intervjun som informationsinsamlingsmetod medförde olika exempel 

och behandlingar av användarmedverkan som i sin tur var relevanta för 

informanternas olika förhållningssätt.  

5.1.1 Synsättet på användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen 

Informanterna hade alla uppfattningen att användarmedverkan krävs för ett lyckat 

slutresultat i systemutvecklingsprocessen. Alla informanter försökte arbeta efter 

aspekten författarna Gulliksen och Göransson(2002) anför till. Att användarna ska 

vara med i ett tidigt skede av utvecklingsprojektet samt att förekomst av 

representativa personer finns med som kan framföra slutanvändarnas åsikter. Även 

likt författarna Gulliksen et al.(2003) att en stor vikt placeras på användarmedverkan 

och att det ska förekomma så mycket som möjligt till projektets tidsram och 

budgetering. Mycket av vad teorin säger stämmer överens med vad informanterna 

prioriterar och värdesätter. Det i positiv bemärkelse eftersom Gulliksen et al.(2003) 

ser det i sin rapport som en strävan. 

 

Tidigare forskning presenterar att brist med användarmedverkan förekommer 

(Gulliksen et al. 2003, Gulliksen & Göransson 2002). Utifrån insamlad empiri hur 

informanternas prioriteringar och värdesättningar saknades aspekten den ”optimala” 

storleken på användarmedverkan. Ska användarmedverkan inbegripa varje individ 

vilken kommer att använda det nya systemet eller ses det nog med representativa 

individer? Eftersom alla informanter arbetade med användarmedverkan i 

förhållandevis lik nivå mot representativa slutanvändare förekommer 

användarmedverkan i representativ mängd. En mängd vilken enligt informanterna är 

anpassad utifrån kundverksamhetens budget och tidsschema.  

 

I problemformuleringen presenteras vikten av användarmedverkan där 

slutanvändarna får vara med vid utvecklingen av system för att motverka 

påfrestningar och missnöje (Gulliksen & Göransson, 2002, Berg & Jacobsson, 2011). 

Även där förhåller sig informanterna till användarmedverkans betydande roll.  En 
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informant förklarar att slutanvändaren är med i systemutvecklingsprocessen eftersom 

den kan sin verksamhets upplägg och funktioner. Slutanvändaren har också en tydlig 

bild av sitt behov och vad systemet ska uppnå. Dock framkommer det att en 

slutanvändare inte alltid kan se ett systems avgränsning eller påverkan längre fram i 

systemutvecklingsprocessen och framlägger därför även vikt på flera slutanvändares 

medverkan i systemutvecklingsprocessen. Det tyder på Ulvstig(2003) undersökning 

av kriterier vid urval av slutanvändare. Genom att involvera flera slutanvändare i 

systemutvecklingsprocessen i form av nyckelpersoner eller designgrupper kan en 

konkret avgränsning till systemet samt dess funktioner skapas. Men även att ett så 

omfattande område som möjligt mot kravspecifikationen kan behandlas med hjälp av 

användarna. Det visas sedan positivt för användarna som får ett användbart system 

utan onödiga påfrestningar hos slutanvändaren. Hur mycket användarmedverkan 

tillåts är även här beroende på systemutvecklingsprojektets budgetering och 

tidsschema. Informanterna ser positiva aspekter med användarmedverkan och hur en 

användare kan vara till stor fördel vid utvecklingen men även en slutanvändares 

begränsningar. Speciellt där systemets behandling övergår dess område. Att i den 

förmån välja ut fler slutanvändare som får delta i systemutvecklingsprocessen visar 

inte bara engagemang från utvecklarna utan även en bidragande faktor till att 

systemet blir mer anpassat efter kundverksamheten genom flera aspekter. En 

bidragande faktor vilken ofta blir just kundnöjdhet men framförallt att slutanvändarna 

inte ställer sig emot införandet av ett nytt system.  

 

Där ett färdigbyggt affärssystem finns att tillhandahålla är slutanvändarmedverkan 

även en viktig faktor av stor betydelse. Trots att affärssystemet innehar klara grunder 

finns tilläggsmoduler och funktioner som kan anpassas gentemot olika verksamheters 

processer och upplägg. Utvecklarna visar även här skicklig kompetens hur 

användarna kan påverka affärssystemets funktioner och utseende. Vid 

användarmedverkan får här slutanvändaren möjlighet att testa systemets 

grundläggande moduler för att se om det motsvarar kundverksamhetens processer. 

Till affärssystemet finns även konsultativa moduler som kan skapas om inte 

grundmodulerna passar sig med kundverksamheten. 

 

Trots att användarmedverkan avspeglas som en viktig faktor i 

systemutvecklingsprocessen behandlades den i olika form. Formen ofta beroende på 

kundverksamhetens storlek, samt dess budgetering och tidsperspektiv. Även under ett 

tidspressat projekt framkom optimistisk inställning till användarmedverkan eftersom 

informanterna tyckte det var betydelsefullt. Utifrån insamlad information har de flesta 

informanter i positiv bemärkelse lärt sig att använda sig av användarmedverkan 

genom praktiskt erfarenhet. Ett mål från informanternas sida är även att uppnå 

kundnöjdhet och goda referenser som ges större chans till vid ett korrekt och 

användarvänligt system.  

 

I tidigare forskning har Berg och Jacobsson(2011) aspekt varför en användare 

involveras i systemutvecklingsprocessen beaktats. Relativa svar på frågan har 
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framkommit under informationsinsamlingen vid en systemutvecklares syn på 

användarmedverkan. Informanter presenterar exempel på hur viktig en kravinsamling 

kan vara, speciellt att kravinsamlingen delvis kommer från slutanvändarna. Former av 

krav kan ses som självklara för en användare men inte en systemutvecklare eller 

beställare och därmed missas. Det i sin tur kan leda till ytterligare kostnader och 

tidsbrist när dessa upptäcks. 

 

Att synen på användarmedverkan är så positiv som presenterats i resultatkapitlet kan 

bero på praktiska lärdomar där systemutvecklaren själv tagit lärdom där 

användarmedverkan i någon form saknats. En informant berättar själv hur dess 

designgrupp vid systemutvecklingsprocessen expanderat på grund av systemets 

omgivning och komplexitet. Speciellt att expandera en designgrupp visar 

användarmedverkans vikt i systemutvecklingsprocessen och att en positiv syn på 

användarmedverkan minskar risken för att missa viktiga funktioner en slutanvändare 

vill att systemet ska innehålla. Den egna lärdomen av användarmedverkans vikt och 

dess positiva syn leder ett steg på vägen för ökad användarmedverkan vid 

systemutvecklingsprocesser.  

5.1.2 Behandling av användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen 

Varje informant behandlar användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen i 

lämplig form. Eftersom informanterna alla ställt sig positiva till användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen undersöktes även i vilken utsträckning det användes. 

Storleksgraden av användarmedverkan förhöll sig relativt lika mellan informanterna. 

Dock existerar vissa olikheter beroende på kundverksamhetens storlek. I mindre 

verksamheter presenterades en slutanvändare även som beställare. Kontakten mellan 

utvecklaren och slutanvändaren värderas som viktig. Eftersom slutanvändaren själv 

vet vad systemet ska innehålla för funktioner är det viktigt att ha en kontinuerlig 

kontakt genom hela systemutvecklingsprocessen där både användaren och 

utvecklaren kan flika in med förslag om förbättringar. Det stärker Berg och 

Jacobsson(2011) studie om varför en användare ska involveras i 

utvecklingsprojekten. Passande är att informanterna trots variationen på 

kundverksamheternas storlek behandlar användarmedverkan som ett professionellt 

verktyg för att bygga upp sin egna kunskap kring kundverksamheten och dess 

processer.   

 

Flertalet av informanterna intervjuar slutanvändarna eller själva är med i 

framtagningen av kravspecifikationen och får fram en god kännedom kring 

slutanvändarna, uppgifterna att systemet ska hantera samt systemets integration med 

sin omgivning. Det är en viktig faktor eftersom flertalet utav informanterna är 

konsultbaserade och inte innehar kunskap sedan tidigare om kundverksamheten. 

Genom utvald informationsinsamling får informanterna möjlighet att från början ha 

ett överblickande perspektiv om systemets avgränsning samt dess uppbyggnad.  
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De flesta informanter arbetar med nyckelpersoner/designgrupper. De nyckelpersoner 

eller personer i designgruppen förmedlar sedan insamlad information samt kunskap 

till kundverksamhetens ledning eller beställare för vidare hantering om systemets 

fortgång eller avveckling. Det kan hänvisas till metodologin ETHICS förhållningssätt 

representativ användarinvolvering (Mumford, 1995). Det ger både en slutanvändare 

och en systemutvecklare möjlighet att presentera och möjliggöra funktioner och 

aspekter som kanske inte behandlats tidigare. I ett affärssystem kan det möjliggöra att 

moduler bortses eller läggs till, men även aspekten att kundverksamheten kräver en 

kodanpassad lösning inom affärssystemet. 

 

Från problemformuleringen beaktas aspekten ett systems ineffektivitet vid bristen av 

användarmedverkan (Gulliksen & Göransson, 2002). Genom att använda sig av 

nyckelpersoner och designgrupper vid systemutvecklingsprocessen kan en 

slutanvändare eller beställare möjliggöra sina utvalda funktioner eller processer. Det i 

sin tur oftast leder till ett effektivt och anpassat system. Beställaren ges även 

möjligheten att välja systemutvecklingsprojektets fortgång eller avveckling utifrån 

information från nyckelpersoner eller designgrupp. 

 

Utifrån författarna He och King(2008) sammanställning av 82 empiriska studier 

framställdes att användarmedverkan bör ses som ett krav i 

systemutvecklingsprocessen för att uppnå ett lyckat och framgångsrikt system. Med 

information hämtat från informanterna kan det stärka resultatet från He och 

Kings(2008) studie. Att samla in information främst från slutanvändarna och 

beställaren får det kommande systemet sin grundstruktur och grundfunktioner. Även 

Fält-Andersson och Gustavsson(2011) studie med användarmedverkans fördelar kan 

stärkas. Upplevelser utifrån insamlad information visar att användarmedverkan 

bidragit till mer användaracceptans. De flesta informanter har inte under 

systemutvecklingsprocessen upplevt att en slutanvändare ställt sig emot ett införande 

av ett nytt system där den själv fått vara med att påverka. Det har förekommit att 

speciella krav förespråkats för att systemet fortsatta användning som fått ses över. 

 

Vid presentation av systemutvecklingens gång uppmärksammades en generell linje 

när systemutvecklaren skickar över en testversion eller prototyp till slutanvändaren. 

Slutanvändaren får där testa och se de funktioner som saknas eller funktioner som 

behövs i systemet. Det ger slutanvändaren möjlighet själv kunna påverka både 

systemets kommande utseende men framförallt dess funktioner och tillvägagångssätt. 

Även här kan parallella linjer tecknas till representativ involvering enligt 

ETHICS(Mumford, 1995) att utvalda representativa slutanvändare får vara med och 

påverka systemets funktion och utseende. 

 

Alla informanter ansåg att användarmedverkan var viktigt som även presenterades i 

deras arbetssätt. Användarmedverkan förekommer likt nyckelpersoner eller 

designgrupper som i sin tur förmedlar information till verkställande beslutstagare. 

Den insamlade informationen ligger sedan till grund för systemutvecklingens 



 

  26 (38) 
 

avveckling eller fortsättning. Beroende på kundverksamhetens storlek är 

beslutsfattaren antingen endast beställaren eller både beställare och slutanvändare. 

Även verksamhetens storlek påverkar antalet nyckelpersoner eller 

designgruppsmedlemmar. Är verksamheten mindre med 5-6st anställda där alla 

slutanvändare är involverade framkommer förhållningssättet konsultativ involvering 

enligt Mumford(1995). Ett konsultativt förhållningssätt(Mumford, 1995) kan även 

förekomma. Bland annat där beställaren även är slutanvändaren och innehåller den 

grundläggande informationen själv. Dock är det generella och mest vanliga 

arbetssättet hos informanterna ett representativt förhållningssätt till 

användarinvolvering enligt ETHICS(Mumford, 1995). Det eftersom de flesta 

informanter använder sig av nyckelpersoner eller designgrupper som är utvalda att 

representera användarna.  

 

Det visar på att användarmedverkan ses som relativ enhetlig syn hos 

informantföretagen, en representativ involvering(Mumford 1995). Utifrån teori 

skapades ett synsätt där slutanvändarna kunde få framföra någon aspekt men långt 

ifrån alla sina synpunkter som nu inte var fallet. Systemutvecklarna har själva genom 

eget initiativ utan specifika regler från verksamhetens sida skapat egna kriterier där 

användarmedverkan ska involveras i systemutvecklingsprocessen. Det eftersom de 

själva sett vikten och varför en användare ska involveras. De har uppmärksammat de 

positiva egenskaperna som framgår vid utvecklingsprocessen. Samt att de väger upp 

de negativa aspekter som kan framstå. 

 

Arbetet kan ses som ett forskningsbidrag, men ingen lösning på den påstådda bristen 

på användarmedverkan. Olika aspekter på mängden av användarmedverkan 

förekommer, både mer eller mindre. Användarmedverkan förekommer enligt 

insamlad information från informanter i representativ utsträckning. Slutanvändare kan 

ofta erhålla en representativ involvering eller en konsensusinvolvering enligt ETHICS 

förhållningssätt till användarinvolvering (Mumford, 1995). Dock vid 

konsensusinvolvering krävs tydliga aspekter och beaktning av systemutvecklingens 

budgetering och tidsplanering. Framförallt hos systemets beställare. 

5.2 Metodreflektion 

Valet av att använda sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer har skapat en 

gedigen grund för arbetet. Med metodvalet har även exempel på situationer som 

uppstått vid arbete med användarmedverkan framkommit. Aspekter som i en 

kvantitativ undersökning inte skulle framstå i samma utsträckning.  Att undersöka 

vad teorin säger mot det dagliga arbetssättet i förhållande till användarmedverkan har 

skapat ett bredare perspektiv till alla sorters tankegångar kring när och hur en 

användare bör eller ska involveras. Att samla in empiri i form av semistrukturerade 

intervjuer har medfört att arbetet fått en grund utifrån verksamheters verkliga 

situationer och problemlösningssätt. Intervjuerna formades i block som 

representerade de grundläggande frågorna till arbetet som även gav ökad chans till att 
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samla in den huvudsakliga informationen till arbetet. En mindre transkribering för 

eget bruk noterades för att sedan ha till grund i resultatkapitlet. 

 

Att använt sig av ett deduktivt arbetssätt har medfört grundläggande kunskap till de 

synsätt som redan finns på användarmedverkan samt olika sätt det kan förekomma på. 

Aspekter som kan vara värda att behandlas och tänka på vid insamling av empiri. 

Viktigt vid insamling av empiri var att vara beredd på att alla informanter kanske inte 

såg användarmedverkan som en viktig roll i systemutvecklingsprocessens framgång.  

 

Den insamlade informationen har under arbetets gång legat i överkant och har 

bidragit till att arbetets syfte uppnåtts. Svårigheten har legat vid avgränsningen. Har 

under arbetet önskat att tidschemat givit möjlighet att inkludera flera informanter i 

arbetet för en utökad grund hur systemutvecklare inkluderar slutanvändare i 

systemutvecklingsprocessen. Även en önskan att utvidga avgränsningen. Framförallt 

möjlighet till att även inkludera slutanvändarnas synsätt i arbetet. Genom att 

inkludera en slutanvändarens synsätt i arbetet hade även aspekten om det mest 

”optimala” användarmedverkanssättet kunnat undersökas. 
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6 Avslutning 
Kapitlet kommer presentera utifrån insamlad information arbetets slutsats i 

förhållande till frågeställning. Förslag till fortsatt forskning presenteras även i slutet 

av kapitlet. 

6.1 Slutsats 

Utifrån arbetets forskningsfråga hur synen på användarmedverkan ställer sig i 

systemutvecklingsprocessen presenterade informanterna det som ett viktigt verktyg i 

systemutvecklingsprocessens arbete för att uppnå ett lyckat och användbart system. 

Från användarmedverkan kan utvecklarna sedan tillhandahålla information kring 

systemets omgivning, funktioner samt utseende som behövs för att sedan skapa det 

slutgiltiga systemet. Slutanvändare har oftast själva kunskap om sin egen verksamhet 

som kan vara svårt för en utvecklare att sätta sig in i utan deras hjälp. Ingen av de 

tillfrågade informanterna har föreskrivna regler från verksamheten att 

användarmedverkan ska användas. Utan informanterna har från egen erfarenhet 

utvecklat sin egen form kring användarmedverkan samt hur många av slutanvändarna 

som ska involveras. Informanterna visar även när ett färdigt affärssystem efterfrågas 

behandlas användarmedverkan i den mån att anpassa systemets grundläggande 

moduler. Framförallt mot kundverksamhetens processer eller efterfrågningar.  

Resultatet kring jämförelser mellan teori och empiri visade att det teorin eftersträvade 

i form av mer användarmedverkan faktiskt förekom i dagens systemutveckling. 

Användarna får enligt arbetet mer makt vid systemutvecklingsprocessen och 

deltagandet sträcker sig ofta till färdig slutprodukt. 

 

Hur användarmedverkan involveras i systemutvecklingsprocessen idag kan 

förknippas med metodologin ETHICS förhållningssätt till representativ involvering. 

Ett urval utförs där representativa deltagare beroende på kundverksamhetens storlek 

väljs ut för att sedan med sina synpunkter påverka systemets funktioner och utseende. 

Med arbetets avgränsning med små-till-medelstora företag förhölls perspektivet på 

användarinvolveringen relativt lika. Designgrupperna som fick vara med och delta 

vid systemutvecklingsprocessen vidarebefordrade även framtagen information till 

beställare eller till ansvarig för verkställande beslut. Även testning av prototyper och 

testversioner förhåller sig till användarmedverkan i arbetet. Utifrån aspekterna kan 

även här kopplingar mellan ETHICS representativa förhållningssätt till 

användarinvolvering hittas.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Arbetet har med sin avgränsning studerat små-till-medelstora företags syn på 

användarmedverkan samt involvering i systemutvecklingsprocessen. Arbetet har även 

definierats till avgränsningen mot informanter i rollen utvecklare.  

Intressant vore om vidare forskning med klassificering mot metodologin ETHICS 

förhållningssätt till användarinvolvering kunde utföras i medelstora-till-stora företag. 
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Även oberoende av verksamhetens storlek undersöka hur slutanvändarna anser sig 

medverka i systemutvecklingsprocessen. 

 

Ytterligare en aspekt vilken snuddats vid i arbetet är att forska kring vad 

slutanvändarna ser som den mest ”optimala” användarmedverkan i 

systemutvecklingsprocessen. Ett perspektiv som fick bortses på grund av arbetets 

tidsram.  

 

I arbetet har utvecklarna i bästa mån involverat slutanvändarna i sina projekt. Dock 

har perspektivet framkommit hur användarna involveras där informationen i form av 

kravspecifikationen byggs upp. Mer forskning än vad som finns idag kan utföras i 

form av hur slutanvändarna får vara med och delta vid uppbyggnaden av en 

kravspecifikation, vilken sedan ligger till grund för ett nytt system. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 

Informanten: 
* Antal år på företaget/branschen 

* Officiell roll 

* Utbildning 

 

Användarmedverkan: 
* Kännedom av användarmedverkan 

* Förskrivna förhållningssätt vid systemutvecklingsprocessen gentemot användarmedverkan  

* Har ni haft projekt med användarmedverkan 

 - exempel 

 - hade användare någon inverkan 

 - medförde det kundnöjdhet/processförbättring 

 - hur blev resultatet 

 - vad kunde gjorts annorlunda 

* Kunde användarna fatta beslut om projektets utformning 

 - vilken utsträckning åhörde ni användaråsikter 

 - tog ni hänsyn till deras åsikter  

* Har ni någon gång fått göra om ett projekt pga av brist av användarmedverkan? 

* Hur bör användarna få medverka i utvecklingsprocessen? 

 - ska dem involveras? 

* Positiva/negativa aspekter med användarmedverkan 
 

ETHICS 

 

Systemet 
* Hur ser er systemutvecklingsprocess stegmässigt ut? 

* Arbetar ni efter en viss arbetsstruktur, en generell över alla projekt eller ny struktur för varje 

projekt?  

* Fokuseras det under utvecklingen både på användare och teknik eller endast någon faktor? 

 

Användare/Användarmedverkan 

* Hur mycket får användarna vara med och testa under systemets uppbyggnad, hur många är 

dem då? 

* Skapar ni några designgrupper/användargrupper/testgrupper under er utveckling? 

- vad anser ni om dem? 

* Hur mycket makt förhåller sig verksamhetens ledning sig ha under utvecklingen? 

* Klassificering av konsultativ-, representativ- eller konsensusinvolvering 
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