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Abstract 
One of the major reasons to a failure within systems development is a lack 

of user acceptance. One solution is to involve users within development 

project. Several studies show that an increased involvement of users in 

systems development projects increase the chance of success and increase 

the user’s acceptance. 

 

In this writing moment it is unclear when, how, why and in which scope 

users should be involved in systems development and how it could benefit 

or disbenefit systems development projects within the Swedish industry. 

The purpose of this research has been to study how Swedish organizations 

knowingly or not knowingly use know Human-centered design methods, 

where the focus of the research is to possibly clarify theoretically known 

dimensions within Human-centered design. In order to be able to answer the 

purpose of this research we have used a deductive approach and a 

qualitative method for gathering data were three group interviews has been 

conducted at three different organizations, one group interview for each 

organization. 

 

This research has explained general methods within Human-centered design 

that has then been analyzed toward the empirical data. 

 

The result of this research shows that the organizations we have studied 

does in fact use known methods within Human-centered design but do so 

not knowingly. Further on, this research shows that the approach used by 

the organizations is different depending on which target group is in focus in 

the development stage.  

  



   
 

   
 

Sammanfattning 
En av de största anledningarna till ett misslyckande inom systemutveckling 

är brist på acceptans hos användarna. En lösning på detta är att involvera 

användarna i projektet som sådan. Ett flertal studier påvisar att en ökad 

involvering av användare i systemutvecklingsprojekt främjar framgången 

samt ökar acceptansen hos användarna.  

 

I skrivande stund är det oklart när, hur, varför och i vilken omfattning 

användare bör involveras i systemutveckling samt hur det gynnar eller 

missgynnar systemutvecklingsprojekt på den svenska industrin. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur svenska organisationer medvetet eller 

omedvetet tillämpar kända metoder inom människocentrerad design med 

fokus att eventuellt förtydliga kända dimensioner vid människocentrerad 

design. För att kunna besvara syftet har en deduktiv ansats och en kvalitativ 

datainsamling tillämpats där tre gruppintervjuer har genomförts på tre olika 

organisationer, en gruppintervju för varje organisation.  

 

I denna studie har generella metoder inom människocentrerad design 

beskrivits och analyserats mot den empiriska datainsamlingen.  

 

Resultatet av denna studie påvisar att de organisationer vi har studerat 

tillämpar kända metoder inom människocentrerad design omedvetet. Vidare 

påvisar denna studie att tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken 

målgrupp som är i fokus i utvecklingsskedet.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras ämnet, problembakgrunden samt syfte och 

frågeställning.   

1.1 Inledning 

Enligt Valacich och Schneider(2014) lever vi idag i en digital värld. Datorer 

som är kärnkomponenten i informationssystem finns överallt. Valacich och 

Schneider(2014) påpekar att vi idag lever i informationseran som en våg av 

förändringar i världen. Från att till en början varit fokus på lantbruk och 

hantverk till att sedan gå till den industriella revolution till dagens läge där 

informationen är det viktigaste och informationssystem nämns som en 

nyckelkomponent.  

 

Systemutveckling är dock riskabelt där ungefär 25% av alla större projekt 

inom systemutveckling misslyckas helt och endast 25% går som planerat och 

50% går över budget och/eller med reducerad funktionalitet än planerat. 

Därför är det av största vikt att förstå processen bakom utvecklingen av 

informationssystem där samtliga inom organisationen kommer vara en del av 

denna process även om de inte är It-tekniker (Flodén 2013). Framgångsrika 

projekt inom systemutveckling kräver effektiv resurs- och uppgiftshantering 

samt effektiv kommunikation. En viktig del i systemutveckling är att göra en 

ordentlig analys och att kraven är korrekta från början (Valacich & Schneider 

2014). 

 

Flodén (2013) nämner här att en viktig faktor i systemutveckling är 

involvering av användare för att fastställa de korrekta kraven på systemet 

samt öka acceptansen. Brist på acceptans hos användarna nämns som den 

vanligaste anledningen för ett misslyckande inom systemutveckling, en enkel 

sak som var en knapp ska vara kan tyckas vara betydelselös för en 

programmerare men är av största vikt för användaren som ska trycka på den 

knappen 100 gånger om dagen i 10 år. Att involvera användaren ger en 

känsla av att det är “deras” system vilket ökar acceptansen markant. Enligt 

Bano och Zowghi (2015) har det varit allmänt känt sedan 1970-talet att en 

involvering av användarna tros öka sannolikheten för en framgång inom 

systemutveckling. Nöjdhetsfaktorn och nöjdhetsgraden hos de som slutligen 

ska använda det tänkta systemet ses som en viktig framgångsfaktor. Bano och 

Zowghi (2015) gjorde en metaanalys på tidigare empiriska undersökningar 

mellan 1980-2012 där detta har studerats. Av 87 studier som undersökts kom 

hela 52 fram till att involvera användaren bidrar till framgången i ett projekt 

inom systemutveckling. Endast 12 studier tror på en negativ koppling och 

resterande 23 var osäkra.  
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Ett flertal tekniker har föreslagits för att på bästa sätt involvera användarna i 

utvecklingen, som exempel nämns agila metodologier inom systemutveckling 

som Extreme Programming samt Joint Application development (JAD) för att 

tackla denna problematik. Även ta feedback från användare via webben ses 

också som ett sätt att hantera detta (Bano & Zowghi 2015).  

 

Denna studie avser att studera hur organisationer tillämpar 

människocentrerade designmetoder.  

1.2 Tidigare forskning 

Abelein et al (2013) nämner två olika typer av deltagande; User Participation 

där användaren aktivt deltar i olika aktiviteter i utvecklingsprocessen, samt 

User Involvement där användaren mäts i sitt psykiska tillstånd som definieras 

i betydelse och personlig relevans av ett system till en användare. Det kan ses 

som ett passivt deltagande av användaren genom att enbart studera denna. 

Sammantaget benämner Abelein et al (2013) dessa som User Participation 

and Involvement (UPI). 

 

Abelein et al (2013) har gjort en sammanställning av flera hundratals tidigare 

studier kring användardeltagande med fokus på om mjukvaran i fråga anses 

lyckad eller ej. Abelein et al (2013) konstaterar i sin studie att UPI har en 

positiv effekt vid utveckling av mjukvaror, framför allt när användare aktivt 

deltar i aktiviteter under utvecklingsprocessen. Samma effekt kan ses om 

användare känner att systemet har en högre relevans till dem hävdar Abelein 

et al (2013). Slutligen betonar Abelein et al (2013) att vidare forskning krävs 

för att djupdyka i detaljer kring dess slutsatser. 

1.3 Problemformulering 

Vad som är oklart idag är när, hur, varför och i vilken omfattning användare 

bör involveras generellt i systemutveckling och hur detta gynnar och 

missgynnar utvecklingen samt den slutliga produkten på den svenska 

industrin. 

 

Baserat på bakgrund och tidigare forskning är det intressant att skapa en ökad 

förståelse över hur användare kan delta i utveckling av system samt om 

involvering av användare har någon inverkan för att öka chansen till en 

lyckad och accepterad produkt hos den tänkta användarpopulationen. Lika så 

är det även intressant att lyfta fram argument för varför användare inte 

involveras i systemutveckling om det visar sig vara så i verkligheten. 
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1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer tillämpar 

människocentrerad design vid systemutveckling. Vidare avser studien att 

utforska hur organisationer medvetet eller omedvetet tillämpar kända 

metoder inom människocentrerad design och eventuellt definiera eller förfina 

kända dimensioner vid människocentrerad design. 

 

Forskningsfrågor: 

1) Hur tillämpar organisationer människocentrerad design vid 

systemutveckling? 

2) På vilket eller vilka sätt skiljer sig människocentrerad design i 

näringslivet med teorier inom människocentrerad design? 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är systemutvecklare, User Experience-

designers(UX-designers) samt projektägare och produktägare som vill veta 

mer om hur involvering av användare kan gå till samt studenter inom detta 

område som vill skaffa sig en ökad förståelse inför sitt framtida arbetsliv.  

1.6 Avgränsning/begränsning 

Vi har valt att fokusera på människocentrerad design då vi anser att detta 

designperspektiv tittar på individens behov och är därmed inte styrd av en 

specifik roll som användare. Det kommer att tas upp begrepp såsom 

användare med ett fokus som påvisar att individerna skall tillämpa system 

som utvecklas för dem, att de kommer att använda ett system. Vidare har vi 

valt att fokusera på människocentrerad design då intresse ligger i att förstå 

hur organisationer tittar på individerna som skall använda sig av deras tänkta 

system.  
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2  Metod 

Här presenteras studiens vetenskapliga val för genomförande. 

2.1 Genomförande 

Denna studie har genomförts kvalitativt då den avser att djupdyka i 

problemområdet, siffror skapar inte den förståelse studien avser att avtäcka 

varav en kvantitativ metod inte är tillräcklig för att svara på studiens syfte. 

Då studien avser att djupdyka in i det okända så ser vi att kvalitativa data är 

det bästa sättet att finna sanningen. Vidare avser studien att visa hur 

organisationer tillämpar människocentrerad design medvetet eller omedvetet 

vilket en kvantitativ studie inte kan besvara då fasta svarsalternativ inte kan 

ställas. För att ta reda på hur organisationer tillämpar människocentrerad 

design har vi tillämpat öppna intervjuer för att opartiskt ta reda på sanningen 

utifrån respondenternas perspektiv. Creswell (2014) hävdar att kvalitativa 

studier handlar om ord som ger en djupare förklaring av ett fenomen, en 

kvantitativ studie skapar en bild gjord av siffror som ger en kort förklaring. 

 

Vidare har studien tillämpat en deduktiv ansats där teori har lästs in innan den 

empiriska datainsamlingen påbörjades. Då vi inte hade tillräckligt med 

förkunskaper kring området krävdes en teoristudie för att vid utformning av 

intervjufrågor ställa frågor baserade på människocentrerad design men även 

få kännedom kring när en mer ledande fråga bör ställas. Vidare är 

forskningsområdet brett och vi har därför valt ett begränsat antal metoder och 

dimensioner som vi avser att studera utifrån hur de faktiskt tillämpas i 

praktiken. Det deduktiva tillvägagångssätt skulle skapa en förväntning om 

hur världen ser ut innan urvalsgruppen i denna omvärld skulle studeras. 

Jacobsen (2002) argumenterar för att en deduktiv ansats bör tillämpas för att 

skapa sig en uppfattning kring den värld studien avser att studera, t ex. om 

svampar ska studeras bör forskning och tidigare studier om svampar studeras 

innan forskaren går ut i skogen.  

 

För att hitta relevant teori har en grov sökning gjorts inom relevanta termer 

för problemområdet interaktionsdesign och mjukvaruutveckling, t ex. ”User 

involvement”, ”User participation” och ”User-centered design”. Vid 

inläsning av teori har även sökordet ”Human-Centered Design” lagts till för 

att vidga sökning kring relevant teori. Den initiala sökningen gav en generell 

förståelse över problemområdet såsom kända teorier och tillvägagångssätt 

samt eventuella problem inom forskningsområdet med fokus på 

användardeltagande vid utveckling. Detta möjliggör att relevanta 

forskningsfrågorfrågor kan ställas för att få svar på studiens frågeställning 

och syfte. 
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2.2 Urval 

Val av urvalsgrupp är av stor vikt för en studie när det kommer till 

tillförlitlighet och trovärdighet enligt Jacobsen (2002).  Vi har genomfört ett 

bekvämlighetsurval där intervjuer har genomförts av de organisationer som 

har varit tillgängliga och som har liknande kundbas för deras produkt, dvs. 

produkter som är riktade mot allmänheten. 

 

Eftersom denna studie fokuserar på hur användare involveras i 

systemutvecklingsprojekt har intervjuer genomförts med nyckelpersoner som 

arbetar eller har arbetat med systemutvecklingsprojekt och som har haft 

kontakt med användarna. Med nyckelpersoner menas personer som är direkt 

involverade vid urval av användare som skall delta i olika aktiviteter vid 

utveckling samt koordinerar dessa användare. Det gäller även de personer 

som tar emot feedback och har en direkt dialog med involverade användare. 

 

Urvalsgruppen består av organisationer som säger sig involvera användare på 

ett eller annat sätt och som har varit eller är involverad i 

systemutvecklingsprojekt där användarpopulationen är allmän och inte 

nischad. Vi gick in med ett tankesätt att en nischad användarpopulation kan 

ge en snäv bild av hur människocentrerad design kan gå till och hur 

problematiskt eller framgångsrikt det kan vara. Därför valde vi att fokusera 

på organisationer som har en bred tänkt användarbas som speglar flera olika 

personligheter för att få en mer allmän bild över hur framgångsrikt eller 

problematiskt det kan vara att tillämpa människocentrerad design. 

 

Nedan återges en kort och neutral beskrivning om respektive organisation. 

 

Företag A är en aktör inom kollektivtrafik i Sverige med över 350 000 

kunder. Företaget håller just nu på att utveckla en ny mobil applikation samt 

infotainment med målet att stärka kundupplevelsen när de reser med Företag 

A’s kollektivtrafik. Utvecklingen av applikationen sker i ett projekt hos 

Företaget med egen samt inhyrd kompetens. 

 

Företag B är en av nordens största servicedesignföretag med lång och 

gedigen erfarenhet i branschen. Företaget arbetar enbart med servicedesign 

och har varit delaktig i att ta fram användarinformation åt en kund som var i 

en fas att utveckla en mobil applikation för lokaltrafik. Företaget har ingen 

egen utveckling av system utan levererar endast användarinsikter på uppdrag 

för sina kunder. 

 



 

6 
 

Företag C är en myndighet som jobbar med meteorologi och utvecklar i 

dagsläget sin hemsida där utvecklingen ska genomföras mer 

användarcentrerat än tidigare. Företaget erbjuder allmänna produkter inom 

meterologi men även professionella produkter. 

2.3 Datainsamling 

Den kvalitativa datainsamlingen har genomförts genom tillämpning av öppna 

intervjuer med vilket Jacobsen (2002) hävdar genomförs mellan fyra ögon, 

forskaren och intervjupersonen. Vi har genomfört dessa intervjuer gruppvis 

då respondenterna har olika erfarenhet eller roller i utvecklingsprojekt. 

Intervjuerna lät respondenterna tala fritt kring hur de involverar de tänka 

användarna vid utveckling av applikationer och varför de gör detta varpå få 

styrande frågor tillämpades. Vi har valt att genomföra intervjuerna på detta 

sätt då de ville få en ärlig, detaljrik och ofärgad berättelse från 

respondenterna. Vi har grundfrågor som är styrande i den mån att 

respondenten kommer att hålla sig inom ramen för forskningsområdet baserat 

på den deduktiva teoretiska referensramen. Styrande frågor har således enbart 

använts för att djupdyka i påståenden som görs av intervjupersonen för att 

skapa en så objektiv och tydlig bild som möjligt rent empiriskt i strävan om 

att förstå hur de faktiskt tillämpar människocentrerad design. 

2.4 Analys 

Vid analys har intervjuer och dokument noggrant dokumenterats utifrån sitt 

ursprungliga skick, så kallad rådata (Jacobsen 2002). Vi avsåg inte att färga 

eller skriva om det som respondenterna sagt efter intervjutillfället. Vid analys 

har det empiriska underlaget analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk 

där vi har kategoriserat det empiriska underlaget utifrån de metoder och 

dimensioner som det teoretiska ramverket består av. Detta har genomförts för 

att bilda en mer överskådlig bild av verkligheten och underlätta för läsaren att 

ta till sig informationen (Jacobsen 2002). I denna fas har data tolkats och 

identifierat förhållanden varpå vi kunnat konstatera att inga ytterligare 

intervjuer krävdes, vilket är en av den kvalitativa ansatsens styrkor (Jacobsen 

2002).  

2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

För att skapa giltighet och tillförlitlighet för studien har mycket tid lagts vid 

urval av intervjupersoner för att rätt data skulle inhämtas för vidare analys 

varpå tidigare teori-inläsning skulle möjliggöra att rätt frågor ställs till 

intervjupersonerna. Eftersom Jacobson (2002) påpekar att alla människor har 

sina blinda fläckar är det viktigt att vara kritiskt till deras utsaga, alla 

människor tittar inte kritiskt på sin vardag. För att förhindra att en förskönad 

bild målades upp av intervjupersonerna ställde vi ledande frågor när oklara 
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eller intressanta påståenden nämndes i ett försök att göra en otydlig bild 

tydlig. Vi har lyssnat och tittat på data objektivt.  

2.6 Etiska aspekter 

Denna studie avsåg inte att identifiera data som direkt kan röja identiteten på 

intervjupersonen, all data har anonymiserats, det viktiga är vad respondenten 

har sagt och inte vem denna är. Intervjuer var frivilliga och informerade, 

intervjupersonerna har varit medvetna om att intervjun spelades in. Data av 

privat karaktär har inte använts vilket även Jacobsen (2002) hävdar är viktigt, 

att det dras en tydlig gräns mellan privatliv och studie.  
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som är relevant för 

studien. Teorin är uppdelad i två delar som börjar med att skapa en 

förståelse kring människo-centrerad design samt dess olika tillämpningssätt 

(Människocentrerade design metoder). Därefter skapas en förståelse kring 

hur användaren kan omfattas i utvecklingsprojekt, dvs. aktivt eller passivt 

deltagande. 

3.1 Människocentrerad design 

Människocentrerad1 design (Human-Centered Design, HCD) innebär att 

utvecklare öppnar upp sin utveckling till användarna, med andra ord att 

utvecklarna stiger av sin höga häst och interagerar konstruktivt med 

användarna till vilka utvecklarna utvecklar en produkt (Steen 2008, 19). Att 

prata med användarna är inte alltid en rutin hos utvecklare som istället kan 

vara mer teknologi-drivna och avser att skapa en teknologiskt innovativ 

produkt, att trycka på utvecklingen av teknologin, med vilket Steen (2008, 

19) argumenterar för att människocentrerad design är ett alternativ där 

utvecklaren kan skapa sig en förståelse över användarnas behov och 

preferenser för att förstå en nytta innan skapandet påbörjas. 

 

Termen användare kan ha flera olika betydelser och i denna riktning har det 

därför varit viktigt att vara tydlig med vad termen användare avser att spegla. 

I denna studie kommer användare att spegla potentiella användare, framtida 

användare, för ett system som idag inte är färdigt (Steen 2008, 23) där 

användaren inte förknippas till en specifik roll i systemet. Steen (2008) drar 

en tydlig gräns mellan användarcentrerad design och människocentrerad 

design för att kringgå eventuella missförstånd kring hur vi tittar på en 

användare. Vi tittar på en användare oberoende av roll, med ett fokus på 

upplevelsen att använda systemet (ISO 9241-210:2010)2 varpå vi inte ser 

någon skillnad på termen användarcentrerad och människocentrerad design. 

 
  

                                                 
1 För översättningsförteckning, se bilaga 1. 
2 ISO 9241-210:2010 HCD principer: 

1-Design är baserad utifrån en explicit förståelse av användare, aktiviteter och omgivning. 2-

Användare är involverade genom hela design och utveckling. 3-Design är driven och förfinad genom användar-

centrerad granskning. 4-Processen är itterativ. 5-Designen adresserar hela användarupplevelsen. 6-Design gruppen 

har multidisiplinära kunskaper och perspektiv. 
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Vi utgår ifrån att det finns fyra HCD-dimensioner, fyra olika riktningar 

utifrån vilken HCD-metod som tillämpas (Steen 2008, 31). Se figur 1: 

Den horisontella axeln representerar hur användare och utvecklare närmar sig 

varandra och vem som närmar sig respektives värld och erfarenheter. Den 

vertikala axeln representerar vem som deltar i respektives domän, dvs. om 

användaren deltar i utvecklarens domän eller om utvecklaren deltar i 

användarens domän. 

3.1.1 Deltagande design 

Deltagande design (participatory design) har sina rötter i 

medborgarrättsrörelsen på 1960-1970-talet då många människor ville ha en 

ökad makt i olika aspekter i deras vardag och var beredda på att delta i en 

högre omfattning i delade intressen. Denna ökade vilja att bidra och delta 

fångades upp av designers och undersökte hur detta kunde relateras till deras 

område (Simonsen & Robertson 2013).  

 

Deltagande design inom informationssystem och systemutveckling har sina 

rötter i Skandinavien där akademiker samarbetade med olika fackföreningar 

efter att de hade upplevt en ökad automatisering av kontor och arbetsplatser 

med hjälp av datorer och kämpade för mer demokratiska värderingar. 

Deltagande design kan definieras som ett tillvägagångssätt inom 

systemutvecklingsdesign där människorna som ska använda systemet har en 

viktig roll i att designa det (Steen 2008).  

 

Greenbaum (1994) förespråkar deltagande design och nämner tre perspektiv 

för behovet av deltagande design.  

Figur 1 - HCD-dimensioner (Steen, 2008) 
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1. Pragmatisk - Det hjälper till att få jobbet gjort på ett bättre sätt. Som 

exempel nämns här att 60-80% av alla problem kan spåras till 

otillräcklig eller bristfällig kravhantering/kravanalys. Datorsystem 

måste passa människors behov bättre och av den anledningen är 

deltagande design en nödvändighet. 

2. Teoretiskt - Exempel som nämns här är svårigheten med 

kommunikationen mellan systemutvecklare och intressenterna eller 

användarna av systemet eftersom de inte har samma upplevelser. Då 

blir en mer deltagande design lösningen när användarna direkt får ge 

sina synpunkter.  

3. Politiskt perspektiv - Detta är härlett från ett demokratiskt perspektiv 

där människor ska ha rätt att påverka sin arbetsplats och detta 

inkluderar de systemen de arbetar med.  

 

Tanken med deltagande design är att användare ska ses som experter och 

deras kunskaper och erfarenhet skall användas vid utvecklingsprocessen. 

Målet här är att användare, designers och undersökare ska arbeta tillsammans 

för att skapa ett verktyg som passar användarens önskemål på bästa sätt 

(Steen 2008). 

 

Simonsen och Robertson (2013) nämner olika principer och rötter som ligger 

bakom deltagande design. Några som nämns här är: 

1. Jämna ut maktrelationer - Tanken är att deltagande design ska ge en 

röst till alla, inklusive de som är svaga och mer osynliga i den 

organisatoriska strukturen 

2. Demokratiskt perspektiv - Även här nämns ett demokratiskt 

perspektiv att människor ska ha rätt att påverka sin miljö. 

a. Situations-baserade handlingar - Detta nämns som en del av 

det demokratiska perspektivet där tanken är att arbetet ska ske 

direkt i människors hem eller miljö för att förstå handlingar 

eller tekniker i faktiska miljöer. 

3. Ömsesidigt lärande - När människor med teknisk expertis arbetar 

tillsammans med användarna blir det ett ömsesidigt lärande och de 

kan lära sig av varandra.  

4. Verktyg och tekniker - Ömsesidigt lärande ger upphov till 

gemensamma verktyg och tekniker som kan användas.  

5. Alternativa visioner om tekniken - Verktygen och tekniker kan sedan 

ge en alternativ vision om tekniken  

3.1.2 Expertanvändare 

Expertanvändare (Lead-user approach) fokuserar på ledande användare, 

användare som är i framkant när det kommer till behov som över tid kommer 

att bli ett behov för en större skala användare (Hippel 2005, 22). Dessa 
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ledande användare kan även förutse nytta genom en lösning till dess behov 

och kan därför vara innovativa (Hippel 2005, 22). Då ledande användare är i 

framkant vid nya trender så känner dem av behov idag vilket resten av den 

potentiella användarpopulationen kommer känna av imorgon (Hippel 2005, 

22) varpå de ledande användarna kan modifiera eller utveckla egna lösningar 

för detta behov. Därför kan det vara av intresse för utvecklare att bjuda in 

ledande användare för att tillsammans skapa en lösning för morgondagens 

behov för den stora användarpopulationen (Steen 2008, 39). 

 

När ledande användare ’involveras’ vid utvecklingen av en lösning är det 

rekommenderat att tillhandahålla ’mock-up’ modeller av lösningen, att 

tillhandahålla en miljö bestående av moduler som användarna kan testa och 

förfina (Steen 2008, 39). Tillskillnad från deltagande design (Participatory 

Design) där ett mer demokratiskt fokus tillämpas (Simonsen & Robertson 

2013) så fokuserar Expertanvändare mot tydliga kommersiella mål. Steen 

(2008, 39) exemplifierar detta med idrottsmän som modifierar sin utrustning 

för att bli bättre i den sport de utövar, varpå tillverkare av utrustning kan 

anställa denna idrottsman för att hjälpa till att utveckla utrustningen och på så 

sätt göra sig starkare på marknaden. 

3.1.3 Tillämpad etnografi 

Ett annat väl använt tillvägagångssätt inom människocentrerad design är 

tillämpad etnografi (applied ethnography). Tillämpad etnografi handlar om 

att forskare och designers ska göra en djupdykning i området de studerar för 

att undersöka och förstå hur människor faktiskt använder nuvarande eller 

framtida produkter. Ett exempel som nämns är när ingenjörerna på Xerox såg 

filmer på hur kunderna kämpade med deras kopieringsmaskiner vilket ledde 

till att ingenjörerna tänkte om designen på deras kopieringsmaskiner för att 

kunna göra de mer användbara. Begreppet tillämpad etnografi menas med att 

människor ska studeras och förstås till en viss utsträckning för att fynden ska 

kunna tillämpas/användas i produktutveckling till någon utsträckning (Steen 

2008).  
 

Bloomberg et al (1993) nämner fyra guidande principer inom etnografin som 

bör följas när detta ska tillämpas.  

1. Naturliga situationer - Etnografi ska grundas i fältstudier. För att lära 

sig om världen forskaren inte vet om, måste detta upplevas i 

verkligheten. Verkligheten måste studeras. När det handlar om 

systemutveckling är tanken att designerna måste studera människorna 

i sina vardagliga aktiviteter. Exempel på tekniker som nämns här är 

intervjuer, observationer och workshops. 
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2. Holism - Innebär hur visa beteenden passar in i det stora hela. 

Utgångspunkten är att beteenden och aktiviteter inte kan förstås till 

fullo utanför den kontext de tillhör.  

3. Deskriptiv - Innebär att människors faktiska beteenden ska studeras, 

inte det tänka eller önskade beteendet. Alltså ska en ofärgad och 

neutral undersökning göras utan negativ eller positiv betoning. Till 

exempel att ett dokument granskas av flera personer innan det 

färdigställs istället för en manuell tidskrävande granskningsprocess 

finns som bör elimineras.  

4. Intressenternas synvinkel - Innebär att synvinkeln och världsbilden 

som de som studeras har måste förstås och att beteenden beskrivs på 

ett sätt som är relevant och meningsfullt för de som deltar i studien. 

3.1.4 Kontextbaserad design 

I början handlade informationssystem om att ge stöd till en enskild 

arbetsuppgift men nu förväntas informationssystem ge stöd till hela 

organisationen och för att det ska vara möjligt måste systemet passa in i 

organisationen och kontexten, systemen måste vara mer kundanpassade nu än 

förr i tiden (Beyer & Holzblatt 1998).  

 

Kontextbaserad design (contextual design) kan ses som en specifik 

förlängning av tillämpad etnografi i den mån att det handlar om att observera 

människor i deras naturliga kontext och använda de observationerna som 

grund för designen av ett system som då blir mer kundanpassat. (Steen 2008). 

Kontextbaserad design är en kundcentrerad design där flera kundcentrerade 

tekniker tillämpas. Data som samlas in från kunden utgör grunden till vad 

systemet ska utföra och kraven på systemet. Tanken här är att hur kunder ska 

och bör arbeta i framtiden ska ses som den viktigaste designfrågan att få svar 

på (Beyer & Holzblatt 1998). 
 

Kontextbaserad design består av 7 delar (Beyer & Holzblatt 1998) 

1. Kontextuell utredning - Innebär att förstå kunden och deras behov. 

Detta görs genom att först göra intervjuer och sedan ha mer öppna 

workshops. 

2. Modellering - Innebär är att det ska göras en modell över varje 

intervjuades persons arbete för att skapa en gemensam förståelse för 

det. 

3. Konsolidering - Oftast finns det en större population av kunder till 

exempel flera avdelningar. I detta steg ska data från alla kunder 

konsolideras till en mer övergripande bild av kunderna.  

4. Forma om arbete - Tanken med ett informationssystem är att förbättra 

eller forma om arbetet på organisationen. I detta steg görs just detta, 
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arbetsprocesserna diskuteras och förbättringsförslag föreslås med 

eventuellt ett informationssystem.  

5. Användarmiljödesign - Systemet måste beskriva en form av 

arbetsmodell för systemet och denna modell måste designas ur 

användarens perspektiv, att alla delar beskrivs och vilken 

arbetsaktivitet som stöds med mera.  

6. Skapa mock-up och testa mot kunder - Här skapas pappersbaserade 

prototyper som sedan testas mot kund för att få en känsla för om 

arbetet är på rätt väg. 

7. Implementation - Problem kan uppstå med att skapa nya 

arbetsprocesser och implementera dessa, det är viktigt att ta detta i 

beaktning.  

3.1.5 Empatisk design 

Vid empatisk design är tanken att forskarna och designerna ska närma sig 

användaren mer och försöka empatisera sig med användaren och deras 

erfarenhet och känslor (Steen 2008). Koskinen  och Battarbee (2003) 

definierar det som en uppsättning tekniker som gör att en designer kan förstå 

hur användare upplever världen och dess naturliga omgivning.  

 

Vid empatisk design finns det en uppsättning tekniker som kan användas som 

till exempel observation, rollspel och prototyptestning. Ett exempel på hur en 

designer kan empatisera med användare kan vara att en designer observerar 

en funktionsnedsatt person, till exempel en blind och sedan gör övningar med 

ögonbindel eller dylikt för att simulera det själva och empatisera med 

användaren (Steen 2008).  

 

Leonard och Rayport (1997) definierar empatisk design som en uppsättning 

tekniker för att närma sig användaren men att den stora skillnaden med till 

exempel fokusgrupper är att observationen ska göras på användarens 

“hemmaplan”, i deras egen miljö och under gången av deras egna vardagliga 

rutiner. Tanken är alltså att observationen ska vara så ofärgad som möjligt. 

3.1.6 Kooperativ design 

Kooperativ design (Co-design) innebär att människor med olika kunskaper 

och bakgrunder samarbetar på ett kreativt sätt där de tillsammans utforskar 

idéer och koncept för innovation (Steen 2008, 41). Målet med kooperativ 

design är att ’den vanliga personen’ ska kunna delta och skapa istället för att 

vara inom ramen för kund och användare. Traditionellt skapar design värde 

till en konsument, men idag där vi har ett överflöd av produkter och lösningar 

vill användare inte se sig själv som en konsument, varpå design skapar värde 

för en marknad och inte för ’den vanliga personen’ (Sanders 2006, 28). 
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Ivan Illich, en teoretiker, påpekade detta redan på 1970-talet: 

”Människor behöver inte bara skaffa saker och ting, de behöver 

framför allt friheten att skapa saker vilket de kan leva med i sin 

omgivning, att forma dessa saker utifrån sin egen smak, och att 

sätta dessa i användning i sin strävan att bry sig om andra”. 

(Sanders 2006, 28) 

 

Kooperativ design fokuserar på att ett delat språk skapas mellan designers 

och ’den vanliga personen’ som möjliggör att samtliga kan dela och beskriva 

sina idéer och känslor. Ett sådant språk kan vara genererande verktyg vilket 

kan vara verktyg som hjälper personer att komma ihåg saker och ting i sin 

omgivning vilket möjliggör att människor kan dela med sig ett oändligt antal 

idéer (Sanders 2006, 32) (Steen 2008, 41). Eftersom kooperativ design är ett 

nytt sätt att tänka på, tillskillnad från det mer traditionella sättet att designa en 

produkt, så kan det innebära en stor omställning för en designer att närma sig 

och kollaborera med ’den vanliga personen’ samt att sätta in sig i dess vardag 

(Sanders 2006, 32). 

3.2 Användarinvolvering och användardeltagande 

Inom systemutveckling har en involvering av användare i mer än 4 decennier 

ansetts vara en viktig faktor för framgång. Detta koncept kan spåras till 

forskning inom organisationsstyrning som till exempel lösa problem inom en 

grupp och individuell motivation. Det ses som en viktig framgångsfaktor 

inom systemutveckling att få de människor som slutligen ska använda 

systemet nöjda. (Bano & Zowghi 2015).  

 

Inom informationssystem har användarinvolvering traditionellt sett refererat 

till deltagande i själva systemutvecklingsprocessen och till de aktiviteter som 

användare eller deras representativa har utfört (Barki & Hartwick 1994). 

Denna definition är dock inte konsekvent med dåvarande konceptualiseringar 

av involvering inom andra områden som till exempel psykologi och 

marknadsföring.  

 

En definition som föreslås av Barki och Hartwick (1989) är att göra den mer 

konsekvent med andra områden vilket innebär att en involvering skiljer från 

deltagande. Involvering av användare inom systemutveckling bör refereras 

som ett mer subjektivt psykologisk tillstånd och definieras som hur viktigt 

samt relevant en användare upplever det tänka systemet.  

 

Termen användardeltagande bör användas istället för användarinvolvering 

när det syftar på de aktiviteter och arbetsuppgifter som en användare utför i 

systemutvecklingsprocessen. Mätpunkterna för dessa aktiviteter bör anses 
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vara mätpunkter för användardeltagande och inte användarinvolvering. 

(Barki & Hartwick 1994).  

3.3 Effektiv hantering av användare i utveckling 

Bano och Zowghi (2015) påpekar i sin studie att det i mer än fyra decennier 

har varit allmänt känt att involverandet av användare under systemutveckling 

bidrar till framgång i projektet. Att göra användaren av ett givet system nöjd 

och få hög acceptans på systemet är av största vikt. Många tekniker har 

föreslagits för att effektivt få med användarna däribland agil 

systemutveckling som till exempel Extreme Programming där det är av 

största vikt att ha en kund på plats för kontinuerlig kommunikation med 

utvecklarna. Bano och Zowghi (2015) nämner även andra exempel på hur 

man kan involvera användaren som tillexempel att använda webben för att få 

feedback från användarna. Bano och Zowghi (2015) påpekar att involvering 

av användarna kan göras genom hela processen i systemutveckling. Redan 

från början med kravinsamling till design och testning. De kom också fram 

till att en hel del utmaningar finns i att involvera användarna och det är av 

största vikt att detta hanteras på ett korrekt sätt. Bano och Zowghi (2015) 

nämner olika faktorer/kriterier som är av största vikt vid hanteringen av detta. 

De som nämns är 

1. Identifiering av användarna - Det är av största vikt att rätt användare 

deltar 

2. Perspektivet för involveringen -  Som till exempel psykologiskt för att 

användare ska acceptera systemet bättre eller politiskt för att få bättre 

demokrati på arbetsplatsen 

3. Hur mycket ska användaren involveras - Att involvera användaren är 

en tidskrävande process och det gäller att hitta en bra balans mellan 

nytta och kostnad.  

4. I vilka steg i processen ska användaren involveras - Räcker det att 

användaren är med i kravanalysen eller ska användaren även vara 

med vid design och test? 

5. Typ av system som utvecklas - Olika system skapar olika kontext för 

användardeltagande. 

 

Pleischl et al (2014) kom i sin studie fram till att människocentrerad 

utveckling av mobila applikationer har stora fördelar, framför allt i 

sjukvården där kraven på kvalité är väldigt krävande. Genom att tillämpa 

utvärderingar tidigt i utvecklingslivscykeln kan problem elimineras tidigt och 

bli mindre omfattande över tid. (Pleischl et al, 2014) 

 

Att involvera användare i utveckling kan innebära stora kostnader då dessa 

individer ska koordineras i projektet varpå dessa användare kan uteslutas då 

det inte finns tidsutrymme (Pleischl et al 2014). Även om det finns etablerade 
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metoder med fokus på användarvänlighet utesluts användardelaktighet i 

många fall då det utgör en kostnadsfråga. Att tidigt integrera utvärdering av 

användarvänlighet kan kringgå stora kostnader, detta kan göras med så 

kallade ’Mock-up’ modeller där användarna kan bilda sig en uppfattning om 

en framtida lösning och utvärdera den i ett tidigt skede (Pleischl et al 2014). 

Detta är något som Pleischl et al (2014) framförallt förespråkar i snabba och 

innovationsfokuserade utvecklingsprojekt där krav kan vara otydligt 

formulerade i ett tidigt skede. Genom att tillämpa utvärderingar från 

användare tidigt och vidare i utvecklingslivscykeln så kan feedback höja 

kvalitén på den slutliga produkten. I en given kontext och med ett så litet 

antal användare som möjligt i den kontexten kan kostnader vara minimala 

samt möjliggöra eliminering av eventuella problem med den nuvarande idén. 

Dock är frågan kring urvalet av användare och dess antal fortfarande är ett 

område som det sker forskning kring, vilket även Bastien (2010) påpekar. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlaget följt av analys 

4.1 Empiri 

Här kommer vi att presentera all vår empiriska data företagsvis. Alla 

varumärken samt respondenter är anonyma då det är ointressant för studien. 

4.1.1 Företag A 

Projektledaren är ansvarig för utvecklingen av den nya applikationen. 

UX-designern arbetar med användare för den nya applikationen som just nu 

utvecklas. 

 

Just nu utvecklar företag A en ny applikation som skall möjliggöra för deras 

kunder att köpa och söka efter en resa för alla transportmedel som Företag A 

erbjuder (Projektledaren). Den planeras att släppas som en Beta-version i 

slutet av 2016 för testning av användare. Företag A jobbar agilt i detta projekt 

och delarna kring biljettköp har de ännu inte kommit till. I projektet finns det 

tre UX-designers som fokuserar på resesökinformation där dem allt som ofta 

gör enklare mock-uper och går ner på stan och försöker fånga användare på 

plats och få deras input direkt. I projektet strävar Företag A efter att skapa så 

renodlade funktioner som möjligt i det som efterfrågas av kunder, men 

projektmedlemmarna vet att det kan vara svårt att tillgodose hela kundbasens 

alla behov då de har en väldigt stor och bred kundbas men minoriteterna 

måste på något sätt tillgodoses. Projektledaren nämner som exempel att de 

som politisk organisation måste tillgodose kunder med olika former av 

handikapp. Detta kan tillexempel vara funktioner som talsyntes bland annat. 

Utöver att Företag A går ner på stan och frågar kunder spontant så har dem 

större användargrupper för mer omfattande testning, dessa användare hämtas 

från en databas som Företag A har. 

 

UX-designern nämner att när det kommer till användare med specialbehov 

har de även workshops och aktiviteter där de följt med blinda och 

rullstolsbundna personer ut på en resa i lokaltrafiken för att förstå hur de 

interagerar med omvärlden och få en bättre insyn i deras behov. När det 

kommer till de användartester som görs genom att gå ner på stan och fråga 

kunder så påpekar UX-designern att detta genomförs ad-hoc mer spontant när 

ett behov finns. Sedan för de mer omfattande testerna görs detta på mer 

regelbunden basis ungefär varannan vecka och då tas användarna från en 

databas med cirka 400-500 personer och då tas ungefär 4-5 personer in för 

dessa regelbundna tester.     
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När det kommer till urval av potentiella användare som kan ge input så 

nämner UX-designern att det är mindre viktigt i en tidig fas då specifika 

egenskaper hos användare inte är viktigt i ett tidigt skede, förutom 

egenskapen att de faktiskt är kunder som reser med kollektivtrafiken och vet 

hur det är att resa med kollektivtrafiken (UX-designern). Om specifika 

egenskaper krävs för ett visst test nämner UX-designern att de tar hjälp av 

externa företag för att hitta dessa användare, t ex. användare som bor på en 

viss plats och åker med ett visst tåg. Detta genomförs dock mer sällan hävdar 

UX-designern. Vid eventuella bortfall av användare för mer omfattande 

testning så tar de in personer från organisationen som inte har en anknytning 

till projektet i sig säger UX-designern. 

 

Både Projektledaren och UX-designern hävdar att användartester är ett viktigt 

verktyg för dem att undersöka om kritiken de får via olika forum faktiskt 

stämmer med verkligheten. Projektledare exemplifierar med att de även 

bjudit in en radiopratare som klagat en hel del på Företag A i offentliga 

sammanhang.  Med en sådan stor kundbas som de har kommer det alltid 

finnas åsikter från kunder och användartester är då ett viktigt verktyg för att 

testa om denna kritik upplevs av andra eller om det endast är några få som 

upplever detta.  

 

Projektledaren nämner också att användarcentrerad utveckling även skedde 

vid utvecklingen av deras hemsida då de bland annat observerade personer 

som använder hemsidan med ett antal uppgifter framför sig. De har även haft 

stora fokusgrupper med en extern moderator där testerna varar i nästan tre 

timmar och där fokusgrupperna observeras vid olika aktiviteter. Det viktiga i 

dessa fokusgrupper är att allas tyckande kommer fram.  

 

UX-designern nämner att det inte finns någon specifik metod kring hur en 

UX-designer ska gå tillväga, med detta hävdar UX-designern att om de är ett 

team av UX-designers och har en idé så kan de alltid skapa en mockup och 

möta kunden för att få feedback, för att sedan presentera idén för en 

utvecklare som kan säga att det är möjligt eller inte möjligt att genomföra. 

Det blir en iteration, fram och tillbaka (UX-designern). 

 

Projektledaren och UX-designern påvisar att när det kommer till vad de ska 

gå ner och testa mot kunderna kan det ibland vara så att det är en enskild 

designer som vill testa detta och gör det men ibland kan det också vara att de 

som team kommer överens om att testa en specifik del mer utförligt. Men 

normalt sett är det ett kunskapsutbyte mellan medlemmarna i teamet där 

kommunikationen är viktig och det vanliga är att de som team kommer 

överens om detta. Projektledaren nämner deras kontor som viktigt del i detta 

då kontoret ligger väldigt central och det är lätt att gå ner och få tag i kunder. 
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När det kommer till de mer planerade intervjuerna nämner Projektledaren 

också att det inte alltid är lätt för de att bedriva det på det sättet som de vill då 

de alltid måste räkna med att bortfall på 20%.  

 

Vid frågan vilken metod som anses viktigast svarar UX-designern att det är 

helheten av testerna som ”gör det” och att en specifik metod inte kan påstås 

vara viktigare än den andra. Det viktiga är att regelbundet göra 

användartester och att regelbundet få in användarinput. UX-designern nämner 

att han vid sina användartester brukar använda normerade skalor, alltså att 

användarna få sätta poäng på visa funktioner och med hjälp av detta kan då 

ett poängsnitt dras baserat på vad en större skala användare har satt för 

poäng. Projektledaren nämner att de även gjorde på liknande sätt vid 

utvecklingen av hemsidan där de iakttog hur användarna klickade och sedan 

fick de även där sätta poäng på olika funktioner.  

 

Projektledaren påpekar också att det är viktigt att använda användartester 

som underlag för förändring och nämner ett exempel på en karta de hade på 

hemsidan som på olika ställen kunde bli gul eller röd där rött betydde att 

något var försenat. På grund av omfattningen på deras kollektivtrafik var det 

alltid något som var försenat vilket ledde till att det alltid var rött på denna 

karta vilket gav ett dåligt intryck. Tanken med kartan var också att kunden 

kunde klicka på den röda delen och informationen om förseningen skulle 

dyka upp men vid användarundersökningar märkte de att få använde den 

funktionen och därför togs kartan bort. Detta arbetssätt baserat på 

kundundersökningar ser Projektledaren som något viktigt och att de inte kan 

gå på magkänsla eller tala för vad de tror kunderna tycker.  

 

Den applikation som Företag A har i drift idag har utvecklats av en extern 

partner där det enbart har genomförts tester med personal på IT-avdelningen 

på Företag A (Projektledaren), vilket resulterade till att utvecklingen blev mer 

teknik-orienterad; “Varför har vi gjort en massa saker. Jo, för att vi kan” 

(Projektledaren). Det var så utvecklingen skedde på Företag A tidigare, idag 

har det förmedlats ett nytt arbetssätt som är mer kundcentrerat då kunden är 

mer krävande eftersom de utsätts hela tiden av saker i sin omgivning. 

 

Det kan vara svårt ibland att få perfekt användarupplevelse när det finns ett 

beroende till en extern tjänst med vilket Projektledaren exemplifierar med 

Företag A’s integration med en betaltjänstleverantör, när Företag A’s kunder 

besöker deras hemsida för att köpa en biljett så kommer de automatiskt att 

föras vidare till betaltjänstleverantörens gränssnitt vilket Företag A inte har 

någon makt över. Vidare förklarar projektledaren att de vill att deras kunder 

ska ha möjlighet att välja mellan kortbetalning och faktura på ett enkelt sätt 

men anger att underleverantörens gränssnitt är missvisande och otydligt 
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vilket i många fall kan leda till att kunder köper en biljett och får en faktura 

när de i själva verket ville betala med kort.  

 

Vid frågan på varför de börjat arbeta användarcentrerat svarar Projektledaren 

att det är en kombination av att många som började jobba hos de som kom 

utifrån hade tidigare arbetat på det sättet tillsammans med kritiken och 

feedbacken de fick från kunderna och att de upplever deras kundbas som 

mognare än tidigare och att de inte längre kan vara deras språkrör, de kan inte 

själva lista ut vad kunderna tycker utan det är bättre att faktiskt ta reda på det.  

 

Vid frågan på om de använder någon etablerad forskning eller metod inom 

HCD blir svaret från båda respondenterna att så inte är fallet. De nämner att 

teorin och forskningen troligtvis ligger som grund för den kunskapen 

människorna hos Företag A har men det är aldrig en uttalad metod de 

använder. Projektledaren nämner att som projektledare ska en projektplan 

och projektspecifikation göras och där nämns alltid att arbetet ska ske genom 

att göra användarundersökningar men det är aldrig mer specifikt än så. 

Företag A’s tillvägagångssätt är mer baserat på den kunskap som 

medarbetarna har men att den teoretiska kunskapen finns men det är inget 

som namnges specifikt för arbetet.   

 

4.1.2 Företag B 

Servicedesigner 1 och Servicedesigner 2 är båda servicedesigners där båda 

varit involverade i servicedesignprojekt när det i slutändan handlat om 

systemutveckling på något sätt.  

 

Kontakten med Företag B gjordes genom att vi först kontaktade en 

lokaltrafikleverantör och frågade om deras mobila applikation. 

Lokaltrafikleverantören nämnde då att Företag B hjälpte de med att samla in 

användarinput för denna applikation. Servicedesigner 1 påpekar här att det 

hela började med att Lokaltrafikleverantören ville utveckla deras 

serviceområden och anlitade Företag B för att hjälpa de med detta. Då tittade 

Företag B övergripande på vilka områden som kunde utvecklas där ett av 

dessa områden var den mobila applikationen vilket ledde till ett nytt projekt 

för enbart den mobila applikationen. När det kommer till den mobila 

applikationen försökte Företag B identifiera olika beteendegrupper med olika 

behov. Beteendegrupper är ett sätt för Företag B att kategorisera användarna i 

olika grupper med olika behov men att en användare kan tillhöra flera 

grupper beroende på situation. I fallet med lokaltrafikleverantören 

identifierades fyra beteendegrupper: rutinåkaren, planeraren, nybörjaren och 

sällanåkaren. Rutinåkaren har koll på exakt vart denne ska och hur resan ska 

ske, alltså en resa som personen gjort många gånger förut. Planeraren är 
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någon som behöver planera sin resa då det är en ny resa för den personen 

men personen kanske har kännedom om lokaltrafiken som sådan. Nybörjaren 

har ingen lokalkännedom eller kännedom om lokaltrafiken där en turist 

nämns som exempel. Sällanåkaren kan vara någon som har lokalkännedom 

men sällan åker lokaltrafik, till exempel någon som oftast tar bilen. Detta 

verktyg med att ta fram beteendegrupper nämner båda respondenterna som 

ett mycket vanligt verktyg som Företag B använder sig av när de vet att det 

ska leda till någon form av systemutveckling.   Servicedesigner 1 nämner att 

denna kundsegmentering är en av leveransdelar i ett projekt då Företag B 

levererar kundinsikter, alltså vad som måste finnas med för att tillgodose 

kundernas olika behov. Servicedesigner 2 bekräftar detta att leveransen för 

Företag B är insikter och beskrivningar av kundernas behov och upplevelser.  

 

På Företag B ligger fokus på så kallade kundresor med vilket Servicedesigner 

2 anger att servicedesigners mappar upp en kunds resa genom en tjänst som 

delas upp i tre faser; Före användning av tjänst, användning av tjänst och 

efter användning av tjänst. Servicedesigner 2 nämner ett exempel när en 

person köper kaffe som kan delas upp i olika steg: 1) “Jag är trött och börjar 

därför bli sugen på kaffe”, 2) “ta på sig kläderna och gå ut genom dörren för 

att gå till ett café”, 3) “Jag står i kö”, 4) “jag gör min beställning”, 5) “Jag får 

mitt kaffe” och så vidare. Med detta vill Servicedesigner 2 visa att de går 

igenom dessa steg och försöker identifiera olika behov under dessa steg. 

 

För att förstå kundresan genomförs djupintervjuer där Företag B kontaktar sin 

uppdragsgivares kunder, ofta via telefon nämner Servicedesigner 2. Många 

uppdragsgivare har kontaktuppgifter till sina kunder och de kan även vara 

grupperade i segment, men Servicedesigner 2 anger att de ibland även 

kontaktar icke-kunder för att kunna mäta resultatet mot något som anses mer 

opartiskt. Förutom djupintervjuer genomförs även fältintervjuer med vilket 

Servicedesigner 2 anger att de går och möter kunden i kontexten, det vill säga 

i kundresans kontext, då Servicedesigner 2 argumenterar för att 

informationen blir mer rik om kunden utsätts för frågor kring en tjänst i den 

kontext de tillämpar den. Servicedesigner 1 berättar att de i ett projekt 

genomförde intervjuer på de trafikslag som ansågs vara relevanta där de 

försökte få tag i personer i rätt situation, t ex när de väntar på bussen eller 

sitter på bussen för att samtidigt genomföra observationer. Med detta påpekar 

Servicedesigner 1 att dessa två metoder är centrala i deras verksamhet. Även 

om observationer är en viktig metod så hävdar Servicedesigner 2 att den inte 

alltid är genomförbar, det finns tjänster som helt enkelt är svåra att observera 

varpå enbart djupintervju är möjlig. Anledningen till att Företag B arbetar 

med lite mer öppna tillvägagångssätt är för att de vill vara öppna och 

förutsättningslösa i mötet med kunden (Servicedesigner 1). De vill inte lägga 
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in för mycket av deras värdering eller hypoteser kring vad de tror, de vill 

komma med ett öppet tankesätt beskriver Servicedesigner 1. 

 

Servicedesigner 2 och Servicedesigner 1 påpekar att de aldrig använder 

enkäter av den anledning att de inte vill bevisa att något fungerar eller inte 

fungerar, utan snarare att få en mer djupgående förståelse kring mänskliga 

behov, t ex  “Varför jag väljer att åka bussen ena dagen och tunnelbanan 

dagen efter, eller varför jag tycker det är jobbigt att gå igenom spärrarna” 

(Servicedesigner 1). Gruppintervjuer genomförs mer sällan, oftast genomförs 

enskilda intervjuer enligt Servicedesigner 2 men nämner även att det kan 

hända att en intervju sker i ett hushåll där samtliga eller delar av hushållet 

deltar. 

 

Vid frågan på hur urvalet går till vid djupintervjuer säger Servicedesigner 1 

att det kan vara svårt att få kontakt med rätt person men att i fallet med 

lokaltrafikleverantören försökte de hitta användare som åker alla trafikslag, 

alltså inte bara bussen utan flera och mycket handlar om att vara strategiska 

på vart och när man befinner sig vid en viss hållplats till exempel. Är man vid 

centralstationen anser Servicedesigner 1 att det är lättare att hitta turister och 

någon som är nybörjare på systemet. Servicedesigner 2 påpekar också att 

deras kund kan styra väldigt mycket, önskar kunden få insikt över vad en 

specifik målgrupp tycker tar de givetvis hänsyn till det och försöker hitta just 

den målgruppen. Servicedesigner 2 nämner också att det i många fall är 

kunden som kan leverera en databas med användare som företag B sedan kan 

kontakta. Där säger Servicedesigner 1 att det finns en väldigt tydligt process 

för hur intervjuerna ska bokas och att det finns en respondentbokare som 

ringer till dessa människor från listan och försöker boka en intervju och 

respondentbokaren är också väldigt tydligt med varför Företag B tror att 

respondenten kan vara till nytta för de och vad respondenten kan bidra med i 

just det projektet för att få respondenten medveten om vad de ställer upp på.  

 

Servicedesigner 2 nämner omvärldsbevakning som ett verktyg för att förstå  

hur det respondenterna säger förhåller sig till det som finns runtomkring. 

Med omvärldsbevakning menas med att de undersöker andra liknande 

tjänster i världen. Får man ut respondentens behov av en tjänst vill de med 

omvärldsbevakningen undersöka hur det tillfredsställs av andra liknande 

tjänster i världen.  

 

Båda respondenterna säger som anledning till att de använder dessa 

insamlingsmetoder är för att de fungerar i Företag B:s iterativa arbetssätt. 

Servicedesigner 1 påpekar att de är måna om att betona för kunderna att de 

jobbar i iterationer för att kunna samutveckla med kunden på bästa sätt. 

Servicedesigner 2 visar bild på hur detta ser ut: 
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Figur 2 - Flödesschema (Företag B) 

 

Servicedesigner 2 säger att Företag B alltid börjar med kundinteraktionerna 

som då oftast är djupintervjuer och observationer, sedan görs en analys på det 

och sedan går de vidare till steget idégenerering där Servicedesigner 1 säger 

att det handlar om att komma med hypoteser och utveckla idéer, lösningar på 

det som efterfrågas. Baserat på det skapas triggermaterial som 

Servicedesigner 1 beskriver kan vara visualiseringar, något som sätter kunden 

i tankesätt av att befinna sig i den situationen, de försöker med 

triggermaterial väcka en reaktion. I den första iterationen handlar 

triggermaterial ofta om väldigt snabba skisser beskriver Servicedesigner 1 

som påpekar att denna iteration görs oftast flera gånger och att vid första 

iterationen vill de förhålla sig ganska öppna. Ofta handlar det om att göra tre 

iterationer och då konkretiserar de allteftersom. Servicedesigner 2 nämner att 

denna loop är kärnan i deras metod. Företag B:s arbetssätt handlar mycket om 

att närma sig problemområdet med ett öppet sinne, att inte veta vad det 

kommer resultera till i slutändan, där de inte tänker på slutprodukten i början 

av sin process (Servicedesigner 2).  

 

4.1.3 Företag C 

Koordinatorn är webbkoordinator för Företag C:s webbplats där denna person 

ansvarar för webbplatsens generella utveckling, vad den ska göra och vilka 

den ska nå ut till. 

 

UX-designern är inhyrd UX-designer och drivande i användarcentrerade 

frågor. 
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Projektledaren  är ansvarig för gruppen WPT (Webbpubliceringsteamet). 

 

Koordinatorn berättar om arbetet med att göra om hemsidan där Företag C 

inledde med att klargöra vem eller vilka hemsidan är till för. De kom då fram 

till ett koncept som består av fyra bollar av användare/målgrupper. För alla är 

den allmänna målgruppen som de försökte bena ut med hjälp av 

målgruppsbeskrivningar och personas men målgruppen i sig kan vara vem 

som helst. För vissa var nästa målgrupp som då är deras professionella 

användare som till exempel företag och organisationer som har deras 

professionella tjänster. För att förstå var nästa grupp där deras 

kunskapsmaterial hamnar i, något de kallar kunskapsbanken. Koordinatorn 

nämner också att tanken med webbplatsen är att ingångar ska finnas till de 

andra bollarna/användargrupperna. För forskning är den sista bollen och 

samtidigt den minsta men som Koordinatorn nämner att de gärna vill vissa 

upp då Företag C är en expertmyndighet och detta är varumärkesstrategiskt. 

När de kom fram till detta koncept gjordes ingen omfattande 

användartestning utan endast mindre mikrotest samt en bredare webbenkät. 

Detta fick de sedan lära sig den hårda vägen att förändring ska ske i små steg 

och inte mycket på en gång. Mycket kritik kom in på den nya hemsidan och 

Koordinatorn nämner att det “var som att stoppa pinnen i en myrstack”. De 

strukturerade då upp all kritik i olika kategorier och började med att försöka 

lösa topp 20% av kritiken för att försöka få en relativt snabb förbättring. 

Koordinatorn nämner att på 3-6 månader hade de betat av det värsta, det som 

många av kunderna tyckte var jobbigt. Upplevelsen med denna lansering 

lärde Företag C att börja jobba mer användarcentrerat. I den vevan så började 

de med en årlig enkät som är som en benchmark mot ändra liknande tjänster. 

Sedan öppnades olika kanaler upp för att få in användarinput såsom Twitter 

och Facebook. Företag C köpte också ett kundtjänstverktyg för att få in 

användarinput. Detta verktyg ska vara helt öppet och transparent och var på 

hemsidan användaren än är ska det finnas en “tyck-till funktion”. 

Kundtjänstverktyget spårar då vart på hemsidan användaren varit inne på för 

att hjälpa Företag C systematiskt kunna samla in kundsynpunkter och 

användarinput. Koordinatorn nämner att även det är viktigt att förstå att inte 

alla synpunkter stämmer heller, detta har de märkt när de frågat vad en viss 

tjänst ska ha för innehåll och de gjort det men det ändå inte blivit någon 

vidare succé. Det är alltså av största vikt att syna alla synpunkter och försöka 

förstå vad folk är ute efter.    

 

Projektledaren nämner att det förut var vanligt att släppa något nytt till 

allmänheten och därefter ta till sig kritik istället för att fråga användarna vad 

de tycker innan en förändring påbörjas. Projektledaren beskriver att Företag 

C idag går ut till användare innan en förändring påbörjas betydligt mer där 

“små steg” är grundpelaren för att sakta och säkert göra något bättre 
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(Projektledaren). Att få feedback i efterhand är givetvis också bra påpekar 

Projektledaren men poängterar att input under utvecklingsprocessen är det 

utvecklingsgruppen strävar efter. 

 

Beta-konceptet är ett koncept som utvecklingsgruppen jobbar mycket med 

idag för de produkter som står inför en förändring, där en produkt kan testas 

aktivt av användare under en längre tid. Projektledaren hävdar att produkten 

på så sätt kan få leva lite hos användarna där feedback granskas och där 

justeringar görs därefter utifrån den förståelse som bildas under beta för hur 

produkten kan utvecklas ytterligare, istället för att enbart arbeta med en 

produkt till ett slutdatum för att därefter släppa den till sin målgrupp. 

 

UX-designern beskriver att när projektet startade så var det uttalat att inga 

användartester skall genomföras, det finns inte utrymme för det. Det skulle gå 

mycket snabbt vilket resulterade till att två produkter blev rena “designjobb” 

med vilket UX-designern beskriver att de gjorde produkten snyggare och 

responsivt för olika plattformar för att därefter släppa ut det i beta och få 

feedback från användarna. Redan i detta läge visste gruppen om att det fanns 

brister då testning skedde efter att produkten har utvecklats. Såhär vill inte 

UX-designern arbeta men påpekar att tiden är väldigt begränsad då det är 

många produkter i den så kallade produktportalen som måste förändras, varpå 

prioritering måste genomföras: “Vi måste göra det responsivt och ut med det 

snabbt” (UX-designern). Med tanke på detta kan gemene man uppleva att 

användartestning i all oändlighet inte är ett alternativ, men UX-designern 

argumenterar för att ett fåtal användartester i ett tidigt skede är väldigt tids- 

och pengarbesparande. Vidare tror UX-designern att utvecklingsgruppen, 

samt personer som sitter med budget, börjar se betydelsen med 

användartester när de nu har fått se produkter ändra form under tiden och att 

användarna har svårt att använda produkterna, vilket är ett typiskt exempel att 

användarna inte kan sätta ord på allt till exempel att användaren inte kan hitta 

eller navigera på ett enkelt sätt. Detta är något man identifierar i användartest 

och observation hävdar UX-designern och poängterar även att minsta lilla sak 

du förändrar kan förvirra en användare. 

 

UX-designern visar en film där de har filmat utvalda användare som försökt 

att använda en tjänst Företag C har på hemsidan. UX-designern nämner att 

detta är ett väldigt viktigt verktyg för att skapa förståelse för vilka 

förändringar som faktiskt kan betyda väldigt mycket beroende på användare. 

Att filma användarna och faktiskt se deras svårigheter är också ett bra sätt för 

hela Företag C att förstå nytta med användartester och användarcentrerad 

design då det blir väldigt påtagligt och uppenbart vilka svårigheter som 

användarna faktiskt har. Dessa svårigheter som upplevts vid dessa 

användartester har lett till mindre förändringar i deras tjänster.  
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När Koordinatorn frågar UX-designern hur mycket man ska användartesta 

anser UX-designern att det ska göras tills inga nya insikter hittas. Nu har 

Företag C kommit till det läget att inga större förändringar behövs göras utan 

det är mindre justeringar. UX-designern nämner att det är viktigt att de vågar 

göra förändringar som att skära bort vissa delar om det har en negativ 

upplevelse hos användarna.  

 

Vid frågan på vilka andra metoder de använder förutom observationer 

nämner UX-designern att detta är deras främsta metod. Projektledaren 

nämner att vid utvecklingen av den mobila applikationen var de även ute på 

stan och frågade folk. UX-designern hävdar också att grundregeln att “ta dig 

utanför byggnaden” inte är så viktig och att de har tillräckligt med personal i 

huset som inte kan tjänsten och kan hjälpa till och göra användartester men 

att om en väldigt specifik och målgruppsanpassad tjänst ska göras får de 

självklart hitta just den målgruppen. Men vid utvecklingen av en väldigt 

generell produkt anser inte UX-designern att det är fel att stanna i huset och 

fråga internt speciellt för Företag C som är en statlig myndighet där budgeten 

är en väldigt viktig faktor. UX-designern nämner dock att UX-designern 

gärna skulle vilja göra mer omfattande användartester och gå utanför huset 

men att de då måste ha ledningen med sig eftersom detta är en mer 

omfattande och kostsam typ av testning. Projektledaren påpekar också att de 

med den mobila applikationen försökte använda sig av beta-testning och 

öppnade upp ett forum där användare kunde vara aktiva och ge input men att 

aktiviteten var låg. Projektledaren nämner att de måste ligga på användarna 

lite för att få ut nödvändig information och input.    

 

Koordinatorn och UX-designern hävdar att enkäter nödvändigtvis inte 

behöver vara något negativt men att det gäller att ha rätt filter, att verkligen 

nå ut till rätt målgrupp med rätt frågor. Koordinatorn nämner att Företag C 

gör årligen en enkätundersökning för webbplatsen där alla besökare kan delta 

vilket genererar en stor mängd kommentarer. Eftersom denna enkät är så stor 

så kan de inte riktigt sätta fingret på om det är det allmänna tyckandet eller 

om det är en specifik grupps tyckande. Dock påpekar Koordinatorn att det är 

till stöd då det kan ge en insikt kring vad en stor del av användarna tycker 

men att Företag C måste ta det med en nypa salt. UX-designern nämner ett 

exempel där Företag C gick ut med en enkät till specifika målgrupper och där 

svarsfrekvensen och responsen blev riktigt bra, med vilket UX-designern 

beskriver att de har gått ut till de specifika målgrupperna och talar till de 

specifikt: “Vi behöver Er hjälp, vi gör detta för Er”. Men fortfarande så ger 

enkäter inte tillräcklig information för de grundläggande behov, saker som 

användare inte kan sätta ord på varpå djupintervjuer och observationer är bra 

verktyg för att identifiera och förstå dessa behov (UX-designern). En enkät 
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kan resultera till att det finns ett behov av en funktion medan en djupintervju 

kan ge en förståelse kring hur funktionen skall fungera och se ut. Detta är ett 

bra tillvägagångssätt för att lyckas göra någonting som ingen annan har gjort 

eller för att göra någonting riktigt bra. 

 

Koordinatorn anser att ge sig ut på forum är ett väldigt bra verktyg för att få 

användarinput. Ett exempel som nämns när nya hemsidan lanserades och 

Koordinatorn gav sig ut på ett specifikt användarforum och frågade i forumet 

om användarinput och att responsen var väldigt hög, väldigt många av dessa 

användare hade relevanta åsikter. UX-designern håller med att fråga de 

intresserade användargrupperna ger en väldigt stor effekt och många svar 

kommer in.  

 

Koordinatorn och UX-designern säger båda att Företag C håller på att 

“förfina sig” när det gäller arbetssättet och nämner som exempel på en 

produkt där de jobbade som de vill göra. Då inledde Företag C med enkäter 

och intervjuer för att sedan workshops med verksamheten för att analysera 

vad Företag C faktiskt vill göra med produkten och att det är viktigt att vara 

ifrågasättande för att få en tydligare bild av syftet. Koordinatorn påpekar att 

Företag C numera tvingar produktägaren att bestämma vilken målgrupp 

produkten är för. UX-designern håller med att få produktägaren att bestämma 

målgrupp är väldigt viktigt och nämner att när arbetet kommer till 

utvecklarnas händer har det tidigare hänt att inte ens målen är bestämt och att 

det därför är väldigt viktigt att försöka besvara de frågorna tillsammans med 

produktägaren och att produktägaren blir som deras koppling till 

verksamheten och att det är produktägaren som i slutet har yttersta order och 

sitter på budgeten. När de är överens om målbilden hävdar UX-designern att 

det är av yttersta vikt att alla i teamet vet detta, det ska inte vara en 

vattenfallsliknande modell där endast ett fåtal vet målet men resten av teamet 

inte vet utan bara gör utan alla ska veta målet och vara överens. Detta 

arbetssätt skapar bättre dynamik i gruppen då alla får känna sig delaktiga och 

diskussionerna i teamet blir då mycket enklare hävdar UX-designern.  

 

UX-designern berättar att de kommer genomföra testning med ‘pappers-

dummies’, dvs. attrapper som speglar produkten eller en del av produkten där 

användarna kan se och uppleva hur den tänkta produkten skulle kunna se ut 

idag. Här skapas enbart ett alternativ som förfinas och förändras i form 

utifrån feedback som tas emot från användarna (UX-designern). 

Koordinatorn belyser även att Företag C har varit och ‘nosat’ på idéen att 

mäta hur användarna använder tjänsterna, det är inget de gör idag men det 

finns önskemål att göra det. 
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Företag C säger att de strävar efter att närma sig användarna, men att det 

samtidigt är väldigt nytt för dem varpå det inte är naturligt (UX-designern). 

Både UX-designern och Koordinatorn fyller ut med att nå ut till användarna 

är en självklarhet varpå dem känner en skyldighet som expertorganisation att 

lära användarna att använda respektive produkt, inte att användarna måste 

lära sig själv. 

 

När det kommer till intervjuer och enkäter så säger UX-designern att det är 

viktigt att fråga rätt målgrupp. Med detta hävdar UX-designern att det inte är 

tillräckligt att ställa sig utanför en butik och möta användarna, snarare att 

hitta användarna i rätt kontext. UX-designern påpekar att det är en erfarenhet 

sedan tidigare där de har försökt att nå ut till användare för intervju utanför 

butiker varpå 2/10 ville delta. 
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4.2 Analys 

Nedan kommer vi presentera vår analys som vi har baserat på den teoretiska 

referensramen. Vi börjar med att jämföra det empiriska underlaget mot de 

olika människocentrerade designmetoderna.  

4.2.1 Deltagande design 

Företag A belyser att de involverar hela sin kundbas, dvs alla som reser med 

kollektivtrafiken (UX-designern), vilket även inkluderar den sura 

radioprataren som klagade väldigt mycket på Företag A’s tidigare 

applikation. Det är tydligt att Företag A närmar sig den deltagande metoden 

utifrån ett politiskt perspektiv där det förespråkas att alla har rätt att påverka 

sin kontext och dess inkluderade verktyg (Greenbaum, 1994). Även om 

Företag A inte uttryckligen nämner att de har delat in sin kundbas i olika 

målgrupper så finns det tecken på det, varpå den mer allmänna målgruppen 

(Inga specialbehov) involveras på liknande tillvägagångssätt som deltagande 

design förespråkar. Vidare är det tydligt att företag A ser specifika behov som 

mindre viktigt i ett tidigt skede varpå en mer tydlig målgruppsindelning 

genomförs senare under utvecklingen.  

 

Företag A påpekar också att deras UX-designers vid behov ofta går ner och 

visar upp mock-up prototyper för användarna för att direkt få direkt input och 

åsikter på vad de tycker, som dessa UX-designers sedan diskuterar med 

utvecklare om det är möjligt eller inte möjligt att utveckla. Detta nämns som 

ett annat perspektiv för deltagande design där kommunikationen mellan 

systemutvecklarna och användarna kan vara en svårighet på grund av olika 

upplevelser men att den deltagande metoden där användarna direkt har 

möjlighet att ge feedback och ha en dialog med utvecklarna kan vara en 

lösning där det kan förekomma ömsesidigt lärande mellan användare och 

tekniska experter (Greenbaum 1994).  

 

Företag C nämner att det inte är tillräckligt med att enbart nå ut till användare 

med enkäter utan snarare att Företag C måste möta användaren i dess 

användningsmiljö för att få en bra förståelse över deras grundläggande behov. 

Att observera hur användare använder tjänsten och identifiera de behov som 

användare inte kan sätta ord på är värdefullt för att förstå 

användarupplevelsen hävdar Företag C. Eftersom företag C djupdyker i 

användarnas domän och därefter börjar skissa på ett koncept och skapar 

attrapper kan de tillsammans med användarna forma tjänsten vidare (Företag 

C). Detta kan efterlikna det grundläggandet tillvägagångssättet för 

Deltagande Design där Greenbaum (1994) påpekar att de tänkta användarna 

har en viktig roll i designen av systemet och att det blir ett ömsesidigt lärande 

mellan experter och användare. Utifrån Företag C’s beskrivning så 

karaktäriseras deltagande design utifrån ett teoretiskt perspektiv där 
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utvecklare och användare möts då synpunkter kan tydliggöras på ett direkt 

sätt (Greenbaum, 1994), men även utifrån ett pragmatiskt perspektiv där krav 

och den generella behovsbilden kan tolkas och bli mer tydlig när utvecklaren 

har en direkt kontakt med den tänkta användaren (Greenbaum, 1994). Företag 

C arbetar enligt ett Beta-koncept där en produkt kan testas aktivt av 

användare i ett så kallat Beta-stadie. På detta sätt kan produkten få “leva lite 

hos användarna” för att Företag C sedan kan granska all feedback och kritik 

som de får av Beta-produkten och göra ändringar och justeringar utifrån det. 

Detta arbetssätt kan ses som en deltagande design där användarna ska ses 

som experter och att de ska ha möjlighet att påverka systemet de använder 

och att användarnas erfarenheter ska användas vid utvecklingen (Steen 2008). 

Företag C använder även webbaserade enkäter med hjälp av ett speciellt 

öppet kundtjänstverktyg där användare alltid kan “tycka till” om webbplatsen 

där verktyget taggar vart användaren är när de ger input . Detta nämner Bano 

och Zowghi (2015) som ett sätt att involvera användare där webben kan 

användas för att få feedback från användarna.  

 

4.2.2 Expertanvändare 

Företag C är en expertorganisation som i stora delar erbjuder professionella 

tjänster. Även dessa tjänster förändras med hjälp av involvering av användare 

på liknande sätt som tidigare har nämnts. När det kommer till dessa 

professionella tjänster kan det finnas spår av metoden Expertanvändare där 

Företag C riktar sig mot en specifik målgrupp som produktägaren anser vara 

experter inom det område som tjänsten är relaterad till. Detta är ett bra sätt att 

bemöta morgondagens behov och skapa konkurrensfördelar med 

innovationen genom att vara först ut med något som tillgodoser 

morgondagens behov hos många användare (Hippel, 2005). 

 

4.2.3 Tillämpad etnografi 

Företag C nämner att de filmat utvalda användare när de försökt använda sig 

av en av deras tjänster på hemsidan och att detta ses som ett viktigt verktyg 

för att få hela teamet att förstå svårigheterna och utmaningarna med 

produkten. Företag C belyser att de med hjälp av denna typ av observation 

kan identifiera behov som användaren inte kan sätta ord på, de tysta behoven. 

Denna typ av observationer nämns som ett verktyg för tillämpad etnografi där 

ingenjörerna på Xerox fick se en film på vilka svårigheter användare hade 

med deras kopieringsmaskiner, denna film fick Xerox sedan att tänka om och 

ändra deras produkt (Steen 2008). Detta går också i linje med två av de 

guidande principer för etnografi som nämns av Bloomberg et al (2009) där 

människors faktiska ofärgade beteende ska studeras, inte det önskade 
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beteendet och att det ska grundas i fältstudier, att verkligheten måste studeras 

där observationer nämns som exempelmetod för detta.  

 

Företag B beskriver att ett utav deras viktigaste verktyg för att samla in 

användarinput är att möta användaren när de väntar på bussen och liknande, 

alltså att ge sig ut i världen och samla information om användarens 

verklighet. Detta arbetssätt, att studera en användare i naturliga situationer 

hävdar Bloomberg et al (1993) är en av de guidande principer för när 

etnografi ska tillämpas. Företag B påpekar också att deras iterativa arbetssätt 

är ett sätt för dem att närma sig problemområdet med ett öppet sinne och i 

början inte tänka på slutprodukten. Denna ofärgade och neutrala 

undersökning hävdar Bloomberg et al (1993) är viktigt vid tillämpning av 

etnografi där människors faktiska beteenden ska studeras utan negativ eller 

positiv betoning. 

 

4.2.4 Empatisk design 

Företag A använder sig av empatisk design i den mån att de vill nå ut till 

användare med olika former av handikapp och tillgodose deras behov. 

Företag A har haft aktiviteter med användare som har någon form av 

handikapp där de till exempel åkt buss med personen för att på ett mer 

grundligt och utförligt sätt förstå deras behov och situation för att få en insyn 

i deras omgivning. Steen (2008) nämner som exempel att empatisk design 

kan handla om observationer av funktionsnedsatta personer för att kunna 

empatisera med personen på ett bättre sätt. 

 

Företag B uttrycker att deras fokus ligger i kundens resa, att de försöker följa 

med kunden i dess resa för att skapa en förståelse över kundens behov i olika 

situationer. Detta kan ses som att Företag B genomför observationer och 

intervjuer på kundens hemmaplan, i kundens domän, vilket enligt Leonard 

och Rayport (1997) leder till en näst intill ofärgad observation. Vidare har 

företag B delat upp kundresan i 3 delar (Före, under och efter användning av 

tjänst) vilket kan stärka upp och tydliggöra det empatiska perspektivet i 

kundresan för att skapa en förståelse för vilka behov som råder under vilken 

del av kundresan. 

 

4.2.5 Övriga design metoder 

Utifrån de fall vi har studerat så finner vi inga tydliga spår av tillämpning av 

Kontextbaserad design eller Kooperativ design. Kontextbaserad design 

innehåller flera aktiviteter enligt en strukturerad följd (Beyer & Holzblatt 

1998) varpå att ett fåtal av dessa steg tillämpas av samtliga företag som vi har 

undersökt men att de har en mer tydlig riktning mot andra designmetoder. 
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Inget av företagen tillämpar samtliga steg i den följd som Beyer och 

Holzblatt (1998) nämner för kontextbaserad design. 

 

När det kommer till Kooperativ design så finner vi inga tydliga spår att detta 

har tillämpats hos de företag vi har studerat. Det är en mer tydlig bild hos 

företagen att de sitter på kompetensen för att generera idéer men att de måste 

möta användaren för att förstå dess kontext och generera en idé utifrån den 

kontexten. Det förekommer workshops hos företag A vilket är ett 

genereringsverktyg för idéer som är en förutsättning i kooperativ design 

(Steen 2008). Dock har dessa workshops en mer tydlig empatisk karaktär för 

att förstå användaren. 

 

 

 

4.2.6 Kartläggning av tillämpning 

I denna del av analysen genomförs en kartläggning över hur företag tillämpar 

metoderna beroende på situation samt målgrupp. Vi finner en skillnad på 

tillvägagångssättet inom människocentrerade designmetoderna beroende på 

målgruppen och detta kommer vi försöka att kartlägga.  

 
4.2.6.1 Företag A 

Företag A har inga uttalade målgrupper men vi kan identifiera följande 

målgrupper. 

 

Målgrupp: Allmän 

Företag A har inga specifika krav på användare i en tidig fas i sin utveckling, 

enbart att de reser med kollektivtrafiken, vilket vi anser kan ses som den 

allmänna målgruppen av användare som delar samma behov. Här är det 

tydligt att typiska steg utifrån deltagande design tillämpas där UX-designers 

har en direkt dialog med användarna för att få en direkt input utifrån det de 

visar upp eller ber användaren att testa. 

 

Målgrupp: Specialbehov 

Företag A nämner att de genomför workshops och observationer när det 

kommer till användare som har speciella behov till exempel någon form av 

handikapp. Som vi tidigare har nämnt i analysen så speglar det en empatisk 

karaktär av design där Företag A försöker förstå dessa användares behov och 

situation. Det är svårt för en blind att sätta ord på hur det är att vara blind när 

denna person inte vet hur det är att kunna se, varpå designers hos Företag A 

försöker sätta sig in och uppleva användarens situation. 
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Kartläggning 

4.2.6.2 Företag B 

Företag B har vid utvecklingen av en lokaltrafikaktörs mobila applikation 

definierat fyra målgrupper/beteendegrupper; Rutinåkaren, planeraren, 

nybörjaren och sällanåkaren. Det som särskiljer Företag B från övriga fall är 

att de enbart arbetar med servicedesign, med andra ord så utvecklar de ingen 

produkt utan levererar enbart kundinsikter som material för att förstå hur en 

applikation ska utformas för att nå ut till kunderna på bästa sätt. Med detta i 

åtanke så skiljer inte tillvägagångssättet sig mellan de olika målgrupperna, de 

har exakt samma tillvägagångsätt för samtliga målgrupper. För företag B är 

samtliga kundinsikter lika viktiga att få ofärgade och detaljerade varpå de 

närmar sig Tillämpad Etnografi samt Empatisk Design.  

 

  

Figur 3 - Kartläggning Företag A 
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Kartläggning 

 

 
4.2.6.3 Företag C 

Företag C har vid utvecklingen av hemsidan gjort ett koncept av fyra bollar 

av användare för att klargöra vem/vilka en viss del av hemsidan är till för. Vi 

kan tydligt se en skillnad på tillvägagångssättet för två av dessa målgrupper.  

 

Målgrupp: För alla 

Denna målgrupp definieras som en allmän målgrupp där majoriteten av deras 

besökare finns. För denna målgrupp har Företag C filmat användare vilket 

kan ses som tillämpad etnografi. Företag C påpekar att de använder sig av 

Beta-testning där de först försöker släppa en beta-version där feedback på 

beta-versionen analyseras för att kunna korrigera de viktigaste felen. Detta 

arbetssätt påminner om en deltagande design där användarna ses som 

experter och har en viktig roll i att designa systemet de använder, i detta fall 

hemsidan eller den funktionen.  

 

Målgrupp: För vissa 

Företag C har för denna målgrupp riktat sig mot specifika användare som 

använder mer professionell data som Företag C tillhandahåller. Det är riktade 

enkäter och dialoger som tillämpas för att möta dessa användare och få input 

kring hur de arbetar eller använder sig av data och hur de ser sig använda 

tjänsten. Denna tillämpning har influenser av metoden Expertanvändare där 

designers närmar sig den mer professionella användaren eller ‘nörden’. 

Figur 4 - Kartläggning Företag B 
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Tillvägagångssättet kring hur denna målgrupp involveras skiljer sig från hur 

de andra målgrupperna involveras i utvecklingen av de mer allmänna 

tjänsterna som riktar sig till alla. 

 

Kartläggning 

4.2.6.4 Sammanställd kartläggning 

Nedan bild visar en sammanställd kartläggning av samtliga målgrupper hos de 

studerade organisationerna.  

 
Figur 6 - Sammanställd kartläggning 

Figur 5 - Kartläggning Företag C 
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4.2.7 Användardeltagande och involvering 

Under analys av fallen fann vi även brister i den modell över olika 

dimensioner som Steen (2008) har gjort, det är en liten detalj men som ofta 

blandas ihop inom systemutveckling vilket är skillnaden mellan 

användarinvolvering och användardeltagande (Barki & Hartwick 1989). 

Detta påpekar även Bano och Zowghi (2015) där de nämner att termerna 

används inkonsekvent i litteratur. Barki och Hartwick (1989) har för många 

år sedan gjort en tydlig särskiljning mellan dessa begrepp vilket vi vill spegla 

i Steen (2008)’s dimensionsmodell som vi tillämpar för att kartlägga 

företagens tillämpning av designmetoder. När forskare och designers närmar 

sig användaren, dvs. genom tillämpning av Tillämpad etnografi, 

kontextbaserad design eller empatisk design, så är det mer av karaktären att 

forskaren eller designern vill förstå användarens situation men att användaren 

i sig inte deltar aktivt i att utveckla systemet (Steen 2008). 

När användare närmar sig forskaren och designern så är det mer av en 

deltagande karaktär där användare deltar i specifika aktiviteter som avser att 

generera idéer eller att förfina utvecklingen av systemet (Steen 2008). 

 

Företag C påpekar att användare bör involveras i utvecklingen i ett tidigt 

skede genom användartester med observation för att förhindra större 

förändringar i ett senare skede. Att genomföra dessa förändringar tidigt är 

otroligt pengar- och tidsbesparande hävdar Företag C. Detta nämner även 

Pleischl (2014), genom att tillämpa utvärderingar från användare tidigt i 

utvecklingsprojekt med hjälp av attrapper kan kostnader minimeras genom att 

eliminera problem tidigt, dessa problem kan bli mer omfattande att hantera i 

en senare utvecklingsfas. Detta nämns även som en av de faktorer att ta i 

beaktning när användare ska involveras, att det är viktigt att klargöra i vilket 

skede i utvecklingsprocessen som användarna ska vara delaktiga i (Bano & 

Zowghi 2015) 

 

Samtliga företag påpekar vikten av att hitta rätt användare i rätt kontext där 

Företag B och C har uttalade målgrupper där de i ett tidigt skede klargör 

målgruppen för systemet. Företag B nämner att det kan vara svårt att hitta rätt 

användare men att det är viktigt att de tänker strategiskt och nämner som 

exempel att för att hitta turister kan de ställa sig på centralstationen. Detta 

nämns som en av de faktorer som är viktiga att ta i beaktning av Bano och 

Zowghi (2015), att rätt användare deltar i utvecklingen. 

 

Både företag A och C nämner som en av de anledningar till att de började 

jobba mer användarcentrerat var på grund av den kritik och feedback de fick 

från användarna. Detta blev som ett incitament för att få med användarna i 

utvecklingen och få deras input på ett mer djupgående sätt för att skapa en 

högre acceptans för systemet. Det är tydligt i Företag A och C’s fall att de har 
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ett perspektiv för involveringen där det psykologiska perspektivet, att öka 

acceptansen står i fokus. Bano och Zowghi (2015) nämner att perspektivet på 

utvecklingen är en viktig del att ta i beaktning och att det psykologiska är ett 

perspektiv där acceptansen står i fokus med målet att öka den.   
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och valet av metod 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi har fått en bild genom den teoretiska referensramen där val av 

designmetod är mer beroende på vilken typ av produkt. Bano och Zowghi 

(2015) beskriver att typen av produkt som utvecklas är en viktig del att ta i 

beaktning när användare ska involveras i systemutvecklingen. Den empiriska 

datainsamlingen som genomförts visar tydligt att det beror mycket på 

målgruppen eller målgrupperna för produkten. Vi kan tydligt se att 2/3 

organisationer i denna studie tillämpar olika metoder beroende på vilken 

målgrupp som varit i fokus vid utvecklingen.  

 

Den teoretiska modell som vi har utgått ifrån (Steen 2008) påvisar varken 

tidsaspekten eller målgruppsberoendet till de designmetoder som modellen 

speglar. Utifrån Företag C:s utsaga kring när användare bör involveras kan vi 

konstatera att detta bör göras i ett mycket tidigt skede för att spara tid och 

pengar. Detta är även något som Pleischl et al (2014) påpekar i sin studie att 

förändringar i ett sent skede är mycket kostsamma och kan förhindras genom 

att tidigt involvera den tänkta användaren.  

 

Den empiriska datainsamlingen visar tydligt att organisationerna tillämpar de 

teoretiska designmetoderna omedvetet. Vi kan utifrån detta konstatera att det 

finns behov av en mer logisk och tydlig modell som speglar dessa metoder på 

ett mer påtagligt sätt så att även en produktägare kan förstå betydelsen av 

människocentrerad design samt att förstå tillämpningen utav av den. 

5.2 Metodreflektion 

När det kommer till urvalet så ser vi att ett kvoturval är mer lämpligt då en 

mer rättvis bild skapas men att en bättre kännedom om populationen krävs 

vilket vi inte hade. På grund av tidsbrist var bekvämlighetsurval mer lämpligt 

då vi inte hade all tid i världen för att diskutera och boka tid för intervjuer 

med olika respondenter utan var tvungna att boka intervjuer med de 

respondenter som hade tid omgående. 

 

Vi anser även nu på efterhand att det skulle vara intressant att genomföra en 

kvantitativ del i studien, en så kallad Mixed Method, där det kvalitativa 

resultatet skapar underlag för en kvantitativ studie vilket skapar en mycket 

högre generaliserbarhet och reliabilitet. Ett exempel på en kvantitativ del kan 

vara att vända sig mot de användare som har involverats i undersökta 
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systemutvecklingsprojekt från den kvalitativa delen. På så sätt kan studien 

undersöka hur användaren ser på människocentrerad design och bekräfta eller 

förneka det kvalitativa resultatet. Denna mix av metoder rekommenderas 

även av Jacobsen (2002) och Creswell (2014). 
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6 Avslutning 

I detta avsnitt kommer slutsatserna presenteras utifrån analysen följt av 

rekommendationer för framtida forskning 

 

6.1 Slutsatser 

Här kommer slutsatserna att presenteras utifrån analysen som skall besvara 

studiens syfte. 

 

 Det är tydligt att företag och organisationer tillämpar olika 

människocentrerade designmetoder beroende på vilken målgrupp de 

fokuserar på innan eller under utvecklingen av systemet. 

 

 Ingen av de företag och organisationer som har undersökts tillämpar 

människocentrerade designmetoder uttalat, dvs. de har inte talat om 

att de följer en specifik metod medvetet. 

 

 Utifrån analys av fallföretagen finns ett tydligt mönster där företag 

och organisationer som utvecklar ett systemet riktad mot en bred 

kundbas försöker förstå användarens kontext varpå utvecklarna 

närmar sig den tänkta användaren. 

 

 Företag och organisationer bör involvera användare tidigt i 

utvecklingsprojektet för att minimera tid och kostnader vid eventuella 

förändringar. Detta bör dock analyseras mer djupgående i framtida 

studier. 

 

 Vi ser ett behov av att tidigare forskning kring människocentrerade 

designmetoder bör förtydligas så att olika roller som arbetar med 

systemutveckling kan förstå och tillämpa den kunskapen. I samband 

med detta har vi visuellt förtydligat Steen (2008)’s dimensionsmodell 

när det kommer till vem som närmar sig vem. Steen (2008) talar om 

forskare och användare. Vi hävdar att detta kan ses som otydligt rent 

visuellt för en typisk roll inom systemutveckling varav ett 

förtydligande har gjorts i Steen (2008)’s dimensionsmodell där vi 

nämner Utvecklare/Designer och användare. Vi har även förtydligat 

visuellt vad respektive horisontell riktning i modellen innebär så att 

en typisk roll inom systemutveckling kan förstå innebörden av detta. 
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6.2 Framtida forskning 

Baserat på slutsatserna finns det upphov till att genomföra en ytterligare 

studie som fokuserar på mer nischade system. Detta för att se om det 

resultatmässigt blir ett annat utfall när det kommer till hur 

människocentrerade designmetoder tillämpas utifrån de målgrupper som ett 

nischat system riktar sig till. På så sätt kan en dimensionskartläggning kanske 

se annorlunda ut i jämförelse med den kartläggning som har gjorts i denna 

studie. En sådan studie skulle kunna förtydliga den dimensionskarta som 

Steen (2008) har tagit fram ytterligare och dess generaliserbarhet ytterligare. 

Vidare ser vi behovet av att gå in djupare kring när i utvecklingsskedet olika 

metoder lämpar sig bäst. Vi kan tydligt se ett behov av en mjukare modell 

som är påtaglig och lättare att förstå med exempelvis enklare pedagogiska 

bilder för att påvisa deras fokus.     

  

Figur 7 -Förtydligad dimensionskarta (Steen, 2008) 
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Bilagor 

Bilaga 1 Översättningsförteckning 

 

Engelska  Svenska 

Participatory design Deltagande design 

Lead-user approach Expertanvändare 

Applied Ethnography Tillämpad Etnografi 

Contextual design Kontextbaserad design 

Co-design  Kooperativ design 

User involvement Användarinvolvering 

User participation Användardeltagande 

Human-centered design Människocentrerad design 

  



 

45 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Missiv: Syftet med denna intervju är då att få er bild över hur ni går till väga 

när ni involverar användare vid systemutveckling. Vi kommer ställa så öppna 

frågor som möjligt då vi inte vill färga er på något sätt. Vi kommer även 

spela in denna intervju endast för att kunna transkribera intervju på ett 

korrekt sätt. Är detta OK?  

 

1. Kan ni börja med att ge en övergripande beskrivning av 

projektet i sin helhet?  

 Hur ni har gått tillväga fram till nu?  

2. Varför involverar ni användare?  

 Vad fick er att vilja göra det från första början? 

3. Hur involverar ni användaren i projektet? (på vilket sätt, i 

vilken omfattning) 

 Hur ni läser av den tänkta användaren, deras behov etc. 

4. Använder ni er av någon “etablerad/vanlig” metod kring hur 

och när man bör involvera användare? 

5. Vad fick er att arbeta på detta sätt?  

6. Har ni provat andra tillvägagångssätt förut och vad fick er att 

ändra tillvägagångssätt?    
 

 


