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Sammanfattning 

Syfte: Undersökningen har ämnat kartlägga resonemanget hos systemutvecklare angående 

användarmedverkan vid systemutveckling både i fråga om hur det används och hur synen på 

användarmedverkan ter sig. Med begreppet användarmedverkan syftas i denna studie all 

inblandning av användare vid utvecklingsprocessen från start till slut samt eventuellt efterarbete. 

Med användare menas både slutanvändare som kund och annan lämplig person som kan vara 

potentiell användare och som inte är en medlem av utvecklingsteamet. Inriktningen har varit på 

utvecklare inom konsultföretag i Örebro som arbetar med systemutveckling.  

Metod/ansats/frågor: En kvalitativ ansats har utförts där fyra huvudkategorier av frågor har ställts 

upp för respondenterna i semi-strukturerade intervjuer. De fyra kategorierna är som följer: hur det 

arbetas med användarmedverkan, varför det arbetas på angett sätt, hur det har arbetats med 

användarmedverkan tidigare samt hur det skulle vara önskvärt att arbeta under idealtypiska 

förhållanden. Analysmetoden av de utförda intervjuerna har ställts mot ett ramverk av kategorier 

som även byggt upp intervjufrågorna. Det sammanställda resultatet har jämförts med tidigare 

forskning om användarmedverkan och med fallstudier kring användarcentrerade ansatser i företag 

som arbetar med systemutveckling. 

Resultat: Konsulterna ansåg att användarmedverkan är väldigt viktigt vid systemutveckling men 

upplever att de inte har möjlighet att jobba med användarmedverkan i den utsträckning de önskar. 

De anser dessutom att kunden prioriterar bort användarmedverkan i vissa delar av utvecklingen. 
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1 Förord 

Denna uppsats är en del av examinationen på delkursen Uppsats 15hp som går under kursen 

Informatik med systemvetenskaplig inriktning C, 30 hp, som getts vid Örebro universitet hösten 

2011. 

Från universitetet vill vi tacka Hannu Larsson som varit vår handledare och som tydligt lett oss fram i 

arbetet med denna uppsats med god konstruktiv kritik. Tack till Karin Hedström, vår examinator, som 

hjälpt oss förbättra och tydliggöra sådant vi själva missat. Ett stort tack går även till de företag och 

respondenter som ställde upp på att intervjuas och som gjort den här undersökningen möjlig. 
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2 Begreppslista 

Agil systemutvecklingsmetod – Inkrementell och iterativ systemutvecklingsmetod som innebär ett flexiblare 

arbetssätt än äldre vattenfallsliknande metoder. Främjar ett nära samarbete med kund/användare 

under hela utvecklingsprocessen. 

Användare – Med användare menas både slutanvändare av produkt/system som kund samt annan lämplig 

person som kan vara potentiell användare. Denne är inte en medlem av utvecklingsteamet eller 

företaget som sköter utvecklingen. Undantag är situationer då exempelvis ett intranät utvecklas till det 

egna företaget. 

Användarmedverkan – Med användarmedverkan syftas all inblandning av användare vid utvecklingsprocessen 

från start till slut samt eventuellt efterarbete. För lista på former av användarmedverkan se punkt 5.4 

nedan. 

Användbarhet/användarvänlighet – Användbarhet är ett kvalitetsmått på hur väl en produkt fungerar vid 

användande för tänkt användare. Användarvänlighet är ett vardagligt begrepp för användbarhet. 

Användarcentrerad design/ansats – Utformning eller angrepp av ett projekt med en integrering av användare i 

processen. 

Daily scrum – Benämning på det dagliga möte som hålls enligt metoden Scrum (se nedan). Under mötet 

diskuteras ett projekts status och fortsättning. 

Funktionella krav – Beskriver det som rent praktiskt ska kunna göras i ett system. 

Heuristisk utvärdering – Metod för att utvärdera användargränssnitt. Metoden involverar inte faktiska 

användare utan baseras istället på erfarenhet och uppfattningar från den som utför utvärderingen.  

Icke-funktionella krav – Beskriver allt som funktionella krav (se ovan) inte täcker, såsom tillförlitlighet, 

användbarhet och effektivitet.  

Interaktionsdesign – Innebär ett utvecklande av en produkt på ett sådant sätt att den stöder användare i att 

förstå produkten och användandet av den. 

Konsult – Yrkesform som innefattar att man som konsult tillhandahåller sina kunskaper för annat företags 

räkning som inte själva har den kompetensen. 

Konsultföretag – Företag som huvudsakligen har egna konsulter. 

Kund/användare – Begrepp i denna undersökning för både kund och användare, det kan vara kund, användare 

eller både och. Det går dock inte att avgöra vilken specifikt. 

Participatory Design – På svenska direkt översatt till medverkande design. Det innebär ett perspektiv och en 

metod som framhåller att alla berörda parter, kund som användare och utvecklare och så vidare ska 

vara delaktiga i utvecklingen.  

Scrum – En metod som kan användas vid systemutveckling. Hör till agil systemutveckling (se ovan). 

Sprint – Benämning på tidsperiod i ett utvecklingsprojekt, hör till metoden Scrum (se ovan), där valda delar av 

projektet ska ge genomförts. 

Traditionell utvecklingsmetod – Systemutveckling efter metod som går i strikta steg framåt, ett i taget utan att 

gå tillbaka i motsats till agil systemutveckling (se ovan) där steg tas om i flera steg. 

UCD/User-centered Design – Innebär att en iterativ utveckling används där användarens behov ska beaktas i 

samtliga delar i utvecklingen från start till slut.  
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3 Inledning 

3.1 Bakgrund 

I många decennier har det funnits ett intresse för hur människor i olika roller påverkar och kan 

förbättra framtagningen av teknik och system. Redan på 1950- och 60-talet i USA började det inom 

forskning arbetas med ämnesområdet Human Engineering, som handlar om integrationen mellan 

teknik och humanvetenskaplig kunskap. Det var då ett relativt outforskat område och de ville se hur 

dessa två aspekter samverkade och påverkade varandra. På 1970-talet i Norge, genomfördes en 

studie utifrån Participatory Design. Den utfördes med facket för järn och metallarbetare, mellan 

arbetsledare och arbetare vid införandet av datorer och datorsystem (Bringing design to software, 

u.d.).  Man ville undersöka möjligheterna till en gemensam överenskommelse om fackets involvering 

i sådana frågor, genom att utveckla nya sätt att hantera de olika roller som påverkade 

beslutsprocessen.  

Detta var tidiga avstamp och viktiga milstolpar för det ämnesområde som denna uppsats kommer att 

behandla, användarcentrerade ansatser, användarmedverkan vid systemutveckling (se punkt 2 

Begreppslista). Former av användarmedverkan kan yttra sig på en mängd sätt, som exempelvis 

användartester, möten/workshops mellan användare och utvecklare eller som observation av 

användare för att samla in information.  

Sedan 70-talet har mycket hänt med synen på hur människan på olika sätt spelar in i utveckling och 

hur arbete med användare påverkar en produkts utveckling och framgång. IT och olika former av 

datorsystem i vår vardag, har blivit allt mer vanliga under de senaste decennierna vilket även har lett 

till en ökning av system- samt mjukvaruutveckling på många fronter. Intresset för att ta fram 

arbetssätt som på ett bättre sätt tar hänsyn till användarens behov i utvecklingsprocessen har sedan 

dess ökat (Greenbaum & Kyng, 1991, s. 3). Detta för att det tros leda till system som kunden blir mer 

nöjda med, system som blir mer lyckade utifrån bland annat ekonomiska aspekter (Mattia & 

Weistroffer, 2008, s. 452). 

Systemutvecklingen har gått framåt fort medan kopplingen till slutanvändaren under utveckling inte 

har hängt med i samma takt. Det råder en bred konsensus om, och har snarast blivit ett axiom, att 

det är nödvändigt att involvera användare vid utveckling samt att det ger goda effekter på 

slutprodukten. Samtidigt finns det inte klara forskningsresultat i samma utsträckning som kan stödja 

detta till fullo (He, 2004) (Mattia & Weistroffer, 2008, s. 452). 

3.2 Ämnesområde 

Det finns många olika former av användarmedverkan i formaliserade metoder som kan användas vid 

systemutveckling. I en idealtypisk situation med Extreme Programming till exempel ska det finnas en 

nära kommunikation mellan utvecklingsteam och användare (Beck & Andres, 2005, s. 80). Det ska 

inte uppstå några ofrivilliga stopp i utvecklingen för att information inte går att erhålla från kund eller 

användare utan den kontakten ska vara öppen genom hela projektet.  

I en studie i vilka former av användarcentrerade ansatser som brukas av branschen från 2004 syntes 

en tydlig trend i projektens krav-, analys- samt designfas (Venturi & Troost, 2004). Där användes 

användarcentrerade ansatser i större utsträckning än i andra projektfaser. I sin helhet användes 

användarcentrerade ansatser i 49 % av projekten enligt de tillfrågade. 

Den vanligaste branschen för systemutveckling, som systemvetare, -utvecklare eller liknande, i 

Sverige var 2006 att arbeta som datakonsult (Arbetsmarknaden för systemvetare, 2006). 
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Konsultbranschen inom IT är därför en intressant inriktning i undersökningen. I det tidiga arbetet 

med att kontakta företag inför denna undersökning upptäcktes en intressant aspekt som kan 

problematisera möjligheten till användarmedverkan vid utveckling för just konsultföretag. Det som 

uttrycktes ifrån flertalet företag var att relationen som råder mellan konsultföretagen och deras 

kunder kan försvåra vissa former av arbetssätt då konsultföretagen står i en beroendeställning till 

sina kunder. Kunden är den part som betalar konsultföretaget för det den vill ha utfört och har därför 

stor bestämmanderätt över projektens utformning. 

3.3 Frågeställningar 

En tydlig röd tråd kring teorier angående användarmedverkan är, att användarmedverkan är ”bra” 

att använda för att öka en produkts framgång (Iivari, 2004). Även fast detta kan problematiseras i 

form av svårigheten att alls mäta effekten av användarmedverkan för ett projekt (Ives & Olson, 

1984), samt svårigheterna att införa det som arbetssätt (Vredenburg, Mao, Smith, & Carey, 2002). 

Utifrån de svårigheter som nämns kring införande av användarmedverkan och den problematik som 

uttryckts ifrån konsultföretag med företaget kontra sina kunder väcktes följande forskningsfråga. Hur 

resonerar konsulter kring användarmedverkan vid systemutveckling? Vi ville undersöka hur det 

används och upplevs av utvecklare i systemutvecklingsprojekt. För att söka svar på detta så låg 

följande frågor till grund för undersökningen:  

• Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

• Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

• Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats genom åren 

och i så fall hur och varför? 

• Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan?  

3.4 Analys av frågeställningar 

Nedan följer en diskussion kring varje frågeställning som definierar betydelsen och motiveringen till 

dem: 

3.4.1 Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

Denna fråga handlar om de olika typer av användarmedverkan som konsulter kommer i 

kontakt med i sitt vardagliga jobb. Det innebär alla former av uppgifter där utvecklarna i 

någon form involverar användaren i utvecklingsprocessen. För närmare information kring 

former av användarmedverkan se punkt 5.4 Former av användarmedverkan, nedan. Denna 

fråga behöver ställas för att sedan komma åt konsultens motivering för varför de används 

och hur de upplevs. 

3.4.2 Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

Med denna fråga ämnar undersökningen fastställa hur respondenter motiverar varför de 

former för användarmedverkan som praktiseras används. Det handlar alltså om rationell 

argumentation kring former för användarmedverkan. Detta för att undersöka förståelsen av 

vilken innebörd formerna för användarmedverkan har i arbetet. Frågan ämnar även ta reda 

på hur konsulter upplever användandet av användarmedverkan. Fördelar och nackdelar som 

kan påverka arbetet. 
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3.4.3 Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats 

genom åren och i så fall hur och varför? 

Motiveringen till denna fråga är att ta reda på om de eventuellt arbetat med att förändra 

sina arbetssätt med användarmedverkan, om de på ett medvetet och aktivt sätt sökt 

utveckla sin arbetsmetodik eller ej. Detta för att undersöka vilken betydelse arbete med 

användarmedverkan har inom verksamheten och hur det anses att det bör arbetas med 

användarmedverkan. 

3.4.4 Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan?  

Här handlar det om det idealtypiska arbetssättet som konsulterna vill jobba med. 

Verkligheten och ett önskat arbetsätt kan skilja sig av olika skäl. Vad frågan söker svar till är 

både hur och varför konsulter önskar arbeta på ett visst sätt.  

3.5 Avgränsning 

För att hamna inom ramarna för vad denna ansats har att tillgå resursmässigt så begränsas 

undersökningen till konsulter inom konsultföretag i Örebro. Det sker även en avgränsning gällande 

deltagare. Undersökningen kommer enbart hantera hur konsulter arbetar och resonerar kring ämnet 

vilket helt enkelt utesluter andra parter så som slutanvändare och beställare. Undersökningen 

begränsas dessutom till att enbart undersöka aktiviteter som direkt involverar användare, med andra 

ord så utförs det inte någon ansats till att undersöka andra aktiviteter som kan kopplas till 

användarcentrerad utveckling. Det handlar inte heller om att ta reda på de faktiska och exakta 

arbetsformerna som används utan snarare hur de som arbetar inom uppställda premisser resonerar 

och uppfattar sin situation kring användarmedverkan. 

3.6 Intressenter 

Möjliga intressenter av denna uppsats resultat är studenter inom främst informatik och 

systemvetenskap. Detta då de kan ha nytta av resultatet för egna undersökningar inom 

ämnesområdet och för en inblick i konsultbranschens sätt att arbeta. Andra intressenter skulle även 

kunna vara utvecklare samt andra inom systemutvecklingsföretag då de kan ha nytta av belysningen 

av problematiken kring användarmedverkan och möjligtvis reflektera kring sina egna uppfattningar.  

4 Syfte 

Undersökningen ska redogöra för hur konsulter inom konsultföretag resonerar om brukande av- och 

arbete med användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt. Främst för att få fram hur och om 

användarmedverkan prioriteras i företagen och varför de arbetar på detta sätt. Det ska sedan 

jämföras med forskning kring användarmedverkan vid systemutveckling. 
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5 Teori 

5.1 Kunskapsläge 

5.1.1 Argument för användarmedverkan 

Att användare bör involveras i utveckling är något som uttrycks som accepterat i både företagskultur 

som inom forskningen (Iivari, 2004, s. 287). Iivari kritiserar att denna uppfattning, om att det är 

väldigt viktigt att användare ska medverka vid systemutveckling, ofta inte ifrågasätts av forskare.  

Det finns andra resultat som mer specificerat kommit fram till vilka delar av en utvecklingsprocess 

som bör inkludera användarcentrering. Exempelvis menar (Pekkola, Kaarilahti, & Pohjola, 2006, s. 21) 

att för att kunna skapa en allsidig kravspecifikation, som resulterar i ett bättre system för 

slutanvändaren, måste användarorienterade ansatser integreras i utvecklingsprocessen. 

5.1.2 Mätning av användarmedverkan 

Att mäta vilken effekt användarmedverkan har på utkomsten av ett projekt har visat sig svårt både 

historiskt och i nutid. Balke Ives och Margethe H. Olson genomförde en litteraturstudie 1984, denna 

omfattade 22 studier, där resultatet visade att fördelar med användarmedverkan inte på ett 

övertygande sätt kunde mätas (Ives & Olson, 1984).  

En studie med liknande inriktning fast på mindre skala genomfördes 2005 av Y. M Bosman. I denna 

studie kritiseras det sätt som ett flertal forskare använder för att mäta effekten av 

användarmedverkan. Kritiken riktas till största del in på att det inte finns något standardiserat sätt 

att mäta effekten på. Istället så används egna metoder för mätning som de olika forskarna själva 

hävdar är väl fungerande. Mätinstrumenten i de olika undersökningarna för ett systems framgång 

baseras bland annat genom ”perceived success” och ”user satisfation” (Bosman, 2005). 

5.1.3 Svårigheter vid införande av användarcentrerade ansatser 

Det råder en osäkerhet om hur användarcentrerade insatser bör införas i systemutvecklingsprojekt. 

En mängd olika svårigheter har identifierats och benämns nedan. 

Beroende på utvecklingskontexten för ett projekt har det framkommit att det kan vara svårt att 

prioritera den eventuella slutanvändaren, då den mer påtagliga kunden för arbetet kan vara viktigare 

att fokusera på. Det kan även vara svårt att ta reda på vilka som är slutanvändare, hur de hittas och 

hur ett arbete mot dem ska se ut (Iivari, 2004, s. 288).  

Det har även upplevts av branschen att det behövs tydliga riktlinjer och förklaringar för hur arbete 

mot och med användare ska gå till i realiteten (Vredenburg, Mao, Smith, & Carey, 2002, s. 471) 

(Pekkola, Kaarilahti, & Pohjola, 2006, s. 22). Det har varit en uppfattning hos stora företag att 

användarcentrerade metoder som benämns i litteratur inte är effektiva eller särskilt praktiska i 

verkligheten (Vredenburg, Mao, Smith, & Carey, 2002, s. 471). 

Svanæs och Gulliksen (2008) uttrycker också att de funnit att det kan uppstå problem med 

kommunikationen inom stora systemutvecklingsföretag vid ansats med användarmedverkan (s. 354). 

I undersökningen framkom att den organisatoriska strukturen som företaget i studien hade skapade 

svårigheter för arbetet (Svanæs & Gulliksen, 2008, s. 354). Strukturen bestod i marknadsavdelningen 

som å ena sidan höll kontakten med användarna och den andra sidan med utvecklarna som 

vidareförmedlades input ifrån användarna.   
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En ytterligare uttryckt problematik från flertalet håll inom forskningen om aktiv användarmedverkan 

vid utveckling, gäller systemutvecklingsmetoder. Enligt Pekkola, Kaarilahti och Pohjola (2006)  har det 

visat sig att traditionella systemutvecklingsmetoder inte är tillräckligt anpassningsbara för att 

inkludera användare (s. 21). Detta menar de kräver en hantering av föränderliga situationer och 

kontexter i en grad som metoderna inte klarar av.  

Det väcker frågan om metodanpassning. De allra flesta företag har en medveten och aktiv 

metodanpassning anpassad till sin egen utvecklingskontext. Om traditionella 

systemutvecklingsmetoder alltid anpassas, bör det finnas rum för anpassning mot involvering av 

användare, så länge detta är något som ses som prioriterat. Däremot är agila metodval allt vanligare 

nuförtiden, men de agila metoderna kan även de ha (Goldkuhl, 2011) problem gällande 

användarmedverkan i form av brist på kunskap och resurser för att kunna dra nytta av en sådan 

ansats. 

5.2 Användarcentrerade metoder 

HCI, eller MDI på svenska som står för Människa-Dator-Interaktion, handlar om hur interaktionen 

mellan användare och system bör tas fram (Human–computer interaction, 2012). Nedan följer en 

beskrivning av ett par av de mest välkända metoder där användare är en högst prioriterad del av 

utvecklingsprocessen.  

5.2.1 Participatory Design 

På svenska direkt översatt till medverkande design (författarens översättning). Det innebär ett 

perspektiv och en metod som framhåller att alla berörda parter, kund som användare och utvecklare 

och så vidare ska vara delaktiga i utvecklingen. Participatory design härstammar ifrån det 

ursprungligen skandinaviska begreppet Cooperative Design, se nedan.  (Participatory design, 2012) 

5.2.2 Cooperative Design 

Är väldigt lik Participatory Design då PD är en utveckling ifrån Cooperative Design. Skillnaderna med 

CD ligger i ett demokratiskt perspektiv som ser alla deltagande som jämlikar i fråga om 

bestämmanderätt  (User-centered design, 2012).  

5.2.3 UCD 

Inom hårdvaru- samt mjukvaruutveckling har UCD blivit en accepterad metod. Det står för User-

Centered Design, och kan översättas till användarcentrerad design på svenska. UCD innebär att en 

iterativ utveckling används där användarens behov ska beaktas i samtliga delar i utvecklingen från 

start till slut. Det kan ske genom intervjuer, användartester, observationer eller liknande. Även 

tillvägagångssätt som inte inkluderar användaren kan anses höra till UCD. Såsom heuristisk 

utvärdering som har blivit ett vanligt redskap vid användarcentrerad design (Kamper, 2002). 

5.3 Användarmedverkan i praktiken 

2004 utfördes en undersökning på i vilken frekvens UCD-ansatser användes på marknaden (Venturi & 

Troost, 2004). Undersökningen riktade in sig på företag som ägnade sig åt utveckling oavsett bransch, 

men som hade personal i positioner som arbetade med användbarhet vilka var undersökningens 

respondenter. 68% av respondenterna uttryckte att företagsledningen inte har satt upp några 

användbarhetsmål inom verksamheten. 51 % av respondenterna uppgav att företagsledning vidtog 

åtgärder för att bibehålla eller förbättra UCD-kunskaper, resurser, teknik, vetskap och kultur i 

verksamheten. 19 % av respondenterna tillhörde branschen konsultföretag som inriktade sig på HCI 
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eller användbarhet och var den bransch i undersökningen med flest respondenter. Då denna bransch 

har arbete med användbarhet och UCD-ansatser som sin huvudfråga i verksamheten kan detta 

troligtvis ha dragit upp resultaten i förmån för UCD i de frågor som ställdes. 

5.4 Former av användarmedverkan 

Nedan listas olika former av användarmedverkan: 

• Användartester – Strukturerade tester eller andra testsituationer av prototyp eller produkt 

mot en tänkt användare. 

• Intervjuer med användare – Strukturerade intervjuer eller friare samtal med användare 

• Enkäter till användare – Insamling av data genom skriftliga eller webbaserade enkäter. 

• Observation av användare – Iakttagande av användares faktiska beteende i motsats till att 

fråga användaren om sitt beteende eller behov i intervju eller enkät. Kan ske i naturlig miljö 

eller uppsatt testmiljö. 

• Workshop med användare – Samling av en eller flera användare tillsammans med 

representanter från utvecklare/kund där en eller flera relaterade frågor ska diskuteras och 

lösas. 

• Fokusgrupp med användare – Kvalitativ undersökningsmetod där en grupp med användare 

tillfrågas om sina åsikter om ett ämne/produkt/leverabel med en representant från 

utvecklingsteam som moderator. 

• Kund- och/eller användarmöten – Samling av en eller flera användare tillsammans med 

representanter från utvecklare/kund där frågor diskuteras. 

• Spontana samtal/möten/mailkontakt mellan utvecklare och kund/användare 

• Användare närvarande vid utveckling – En eller flera användare är fysiskt närvarande när 

produktens utveckling sker för att löpande kunna ställa krav. 

Utöver ovan listade former av användarmedverkan ska även heuristisk utvärdering nämnas. Detta för 

att den ofta används i samband med större UCD-ansatser eller som stöd till ovan listade former. 

Heuristisk utvärdering räknas därför många gånger som en användarcentrerad ansats men är något 

motsägelsefullt då en sådan utvärdering inte involverar några faktiska användare. Det innebär istället 

att man utgår ifrån egna erfarenheter och kunskap och i sina antaganden om användaren vid 

utveckling. (Heuristic evaluation, 2012) 

6 Metod 

6.1 Datainsamling 

Metoden för att samla in data var intervjuer. Intervjuer valdes eftersom observation inte var en 

praktisk möjlighet samt att vi fann det svårt att utforma en enkät som kunnat fånga upp den 

kvantitet av information som vi behövde samla in för att besvara frågorna. Vi ville dessutom försäkra 

oss om att vi fick svar på så många frågor som möjligt vilket är lättare att kontrollera vid intervju. 

Intervju ger dessutom möjlighet till mer uttömmande svar samt möjlighet till förklaring av frågor så 

att respondenten inte missuppfattar frågan (Oates, 2006, s. 187). Som nämnt skulle ett alternativ till 

intervjuer kunnat vara observation, men det sakades bort eftersom en sådan ansats skulle ta för lång 

tid att genomföra inom tidsramen för undersökningen. Dessutom är det troligt att vi inte hade getts 

den möjligheten av de företag som vi undersökte då observation stör deltagarens vardagliga arbete i 

större utsträckning än intervju. 



 

9 

 För att få så uttömmande svar som möjligt utan att komma bort från ämnet i fråga så valdes semi-

strukturerade intervjuer. Det innebär att merparten av frågorna utformats redan innan intervju, dock 

styrs intervjun av intervjuaren, det finns möjligheten till att ställa följdfrågor och respondenten har 

möjlighet att svara relativt fritt på frågorna (Bryman, 2002, s. 301). 

Ett problem som kan uppstå vid intervjuer är roller och identitet mellan intervjuare och respondent. 

Faktorer som kan påverka svaren är kriterier såsom ålder, utseende, samhällstatus, kön men även 

ämnet i sig etc. (Oates, 2006, s. 188f.). För att vara så neutrala som möjligt så valdes det att båda som 

genomfört undersökningen var med och ställde frågor vid samtliga intervjuer (en man och en 

kvinna), kläder som passade för miljön där intervjun ägde rum samt förklaring till vad intervjun gick 

ut på och hur data kommer att behandlas. 

Lista med förklaringar som förklarades för respondenter innan intervjun för att tydliggöra 

intentionerna med undersökningen: 

- Undersökningen söker svar till hur de tillfrågade resonerar kring användarmedverkan. 

- Intresse ligger i hur de arbetar med användarmedverkan i normalfall, vilket innebär att 

extremfall och undantag som utförs kanske var 20 projekt eller som har hänt en gång under 

teamets levnadstid bör undvikas. 

- Undersökningen söker inte kritisera företagens metoder. 

- Företagens metoder för användarmedverkan kommer att sättas i relation till aktuell forskning. 

- Företagen och respondenterna kommer att hållas anonyma. 

- Både positiva samt negativa åsikter om användarmedverkan är av intresse, även om exempelvis 

endast negativa upplevs av respondent. 

 

6.1.1 Intervjufrågornas utformning 

För att underlätta för respondenterna så utformades frågorna efter följande kriterier som baserats 

på råd från Brion J Oates (Oates, 2006, s. 192): 

- Korta frågor. 

- Undvik akademiskt språk, dock kan branschspråk användas. 

- Främst öppna frågor för att ge respondenterna en chans att svara utförligt. 

- Undvik ledande frågor. 

- Undvik två frågor i samma fråga. 

Intervjufrågorna är baserade på ett antal kategorier som beskrivs nedan under punkt 0  

Metod för analys. Både kategorier och intervjufrågor har kontrollerats av yrkesverksamma utvecklare 

för att diskutera upplägget av dem båda, för att stämma av att inget saknas eller skulle orsaka 

möjliga problem. 

För övrigt så fanns det checklistor vid två av intervjufrågorna med specifika frågor som ställdes när 

respondenten inte själv svarade på delar av våra öppna frågor på ett tillfredställande sätt. För att se 

frågor och checklista se Bilaga 1 - Intervjufrågor. För att se frågor med tillhörande motivering se 

nästa punkt. 

I ett flertal av intervjufrågorna återkommer ordet ”team” i frågans formulering. T.ex. ”Vad är din 

position i teamet?”. Det är inte ett ord som används i övrigt i undersökningen, men i förberedelse av 

undersökningen och intervjuerna framkom att konsultföretagen har uppdelningar av konsulter i olika 
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team, för olika områden och projekt inom företaget. Detta ledde till att frågorna formulerades på 

detta sätt, då det var ett bekant sätt för konsulterna att benämna deras arbetssituation. 

 

6.1.2 Motivering av intervjufrågor 

Listan nedan saknar följdfrågor på ett flertal frågor. För att se intervjufrågorna i sin helhet se Bilaga 1 

- Intervjufrågor. 

Inledande frågor om respondenten: 

Fråga Motiv 

Vad är din position i teamet? Inledande kontrollfråga för att förstå 

respondentens bakgrund. 

Hur länge har du arbetat i teamet? Inledande kontrollfråga för att förstå 

respondentens bakgrund och erfarenhet i sitt 

nuvarande team. 

Hur länge har du arbetat i företaget? Inledande kontrollfråga för att förstå 

respondentens bakgrund samt erfarenhet på 

arbetsplatsen. 

Hur länge har du arbetat med 
systemutveckling? 

Inledande kontrollfråga för att förstå 

respondentens bakgrund samt totala erfarenhet 

av systemutveckling. 

Vad innebär användarmedverkan för dig? För att kontrollera respondentens initiala 

föreställningar kring ämnet. Används som 

kontroll vid tolkning av respondents svar. 

 

Hur arbetar respondenten med användarmedverkan: 

Fråga Motiv 

Används några formella eller informella 
metoder för användarmedverkan? 

Initial kontroll för att se hur dem jobbar med 

användarmedverkan. 

Vilka former för användarmedverkan 
används vid utveckling inom ditt team? 

För att få fram de faktiska formerna för 

användarmedverkan som respondenten brukar. 

Hur ser dessa former ut? (frekvens, plats, 
deltagare etc.) 

För att ge en förståelse av hur formen används 

och hur den ser ut. 

Hur dokumenteras användares löpande 
krav? 

En kontrollfråga för att undersöka om och på 

vilket sätt användares krav hanteras.  

Vid ett nytt projekt, vilken part styr 
metodval och form av användarmedverkan? 

För att kontrollera respondentens frihet i val av 

metod och former för användarmedverkan. 

På vilket sätt påverkar ni kunden gällande 
användarmedverkan? 

För att kontrollera om och hur respondentens 

team aktivt försöker påverka 

kunden/användaren att delta i utvecklingen. 
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Varför arbetar respondent på nämnda sätt? 

Fråga Motiv 

Varför används de former för 
användarmedverkan som du nämnt? 

Undersöker respondentens argumentation 

bakom användandet av former för 

användarmedverkan. 

Vad ser du/teamet för nytta med att 
använda användarmedverkan vid 
utveckling? 

Undersöker respondentens argumentation 

bakom nyttan med användarmedverkan. 

Vad ser du/teamet för problem med att 
använda användarmedverkan vid 
utveckling? 

Undersöker respondentens åsikter kring 

problem med användarmedverkan. 

Har ni några uttalade mål med 
användarmedverkan? 

Undersöker företagets syn på 

användarmedverkan och om det är en fråga som 

belyses i företaget som helhet för att kontrollera 

eventuell skevhet mellan respondent och 

företag. 

Utförs det någon utvärdering på de former 
av användarmedverkan som ni använder? 

Undersöker om företaget/teamet aktivt försöker 

förändra sina former för användarmedverkan. 

 

Upplevda förändringar med former av användarmedverkan: 

Fråga Motiv 

Hur länge har ni aktivt arbetat med 
användarmedverkan i ert team? 

Undersöker om teamet sedan tidigare varit helt 

frånkopplad från kontakt med användare. 

Har formerna förändrats sedan de infördes? Undersöker om formerna omarbetats under 

tiden som respondenten jobbat i sitt nuvarande 

team. 

 

Önskvärda sätt att arbeta med användarmedverkan: 

Fråga Motiv 

Om det var helt upp till dig och ditt team, 
hur skulle ni arbeta med 
användarmedverkan då? 

Undersöker respondentens egen uppfattning om 

bästa arbetssätt med användarmedverkan. 

 

Avslutande frågor: 

Fråga Motiv 

Har du några personliga åsikter angående 
användarmedverkan som du vill dela med 
dig av? 

Säkerhetsfråga som fångar upp eventuella 

personliga åsikter kring användarmedverkan 

som inte kommer upp något annat ställe i 

intervjun. 

Är det något inom ämnet som du känner att 
vi inte täckt som du vill dela med dig av? 

Säkerhetsfråga som möjligtvis fångar upp 

eventuell information kring användarmedverkan 

som missats i intervjun. 
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6.1.3 Urval 

Som tidigare nämnts består urvalet av konsulter och konsultföretag inom systemutveckling. För att få 

en större chans att få svar på frågorna med så stort djup som möjligt så riktade vi in oss på 

väletablerade konsultföretag, då antagandet görs att de haft större möjlighet att utveckla sina 

metoder med tanke på ekonomi och erfarenhet. Med väletablerat konsultföretag menar vi ett 

företag som funnits i mer än tio år och som har mer än 50 anställda. Därefter har ett 

bekvämlighetsurval genomförts och undersökningen har riktats in på lokala företag i Örebro eller 

företag med lokala kontor i Örebro. 

Den första kontakten med företag kom i och med nätverksdagarna vid Örebro universitet där kontakt 

etablerades med ett flertal företag. De företag som återfanns på nätverksdagarna räckte dock inte till 

och ytterligare företag har letats upp via sökning på Internet. Efter detta har inga fler urval gjorts alla 

företag med tillhörande respondent som valt att delta i undersökningen har intervjuats, antalet 

intervjuer som genomförts är tre stycken. Dessa företag är oftast uppdelade internt i team. Våra 

respondenter ingår i ett eller flera av denna typ av team.  

Efter att ha sökt och ringt runt till de väletablerade konsultföretagen inom systemutveckling som vi 

kunnat hitta i Örebro, så är vår gissning att det finns runt tio stycken företag. Av de vi fick kontakt 

med valde tre stycken att delta i undersökningen. De här tre kan ändå ge en möjlig bild av hur läget 

ser ut kring ämnet i Örebro. 

6.1.3.1 Företag och respondenter 

De företag som deltog i undersökningen är enbart verksamma som konsultföretag. De former av 

uppdrag som utförs är alla former av IT-uppdrag. Vilken del av IT som de olika företagen primärt är 

verksamma inom varierar lite mellan företagen. Vissa företag är primärt inriktade på 

systemintegration, även fast de på regelbunden basis utför systemutvecklingsuppdrag. Andra företag 

är primärt inriktade på systemutvecklingsprojekt men utför även de systemintegration. Även andra 

former av IT-uppdrag genomförs av de företag som intervjuats såsom drift och support, 

dokumentation och inbäddade system. Företagens storlek är runt 100 medarbetare eller fler och har 

kontor på flera platser i Sverige och i vissa fall även utomlands. Företagens kunder är allt ifrån lokala 

mindre företag till internationella storföretag. 

Två av respondenterna jobbar primärt med systemutveckling inom sina respektive företag, medan 

den tredje jobbar primärt på en ledande position inom sitt företag. Erfarenheten av systemutveckling 

varierade från 2 år upp till 10 år. Ingen av respondenterna har under sin yrkesverksamma tid varit 

specialinriktade på frågor kring användarmedverkan. Alla respondenter jobbade primärt på plats på 

sina företag men samtliga genomförde resor och jobbade på annan ort några dagar i månaden hos 

de kunder som de för närvarande utförde projekt emot. 

6.1.3.2 Förundersökning av respondenter och företag 

Innan intervju genomfördes en mindre undersökning om både företag och respondent så att vi som 

intervjuare hade möjlighet att ställa bättre följfrågor i samband med intervjun.  

6.1.4 Intervjuerna i praktiken 

Samtliga intervjuer tog runt en timma att genomföra. Vid intervjuerna så användes en dator för att 

spela in samtalen samt en annan dator för att protokollföra intervjun. Frågorna var uppdelade i fyra 

huvudkategorier, hur, varför, förändringar och idealtypiskt som baseras på undersökningens 
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frågeställningar. För att få en beskrivning av kategorierna och tillhörande underkategorier se punkt 

6.2.1 Kategorier för analys.  

Under intervjuerna antecknades det som nämndes av respondent relaterat till ”hur”-delen av 

intervjun för att sedan kunna återkopplas till kategorin ”varför”. Detta gjordes för att få en bättre 

struktur på intervjun och en tydligare tråd vid analys. Det medförde dessutom möjligheten till att 

styra respondent under ”varför”-delen till att verkligen ge en motivering till alla former av 

användarmedverkan som uppgavs under ”hur”-delen så att inget skulle missas. 

Efter att respektive intervju genomförts delades transkriberingsjobbet upp mellan oss som 

genomfört undersökningen. Vid transkribering togs ljud som ”umm”, ”ehh” och ”ööö” bort samt 

kortare bekräftelser från den part som inte pratar som ”ja” mitt i den andra partens mening. I några 

enstaka fall togs även kortare delar av meningar bort där respondenter omformulerat början av sitt 

svar så som ”Ja, man kan. Eller ja. För att inte”. Detta gjordes för att underlätta analys av materialet. 

6.2 Metod för analys 

I detta kapitel beskrivs hur den insamlade datan bearbetades och analyserades. Den insamlade datan 

från intervjuerna analyserades kvalitativt. Detta efter att respondenters svar delats upp enligt fyra 

kategorierna, hur, varför, förändringar och idealtypiskt. Kategorierna baseras på undersökningens 

frågeställningar och intervjufrågorna har sedan byggts upp kring de här kategorierna. Detta beskrivs 

vidare, nedan i detta kapitel. 

6.2.1 Kategorier för analys 

Kategorierna som tagits fram har inte grundats i forskning utan är främst baserade på 

undersökningens frågeställningar. Vi som varit delaktiga att skriva denna uppsats har dessutom 

erfarenheter som konsulter inom systemutveckling vilket också är en delaktig orsak till kategoriernas 

utformning. Kategorierna som också intervjufrågorna är baserade på har kontrollerats av 

yrkesverksamma utvecklare för att stämma av att någon av kategorierna inte skulle orsaka möjliga 

problem. Under intervjuerna framkom dessutom ett fåtal ytterligare kategorier. 
 

 

Figur 1. Kategorier för analys 
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6.2.2 Transkriberingen i praktiken 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades och dokumenterades som Microsoft Word-

dokument i tabeller. Dessa skrev sedan ut och lästes igenom ett flertal gånger. I en första 

kategorisering delades informationen i intervjuerna upp i tre kategorier för att kunna hålla reda på 

vad som var relevant data och vad som inte var relevant data. Kategorierna var ej intressant data, 

kontextuell data samt intressant data varav den kontextuella och den intressanta datan markerades 

med hjälp av post-it lappar i materialet. Beskrivningar av dem alla följer nedan. 

6.2.2.1 Ej intressant data 

Här hamnade all data som inte var av intresse för nuvarande ansats. Det innefattar all form av data 

som inte kan användas eller går utanför uppsatsens omfattning. 

6.2.2.2 Kontextuell data 

Här återfinns allt material som har med intervjuns kontext att göra så som respondentens historia, 

position, namn, företag, etc. 

6.2.2.3 Intressant data 

Kvar blir denna kategori som innehåller all data som kan användas för undersökningen. Denna 

kategori är i sin tur uppdelade i fyra andra kategorier, hur, varför, historiskt och idealtypiskt som 

beskrivs nedan. Efter att intervjun kategoriserats färdigt sammanställdes information av intresse och 

är det resultat som kan ses under punkt 7. Resultat & analys. 

Hur 

Under denna kategori återfinns material som kan kopplas till respondentens svar som handlar 

om hur respondent och respondentens team jobbar med användarmedverkan. Denna kategori 

har i sin tur följande underkategorier: 

• Former - De former som av användarmedverkan som används. 

• Frekvens - I vilken omfattning dessa former används. 

• Längd - Hur länge användare används vid olika moment. 

• Plats - Vart användaren används. 

• Kommunikation - Vem eller vilka som sköter kontakten med användare vid aktiviteter 

med användare. 

•  Antal deltagare - Hur många deltagare från både konsultföretag och användaresidan. 

• Val av deltagare - Hur väljs deltagarna ut. 

• Dokumentation - Hur användares krav dokumenteras. 

• Kundpåverkan - Hur påverkas kunden i från företaget/teamet i val av former och 

utseende på former som rör användarmedverkan. 

• Begränsningar - Vad finns det för begränsningar i valet av former och utseende på former 

som rör användarmedverkan. 

• Tillvägagångssätt - Vad görs rent praktiskt under formen. 
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Varför 

Under denna kategori återfinns material som kan kopplas till respondentens svar som handlar 

om varför respondent och respondentens team jobbar med användarmedverkan på beskrivet 

sätt. Denna kategori har i sin tur följande underkategorier: 

• Val av metod(er) - Varför väljs nämnda metoder för användarmedverkan. 

• Rationella skäl - Vad finns det för skäl till valda metoder t.ex. formella krav, ekonomiska 

skäl, praktiska skäl. 

• Nytta - Nyttan respondenten upplever med användarmedverkan. 

• Problem - Problem respondenten upplever med användarmedverkan. 

• Mål - Företagets mål med användarmedverkan. 

• Utvärdering - Resonemang kring utvärdering av formerna för användarmedverkan. 

• Personliga åsikter - Respondents personliga åsikter kring formerna. 

Förändringar 

Under denna kategori återfinns material som kan kopplas till respondentens svar om 

förändring kring användandet av användarmedverkan för respondent och respondentens 

team. Denna kategori har i sin tur följande underkategorier: 

• Former - Tidigare former för användarmedverkan 

• Hur - Hur fungerade dessa. 

• Varför - Varför förändrades eller togs formen/formerna bort. 

Idealtypiskt 

Under denna kategori återfinns material som kan kopplas till respondentens svar som handlar 

om idealtypisk användarmedverkan för respondent och respondentens team. Denna kategori 

har i sin tur följande underkategorier: 

• Hur - På vilket sätt de helst vill jobba. 

• Varför - Varför de vill jobba på detta sätt. 

 

 

6.3 Metodproblem 

En övergripande aspekt som har en direkt påverkan på resultatet är att intervjuerna bara täcker en 

persons uppfattning av utvecklingsprocessen som helhet. Det är möjligt att olika personer ur samma 

team har olika syn på användarmedverkan och arbetsformerna. En annan aspekt att begrunda är 

även de respondenter som vi har intervjuat. De har valts av företagen själva och är möjlighen inte 

bäst lämpade att svara på våra frågor. 

Under första intervjuns gång var det svårt för oss som intervjuare att alltid undvika att ställa ledande 

frågor. Detta beror främst på brist på erfarenhet då vi inte har tidigare erfarenhet av att ställa 

intervjuer. I de fall som ledande frågor uppstått så har detta tagits hänsyn till i analysen. 

En svårighet som inträffade vid intervjuerna var att respondenter gärna svarade på annat än den 

fråga som ställts. Detta har inneburit att vissa svar på frågor uteblivit och i andra fall att svar 

inkommit som inte har med undersökningen att göra. 
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Det märktes tydligt på vissa respondenter att de var obekväma med att svara på vissa frågor 

angående användarmedverkan och användarcentrerad design. Stundtals resulterade detta i att 

respondenterna ursäktade sig för att dessa frågor inte hanteras annorlunda eller i större utsträckning 

än vad som faktiskt görs på företaget. Det skapar en potentiell risk att respondenterna i vissa fall inte 

var helt ärliga i sina svar och istället kanske tänjde lite i sina svar kring våra frågor för att vara oss som 

intervjuare till lags. När vi som intervjuare märkte detta så påpekade vi att vi varken dömer eller 

värderar företagets arbetssätt och att vi inte förväntar oss att de jobbar på något förutfattat sätt. 

Ämnesområdet innehåller känsligare information än vad vi initialt förväntats oss vilket resulterade i 

att alla företag och respondenter är och förblir anonyma. Till viss del kom det fram åsikter om både 

företag och företags kunder som potentiellt kan vara känslig information. Vilket betyder att delar av 

transkriberingen har fått censureras för att det ska vara möjligt att det materialet ska kunna vara 

öppen för allmänheten om så behövs. 

Då undersökningens resultat enbart baseras på tre respondenter kan inte resultatet generaliseras. 

Detta i sig behöver inte vara ett problem men med tanke på att det är så få respondenter går det att 

ifrågasätta hur tillförlitligt materialet är. Med undersökningens nuvarande resultat finns det en 

möjlighet att utfallet är en slump. Däremot finns även möjligheten till det motsatta, att resultatet ger 

en faktisk fingervisning om hur det skulle se ut med en större urvalsgrupp. 

7 Resultat & analys 

Den information som samlats in kommer från tre respondenter som har varierad erfarenhet av 

systemutveckling men som alla jobbar som konsulter på väletablerade konsultföretag. Alla 

respondenter har olika yrkesroller men är på ett eller annat sätt kopplad till både utveckling och 

användarmedverkan på respektive företag. 

Det saknas uppgifter på vissa delar i resultatet. Anledningen till detta är att vissa uppgifter rent 

praktiskt inte var möjligt för respondenterna att svara på, såsom hur mycket tid respondenten lägger 

på att skriva e-post. I andra fall kan det handla om att respondenten valt att inte svara på frågan eller 

att respondenten inte ger ett klart svar trots upprepande och omformulerande av frågor. 

 

7.1 Begrepps- och teckenförklaring för resultatredovisning & analys 

Begrepp/tecken Förklaring 

N/A Respondent kan ej besvara eller är irrelevant att 

besvara 

- Går ej att besvara 

Antal F/A Antal ifrån företag (F) och antal ifrån 

kund/användare (A) 

Kund/användare Kund eller användare, går ej att särskilja 

ggr/v Förkortning av ”gånger per vecka” 
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7.2 Resultat respondenter 

Respondenters definition av användarmedverkan 

Respondent 1 och 3: Att slutanvändaren är med i systemutvecklingsprocessen. 

Respondent 2: Användbarhet på webben. 

Metodstöd för användarmedverkan 

Alla respondenter angav att både formella och informella metoder används för 

användarmedverkan och det är primärt inriktat på agila metoder och -utveckling. 

Uttryckta mål med användarmedverkan 

Alla respondenter angav att de inte känner till några direkt uttryckta mål med 

användarmedverkan. 

Riktlinjer för användarmedverkan på företaget 

Alla respondenter uttryckte att det inte finns uttryckta riktlinjer för vad som ska användas eller 

hur det ska användas. 

Utvärderingar av former för användarmedverkan 

Respondent 1 och 3: Finns inga utvärderingar av användarmedverkan i verksamheten. 

Respondent 2: Respondenten uttrycker att de minst årligen utvärderar både konsulter och 

kunder. Men det framgår inte om dessa utvärderingar rör någon form av användarmedverkan. 

Utvärderingen görs för att kvalitetssäkra företagets verksamhet. Det framgår dock fortfarande 

inte om detta inkluderar någon form av användarmedverkan. 

Dokumentation 

Respondent 1: Hur dokumentationen utförs är projektberoende men företaget är noga med 

att alltid uppdatera teknisk dokumentation då förändringar uppkommer, t.ex. databasstruktur.  

Respondent uttrycker att det inte finns några problem med dokumentation i övrigt såsom 

löpande förändringar i mjukvaran. Det framgår dock inte exakt hur eller varför respondenten 

är av denna åsikt. 

Respondent 2: Krav och leverabler dokumenteras i en projektdokumentation. Löpande krav 

förankras i e-post och andra former av skrivna dokument och förs sedan in i 

projektdokumentationen. 

Respondent 3: Sker ofta en initial överdokumentering av krav som potentiellt leder till 

problemet att systemet inte blir så bra som det skulle kunna bli, då kunden vill hålla fast vid sin 

kravlista och inte förändra eller ta till sig idéer som utvecklarna kommer med. Respondenten 

förklarar kundens beteende med att kunder generellt inte litar på konsulter, på att dem inte 

luras. Denna problematik löser sig efterhand att kund och konsulter skapat sig en god relation. 

Löpande krav hanteras i Sharepoint då det dokumentera. Däremot uppger respondenten att 

de löpande kraven ibland inte dokumenteras överhuvudtaget. Detta leder till att krav kommer 

bort. 
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Kundpåverkan 

Respondent 1: Företaget försöker påverka kund/användare att arbeta agilt och med Scrum i 

den mån det går. En anledning till varför ett agilt arbetssätt föredras som uttrycks är att 

kommunikationen mellan kund/användare och företag blir bättre än vid andra arbetsformer. 

Respondent 2: Företaget håller alltid en dialog med kund/användare om vikten av 

kund/användares delaktighet och närvaro i projekt för att projektet ska framskrida så effektivt 

som möjligt. 

Respondent 3: Den enda anledningen till kundpåverkan gällande användarmedverkan handlar 

om att argumentera för att kunden/användare ska lägga mer tid på projektet så att inte 

projektet stannar upp. I regel så får företaget för lite resurser ifrån kunden i form av 

dedikerade personer som ska förmedla krav ifrån kunden. 

Begränsningar som kan påverka användarmedverkan  

Respondent 1: Företaget kan komma med förslag och rekommendationer kring metoder men 

kunden bestämmer vad som ska användas och på vilket sätt. Uttrycker även att det kan vara 

svårt att skapa ett generellt arbetssätt då kundens krav och behov varierar från projekt till 

projekt. 

   Respondent 2: Se andra stycket under "Problem med användarmedverkan" för respondent 2. 

Respondent 3: Företaget har något att säga till om när det gäller val av metoder men kunden 

har alltid sista ordet. Respondenten menar även att projekt kan låsas vid ett visst 

metodanvändande redan i upphandlingssfasen, vilket begränsar både deras metodval och 

användarmedverkan. 

Ibland tvingas företaget arbeta mer enligt vattenfallsmodell i projekt där kund/användare inte 

är tillräckligt involverade och således leder till en låg användarmedverkan. 

 

Personliga åsikter om användarmedverkan 

Respondent 1: Respondent anser att det arbetas för lite med användarmedverkan och 

användartester inom företaget. I synnerhet att det arbetas för lite med användarmedverkan i 

syfte att öka användbarheten på produkten. Respondenten är av uppfattningen att det är 

bevisat att arbete inom givna ramar kring ”användarvänlighet” resulterar i en bättre produkt. 

Respondent 2: Respondenten tycker att kommunikation mellan konsult och kund/användare 

är mycket viktig. Detta gäller även problemsituationer. Istället för att ”lägga locket på” vid 

problem ska istället dessa problem tas upp med användare/kund. Respondenten menar att 

omvärlden är dynamisk så det är viktigt med användarmedverkan som ger möjlighet till en 

löpande dialog med täta avstämningar. När det gäller acceptanstest så menar respondenten 

att det är för komplext att utföra för en användare, vilket innebär att det utförs av en utsedd 

medarbetare på företaget istället. 

Respondent 3: Det behövs en tydlighet mot kunden med att förklara att utvecklingsteamet 

behöver hjälp ifrån kund/användare att förstå kravbilden för att undvika missförstånd. 

Respondent uttrycker att interaktionsdesign är en viktig faktor i utveckling av ett system och 

uttrycker en önskan om att det var mer interaktionsdesign i utvecklingen. När det gäller 
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interaktionsdesigntester så utförs detta inte av företaget utan överlämnas alltid till kund i de 

fallen som denna typ av test utförs. 

7.2.1 Använda former av användarmedverkan 

7.2.1.1 Workshop 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 1: Workshops sker initialt ansikte-mot-ansikte men övergår sedan oftast till 

telefonkonferenser. Workshops handlar primärt om att fånga kravbilden. 

Respondent 2: Fysiska möten mellan företag och kund/användare som genomförs för att fånga in 

kravbilden från kund/användare. 

Respondent 3: Oftast träffas företag med kund/användare och samlar in krav för projektet. Exakt 

tillvägagångssätt varierar beroende på vilka som deltar i workshopen. Det finns inga standardiserade 

sätt inom företaget att utföra det på. 

 

Val av deltagare:  

Respondent 1: Berörda parter i utvecklingsprocessen deltar i de flesta fall. 

Respondent 2: Om verksamhetsarkitekt/projektledare som deltar i projektet är trygg med att leda 

workshopen på egen hand är det i regel bara två som väljs ut att delta i workshopen. Det är också en 

bedömningsfråga beroende på hur erfaren kunden i fråga är. Är kunden oerfaren väljs i regel fler 

deltagare ut som är med på workshops. 

Respondent 3: Berörda parter i utvecklingsprocessen deltar i de flesta fall. 

 

Respondent Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

1 <1/vecka-

5/vecka 

N/A Främst hos 

kund 

Ansvarig för aktuellt 

ämne 

3-10/<F 

2 N/A N/A Oftast hos 

kund 

Verksamhetsarkitekt, 

projektledare 

Minst 2/ N/A 

3 ”Ganska ofta” Heldag Främst hos 

kund 

Ansvarig för aktuellt 

ämne 

2-4/1-2 

 

7.2.1.2 Acceptanstest 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 1: Användartesterna utförs av kund. Kund meddelar eventuella ändringar till företaget 

som då hanterar rättningar i mjukvaran och skickar över för ett nytt användartest. Generellt testas 

även mjukvaran internt på företaget innan det skickas till kund. 

Respondent 2: N/A. 

Respondent 3: Kund/användare testar att mjukvara stämmer överens med kravbilden. Företag 

lämnar ut mjukvara till kund som testar och lämnar tillbaka eventuella fel för rättning. 

Val av deltagare:  
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Respondent 1: Bestäms av kund. Företagets interntestning utförs inte av någon speciellt utvald 

person. 

Respondent 2: Dedikerad testledare som sköter acceptanstest. 

Respondent 3: Beställare bestämmer vilka som utför test. 

Respondent Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

1 Minst 1 gång. Sker 

alltid vid leverans. 

N/A Internt och 

hos kund 

Ansvarig för 

aktuellt ämne 

N/A / 1 – 15 

2 Minst 1 gång. Sker 

alltid vid leverans. 

N/A Blandat, 

både distans 

och hos 

företaget 

Dedikerad 

testledare 

N/A 

3 Minst 1 gång. Sker 

alltid vid leverans. 

N/A Distans, 

distribuerat 

Ansvarig för 

aktuellt ämne 

0 / N/A 

 

7.2.1.3 Avstämning 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 1: Sker via telefon, e-post eller Skype. Görs för att stämma av information mellan 

utvecklare och kund/användare. 

Respondent 2: En kontroll som görs för att stämma av projektets status. Görs vanligen via telefon. 

Respondent 3: Samtal sker med kravställare. I regel finns bara en representant som företaget kan 

kontakta på detta sätt. Kan även ske via e-post. 

Val av deltagare:  

Respondent 1: Berörda parter utför detta. 

Respondent 2: N/A. 

Respondent 3: Berörda parter. 

Responde
nt 

Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

1 1-4/dag – 

1/vecka 

N/A - Ansvarig för aktuellt 

ämne 

N/A 

2 1 ggr/dag – 

1ggr/kvartal 

N/A N/A N/A Berörda parter minst 

1 från båda sidor 

3 Dagligen – flera 

ggr/v 

N/A - Ansvarig för aktuellt 

ämne 

-  
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Personligt möte 

Endast respondent 2 angav denna form. 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 2: Fysiska möten mellan företag och kund/användare 

Val av deltagare:  

Respondent 2: Aktivt val från företaget vilka som deltar från företagets sida. Detta baseras på de 

behov som finns i projektet. 

Respondent Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

1 N/A N/A Blandat, både distans 

och hos företaget 

En huvudansvarig men 

alla kan kontakta kund 

 

 

Pappersprototyp/skiss/powerpoint 

Endast respondent 2 angav denna form. 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 2: Det skapas en skiss över systemet som visas för kund, vilket gör att kund har lättare 

att förstå helhetsbilden av projektet. Detta kan gälla systemkommunikation såväl som gränssnitt. 

Val av deltagare:  

Respondent 2: Cheferna bestämmer vilka som ska delta från företaget. 

Respondent Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

1 N/A N/A Blandat, både 

distans och hos 

företaget 

Berörda parter 3 - 15 

 

Telefonkonferens 

Endast respondent 3 angav denna form. 

Tillvägagångssätt:  

Respondent 3: N/A 

Val av deltagare:  

Respondent 3: Berörda parter i utvecklingsprocessen deltar i de flesta fall. 

Respondent Frekvens Längd Plats Kommunikation Antal F/A 

3 1-2/v Minst 1 

tim 

- Ansvarig för 

aktuellt ämne 

2-4/1-2 
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7.2.2 Motivering till använda former och upplevelse av användarmedverkan 

Rationella skäl för ovan nämnda former av användarmedverkan:  

Respondent 1: Respondenten uttrycker att företaget har kommit fram till de former som 

används genom erfarenhet och ”sunt förnuft”. 

Företaget försöker hålla kontroll över information (kravspec) kring projektet så att det inte går 

utanför tidsplanen och således leder till förseningar som drabbar företaget ekonomiskt. 

Eftersom många av företagets kunder/användare inte befinner sig på samma ort som företaget 

används primärt distanskommunikation. 

Respondent 2: 

Rationella skäl till workshop:  

• För att initialt fånga upp en grundläggande kravbild. 

Rationella skäl till acceptanstest:  

• Görs för att det visat sig att det är ett fungerande arbetssätt. 

Rationella skäl till avstämningar: 

• Kontroll för att se att rätt funktionalitet implementeras. 

• Gör för att vidareplanering av projektet ska kunna genomföras. 

Rationella skäl till personligt möte:  

• Görs för att undvika kommunikativa missförstånd mellan olika individer. 

• Respondent uttrycker att de av erfarenhet vet att det är bra att ha personligt möte. 

Rationella skäl till pappersprototyp/skiss/powerpoint 

• Görs för att väcka frågor kring projektet hos kunden, genom att visualisera koncept som är 

svåra att förklara i ord. 

Rationella skäl till e-post 

• Används för att förankra beslut och överenskommelser som gjorts genom andra 

kommunikativa former. E-post finns inte med som listad form ovan, då ingen användbar 

data för det uppgavs och det då bara skulle visa en tom tabell. 

 

Respondent 3:  

Rationella skäl till workshop:  

• Möjlighet till att samla in en mer korrekt kravbild, används för att företaget ska kunna ställa 

motfrågor till kund/användare angående kraven. 

Rationella skäl till acceptanstest:  

• Handlar om att få ett godkännande ifrån kund/användare. Är även ett formellt krav att alla 

projekt ska acceptanstestas. 
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Rationella skäl till avstämningar/löpande kravinsamling: telefon:  

• Inte praktiskt möjligt att hålla workshops för allting och då blir telefonsamtal bäst som 

kompromiss. 

• Respondent menar även att det går att känna av kund/användares sinnesstämning över 

telefon till skillnad från e-post där det lättare sker missförstånd. 

Rationella skäl till avstämningar/löpande kravinsamling: e-post:  

• Att få vissa uppgifter dokumenterade i skrift, samt att det är mer praktiskt då en liten 

mängd information behöver nå en större grupp med till exempel en e-postlista. 

Rationella skäl till telefonkonferens:  

• Telefonkonferens hålls av praktiska skäl då kund/användare ofta befinner sig långt ifrån 

företaget.  

Nyttan med användarmedverkan 

Respondent 1: Tät kontakt med kund/användare möjliggör att information kring projektet 

hålls uppdaterad och med mindre frågetecken, vilket snabbar upp utvecklingsprocessen. 

Respondent 2: Respondenten uttrycker att det är väldigt viktigt med användarmedverkan då 

företaget inte känner till behoven lika väl som kund/användare. 

Respondent 3: Grundläggande nödvändighet för att bygga en produkt som kund/användare 

faktiskt vill ha. 

Problem med användarmedverkan  

Respondent 1: Kund/användare blandar sig i den tekniska delen av utvecklingsprocessen 

istället för att ge ren information om verksamheten. Problemet som respondenten uttrycker är 

t.ex. att kund/användare skriver pseudokod med förslag på lösningar istället för att beskriva 

problemet. 

Respondent 2: Det kan hända att det blir för många deltagare från kund vid olika former av 

sammankomster. Det kan leda till rörig information och att alla inte får komma till tals. 

Respondenter uttrycker dessutom att företaget skulle behöva mer tid från kund/användare. 

När företaget har en ny kund lyssnar kunden mindre på företagets rekommendationer ända till 

företag och kund byggt upp en god relation. Med andra ord menar respondenten att en ny 

kund inte riktigt litar på vad företaget säger. 

Respondent 3: Kund/användare utan rätt kompetens som lägger sig i tekniska lösningar på 

problem. Ett annat problem är att de blir väldigt beroende av kund/användare som inte alltid 

kan finnas tillgängliga. Kund/användare har inte alltid förståelsen för att ett system inte kan 

utveckla sig självt utan input ifrån kund/användare. Respondent uttrycker att det kan vara 

problem med att få input ifrån faktiska slutanvändare då kunden inte tillhandahåller eller 

betalar för att slutanvändare ska involveras i projektet. 
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7.2.3 Förändringar 

Respondent 1: Under de år som respondenten jobbat på företaget har arbetet blivit mer agilt och 

”mot Scrum”. 

Respondent 2: Respondenten uttrycker att företaget har jobbat med användarmedverkan på samma 

sätt genom hela företagets livslängd. 

Respondent 3: Skett en ökning av agil utveckling, gäller även de kunder som företaget jobbar mot, de 

har accepterat denna förändring. Blivit mer aktiv användarmedverkan. 

7.2.4 Idealtypiskt 

Respondent 1: Att arbeta mot kund/användare med interaktions- och användbarhetsfrågor och få 

betalt för det. Detta genom användartester och workshops.  

Respondent 2: Att kunden/användare alltid ska finnas tillgängliga under utvecklingen. 

Respondent 3: 

• Kortare iterationer. 

• Användare och utvecklare ska ha samma målbild. 

• Det ska finnas en tillit mellan användare och utvecklare. 

• Dedikerade användare som är med under mer eller mindre hela utvecklingstiden.  

• Kontinuerliga test på det som utvecklas. 

 

7.3 Förord analys 

För att sätta respondenternas svar i ett annat perspektiv kan en diskussion kring respondenternas 

agerande under intervjuerna vara av intresse. Vi som genomförde intervjun fann att alla 

respondenter hade sitt eget sätt att prata kring användarmedverkan och sina egna motiv eller 

inställningar när de besvarade våra frågor. Det redovisade resultatet är inte direkt påverkad av detta 

men vår tolkning av materialet kan vara färgade av respondenternas beteenden.  

En av respondenterna hade svårt för att prata om sådant som respondenten upplevde som negativt. 

Detta visade sig genom att respondenten vid många tillfällen genom intervjun valde att svara på våra 

frågor genom att helt enkelt svara på något annat än det som den ställda frågan täckt. Svaren var vid 

dessa tillfällen genomgående positiva kring företaget och hur företaget hanterar sina kunder. I de 

flesta fall lyckades vi återfå kontrollen på intervjun och fick svar på det vi sökte svar på. 

En annan nyans hos en av respondenterna var att respondenten verkade stundtals osäker på sina 

svar och frågade oss upprepade gånger om svaren var användbara eller inte. Detta gav intrycket att 

respondenten ville vara oss till lags och potentiellt också svarade på ett sådant sätt som 

respondenten uppfattade att vi ville att respondenten skulle svara. 

Generellt kan det nämnas att alla respondenter var tillmötesgående och öppna med att prata om just 

deras arbete med användarmedverkan. 
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7.4 Analys av respondent 1 

7.4.1 Respondent 1 i relation till frågeställningarna 

7.4.1.1 Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

Av alla respondenter framgick det minst antal former för användarmedverkan med denna 

respondent. Av formerna att döma så arbetar respondenten med användarmedverkan primärt för att 

samla in krav. Kraven som det handlar om i detta fall är till största del funktionella krav som handlar 

om att beskriva vad systemen som byggs ska kunna göra. Respondenten verkar vara ganska 

begränsad i hur användandet av användarmedverkan kan påverkas. Den största möjligheten till val 

av arbetssätt ligger i workshops. Där verkar respondenten uppleva en större frihet i hur formen och 

användandet kan påverkas. Vad som kan påpekas är dessutom att respondenten inte namnger eller 

påvisar användandet av någon form av formaliserad metod eller rent tillvägagångssätt för 

användarmedverkan i utvecklingen. Respondenten uttrycker att agila utvecklingsmetoder används, 

och då främst Scrum, men vad och hur detta används för att inbegripa användare tycks 

respondenten ha svårt att svara på.  

Av de tre former som nämns så ligger en av formerna dessutom utanför företagets kontroll eftersom 

de slutgiltiga acceptanstesterna alltid sker hos kund samt att utvecklarna inte deltar i dessa tester. 

Under intervjun återkommer respondentens upplevda problem med att påverka kunder till att jobba 

mer kring användarmedverkan och uttrycker frustration kring ämnet då kunder ofta tilldelar för få 

resurser som kan hjälpa till under utvecklingen. Detsamma verkar gälla mängden interaktionsdesign 

som används vid utveckling, respondenten verkar, ett flertal gånger under intervjun, ursäktande 

kring att företaget inte använder användare i form av interaktionsdesign. Vad som kan påpekas i 

denna fråga är att vi som utförde intervjun, vid varje tillfälle detta dök upp, att vi inte lägger någon 

form av bedömning i företagets användande av varken användarmedverkan eller interaktionsdesign.  

7.4.1.2 Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

Denna respondent avstod från att argumentera för de olika formerna för sig utan valde istället att 

argumentera för dem som en helhet. Formerna som används har tagits fram genom erfarenhet och 

som respondenten uttrycker sig "sunt förnuft". Detta ger intrycket av att formerna inte är speciellt 

genomtänka men behöver inte betyda att det nödvändigtvis är så. Det skulle kunna handla om att 

respondenten egentligen inte vet anledningarna till att företaget eller respondentens team arbetar 

efter de former som de arbetar efter. Vad som dock kan noteras är att respondenten säger att det 

inte finns några mål och att de former som används vid användarmedverkan inte utvärderas. 

7.4.1.3 Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats 

genom åren och i så fall hur och varför? 

Här svarade respondenten att det har blivit mer agilt och att de med åren ökat användandet av 

metoden Scrum. Exakt på vilket sätt detta bidrar med användarmedverkan svarar inte respondenten 

på men det är ett rimligt antagande att det kan handla om den kontakt som utvecklare får med 

kund/användare vid så kallade Daily scrums samt vid eventuella utvärderingar mellan iterationer i 

slutet av en sprint, som respondenten pratar om vid ett flertal tillfällen under intervjun. 

7.4.1.4 Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan?  

I denna fråga är respondenten inställd på interaktionsfrågor och användbarhetsfrågor. Respondenten 

verkar vara av åsikten att det inte är möjligt att integrera interaktionsdesign utan att påverka 
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kostnaden. Det framgår inte heller varför respondenten tycker att detta egentligen är viktigt annat 

än att respondenten uttrycker att det bevisats att det blir en bättre produkt. Vilka bevis som syftas 

till delger respondenten inte. 

 

7.5 Analys av respondent 2 

7.5.1 Respondent 2 i relation till frågeställningarna 

7.5.1.1 Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

Av de tillfrågade användes flest former för användarmedverkan på denna respondents företag. Som 

kan ses av resultatet saknas dock mycket information kring formerna. En delaktig orsak till detta är 

att respondenten själv inte aktivt deltar i vissa av de nämnda formerna. Det går även att ifrågasätta 

om e-post kan kallas en form för användarmedverkan i sig. E-post har inte satts som en egen form av 

användarmedverkan i resultatets listning av former, men e-post nämns i resultatet vid redovisningen 

av de rationella skälen för denna respondent. Respondenten uttryckte att det handlar om att 

förankra beslut som tagits genom andra former vilket ändå är ett led i process som involverar 

kund/användare. Det är svårt att uttala sig om omfattningen av användarmedverkan gällande detta 

företag på grund av dessa luckor. Vad som kan nämnas är dock att respondenten själv uttryckte att 

det ofta sker aktiva dialoger med kund/användare under hela projektets levnad. Vad som bör 

nämnas dessutom är att företaget vanligen även förvaltar det som byggs vilket tyder på att de har 

långa relationer till sina kunder. Det är även viktigt att nämna att just detta företag primärt utvecklar 

produkter som används internt inom andra företag vilket innebär att det för det mesta är kunden 

som är slutanvändaren. 

Liksom för andra respondenter så nämns inga formaliserade metoder för användarmedverkan. 

Däremot nämns ett konkret tillvägagångssätt, förutom diskussion(workshop) eller intervju(telefon, 

möte), för att väcka frågor hos användaren i form av pappersprototyper. 

Respondenten nämnde även en form för användarmedverkan som inte involverade användare men 

som normalt kan antas involvera användare och det är acceptanstest. Det är ett rimligt antagande att 

kunden måste godkänna en leverans och att företagets acceptanstester genomförs av 

kund/användare. Däremot kan det vara så att det primärt och i första led genomförs från företagets 

sida. Att kunden genomför någon form av acceptanstest är dock inte vad respondenten uttrycker 

under intervjun vilket gör att det är oklart hur det egentligen ligger till. 

En annan form av användarmedverkan som behöver belysas är avstämning. Som kan ses i resultatet 

genomförs dessa avstämningar en gång dagligen till en gång i kvartalet. Förklaringen till detta är att i 

vissa projekt sitter en representant från företaget hos kunden vilket gör att det inte sker någon 

avstämning mot företaget mer än ungefär en gång i kvartalet. 

7.5.1.2 Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

Liksom för andra respondenter så handlar användarmedverkan, för denna respondent primärt om att 

samla in funktionella krav för att beskriva vad systemet ska kunna göra. I detta fall så utförs dock 

uppgifter som går utanför att samla in primärt funktionella krav i form av pappersprototyper som kan 

beskriva icke-funktionella krav såsom användbarhetsaspekter. Vad som kan påpekas i detta är att 

respondenten vid ett flertal tillfällen uttryckte att företaget inte direkt jobbar med "webb och 

usability". Liksom för de andra respondenterna finns det inga uttryckta mål inom organisationen för 

användarmedverkan. Däremot genomförs det utvärderingar på både konsulter och kunder minst en 
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gång per år, både internt genom företaget och externt genom inhyrda tjänster. Som kan ses i 

resultatet så går det inte fastställa om detta har en direkt koppling till företagets former för 

användarmedverkan. 

När det gäller upplevda problem, uttrycker respondenten att det inte får vara för många deltagare 

från kund/användaresidan för att det skapar en rörig kravbild. Samtidigt uttrycks ett behov av mer tid 

från kund under den löpande utvecklingen. Liksom en av de andra respondenterna uttrycks även en 

problematik kring förhållandet mellan företaget och kund/användare där kund/användare inte litar 

på konsulten och således begränsar konsultens frihet kring former av användarmedverkan. Det 

handlar alltså om att kunden är rädd att konsulten inte är helt ärlig i syfte att tjäna mer pengar på 

utvecklingsprojektet. 

7.5.1.3 Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats 

genom åren och i så fall hur och varför? 

Respondenten uttrycker att det inte skett någon förändring i arbetssätten som rör 

användarmedverkan sedan företagets start. Detta trots att företaget varit verksam under en längre 

tid och att det framgår i intervjun att respondenten och respondentens företag är noga med att 

vårda sina relationer och arbetsformer. Vad detta kan innebära är dock oklart. Antingen så har det 

helt enkelt inte funnits ett behov av att ändra formerna eller så har kanske eventuella problem med 

arbetsformerna för användarmedverkan varit för små för att det ansetts vara nödvändigt att 

förändra dem. 

7.5.1.4 Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan?  

Den enda förändring som respondenten uttrycker är kund/användares tillgänglighet under 

utvecklingen, som respondenten önskar vore högre. 

 

7.6 Analys av respondent 3 

7.6.1 Respondent 3 i relation till frågeställningarna 

7.6.1.1 Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

Graden av kommunikation med användare inom former av användarmedverkan liknar graden som 

beskrivs från de andra respondenterna. I normala fall sker detta för det mesta dagligen. Liksom för 

respondent 1 verkar denna respondent uppleva begränsad möjlighet till att påverka situationen kring 

arbetet med användarmedverkan. Denna respondent lämnar liksom respondent 1 ifrån sig jobbet 

med acceptanstest till kund. Respondenten uttrycker dock att det händer att respondenten är med 

under dessa test, men det hör till ovanligheterna. 

Av alla respondenter var det endast denna respondent som hade samma uppfattning kring 

begreppet användarmedverkan som vi som ställde intervjun. Vilket också märktes under intervjun då 

vi som intervjuade inte kände ett behov i samma utsträckning av att styra in respondenten till att 

svara på frågorna utifrån vår beskrivna definition av användarmedverkan. 

Liksom vad de andra respondenterna beskrev är grundmetodiken att arbeta agilt. Men som för de 

andra framgår det inte hur själva arbetet utförs för de olika formerna. Som tidigare nämnts kan detta 

förklaras genom att formerna ofta skiftar form, från projekt till projekt, vilket gör att det var svårt att 

beskriva hur det generellt går till. Formerna begränsas dessutom i vissa projekt då respondenten 
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upplever att de blir låsta till att jobba efter förutbestämda former som ibland även kan vara äldre 

former som har mer vattenfallsliknande handlingssätt. 

7.6.1.2 Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

Liksom för de andra respondenterna handlar formerna för användarmedverkan primärt om att samla 

in funktionella krav. Som för de andra respondenterna finns det inga uttryckta mål med 

användarmedverkan samtidigt som respondenten uttrycker att användarmedverkan är en 

grundläggande nödvändighet vid systemutveckling. Det sker heller ingen utvärdering på de former 

som förekommer inom respondentens team. 

Upplevda problem med användarmedverkan handlar om att kund/användare lägger sig i tekniska 

lösningar och att de inte alltid finns tillgängliga för utvecklingsteamet under den löpande 

utvecklingen. 

Liksom respondent 1, uttrycker även denna respondent att interaktionsdesign är en viktig faktor vid 

systemutveckling. Dock jobbar inte respondentens team med användare vid interaktionsdesign. Om 

det utförs någon form av interaktionstest genomför alltid kunden detta på egen hand. 

7.6.1.3 Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats 

genom åren och i så fall hur och varför? 

Liksom respondent 1, så uttrycks det att arbetet har blivit mer agilt. Detta gäller respondentens team 

såväl som respondentens teams kunder. Respondenten uttrycker att detta medfört att det blivit mer 

aktiv användarmedverkan. På samma sätt för respondent 1 är det även oklart på vilket sätt detta 

medfört mer aktiv användarmedverkan. 

7.6.1.4 Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan? 

Detta var den enda respondenten som hade klara konkreta förändringar att uttrycka kring sättet 

respondenten arbetar med användarmedverkan. Sammanfattningsvis handlar det om en tätare 

dialog mellan utvecklare och kund/användare samt regelbundna tester på det som utvecklas. Se 

resultat för respondent 3 för att få en helhetsbild av vad respondenten uttryckte kring detta. 

 

7.7 Analysernas koppling till teori 

Som kan ses av resultatet så uttryckte inte någon av respondenterna att de jobbar med någon 

formell metod för användarmedverkan såsom UCD (användarcentrerad design). Den del som främst 

saknar involvering av användare är interaktionsdesign. Företagen förlitar sig till största del på 

heuristik och överlämnar sedan resten av interaktionsarbetet till konsultföretagets kunder. 

Vad som även kan sättas i relation till respondenternas osäkra svar kring främst interaktionsdesign är 

de tvetydiga forskningsresultaten kring mätbarheten av hur mer lyckat ett systemutvecklingsprojekt 

kan bli med användarmedverkan. Om det fanns klara bevis att användarmedverkan på alla plan eller 

vissa plan vid utveckling är önskvärt skulle det också vara lättare för inte bara konsulter utan alla 

inom branschen att argumentera för användarmedverkan vid utveckling. 

Respondenterna uttrycker att de för det mesta arbetar med agila utvecklingsmetoder och då främst 

metoden Scrum. I en jämförelse med Pekkola, Kaarilahti och Pohjolas undersökning från 2006, 

angående traditionella systemutvecklingsmetoders anpassningsbarhet för att inkludera användare, 

så är inte detta så aktuellt för våra respondenter eftersom de oftast arbetar med agila metoder. Som 

Goldkuhl nämner i sin artikel från 2011 så kan även agila metoder vara problematiska när det gäller 
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att involvera användare i och med att det ställer krav på utvecklarnas kunskap samt projektets 

resurser. Baserat på vår undersökning kan inga slutsatser dras om respondenternas kunskaper, men 

eftersom de jobbar agilt så ges en utökad möjlighet till att involvera användare på grund av de agila 

metodernas flexibla och iterativa natur.  

Det absolut största problemet och även den största begränsningen med användarmedverkan 

uttryckte respondenterna är bristen på användarmedverkan. De upplever helt enkelt att de får för 

lite tid med både kund och användare vid utvecklingen. Problemets natur ligger i att konsulterna 

upplever att kunden inte vill betala för att involvera användare i projektet. Det uttrycktes att kunden 

förutom avsaknaden av användare även ger för lite resurser i form av kravställare från kunden som 

deltar i projekten. Detta går också i linje med Iivaris undersökning från 2004 där respondenterna 

upplever problem med att kunna prioritera slutanvändare och istället känner sig tvingade att 

prioritera kunden och vad kunden vill. Att våra respondenter verkar vara av åsikten att 

användarmedverkan är en viktig del vid systemutveckling kan illustreras med följande citat: "Om de 

bara visste!" och "Det är a och o" samt "Det är ju bevisat.".  

Ingen av respondenterna kände till några uppsatta mål kring användarmedverkan varken i sina team 

eller inom respektive företag. Detta går i linje med Venturi och Troosts undersökning från 2004 som 

visade att 68% av respondenterna inte hade uppsatta mål med användarmedverkan inom sina 

företag. Vad som dessutom kan påpekas från deras undersökning är att undersökningens 

respondenter uteslutande jobbade inom roller som hade med användbarhet att göra. Vilket också 

kan förklara varför inte någon av våra respondenter hade några mål då ingen av våra respondenter 

uttalat hade en roll som har med användbarhet att göra. 

I en jämförelse med Svanæs och Gulliksens studie från 2008 så kan det inte påstås att det i denna 

undersökning uppkommit några problem kring kommunikationen med användare på grund av att 

kommunikationen går genom marknadsavdelning eller ledning. Vad som dock kan påpekas är att en 

av respondenterna uttryckte ett liknande problem. Respondenten menade att de som sköter 

upphandlingar inom företaget ibland förhandlar fram fasta och enligt reponsdenten icke önskvärda 

metoder vid utvecklingen som respondenten och respondentens team sedan inte kan påverka. Vilket 

kan ge indirekta problem med kommunikationen mellan utvecklare och användare på grund av de 

metoder eller arbetsformer som i förväg förhandlats fram. 
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8 Slutsatser 

Slutsatserna för undersökningen presenteras först i form av en koncentrerad punktlista som besvarar 

undersökningens syfte och initiala forskningsfråga. Sedan följs en mer detaljerad genomgång av 

undersökningens resultat i relation till frågeställningarna. 

Hur resonerar konsulter kring brukande av och arbete med användarmedverkan vid 

systemutveckling? 

• Respondenterna anser att användarmedverkan är väldigt viktigt vid systemutveckling, 

eftersom kund/användare är den som känner till sina behov bäst. Trots detta finns det inga 

mål från organisationen kring användarmedverkan. 

• Att det är svårt att införa utökad användarmedverkan i projekt då kund prioriterar andra 

delar före användarmedverkan.  

• Att kund/användares medverkan inte ges tillräckliga resurser. 

• Respondenterna känner sig begränsade i hur de kan påverka sin arbetssituation. 

• Respondenterna vill jobba mer med interaktionsdesign vid systemutveckling. 

 

Vilka former av användarmedverkan arbetas det med vid systemutveckling? 

De former av användarmedverkan som uppgavs i undersökningen var workshops, avstämningar, 

acceptanstest, pappersprototyp, telefonkonferens och personligt möte. Det uttrycks inte att det 

används någon form av formell metod för att samla in krav från användare. Det handlar istället om 

informella arbetssätt som primärt är inriktade på att samla in funktionella krav. 

Det var inte mycket i deras arbete som innebär ett närmare samarbete där slutanvändaren är 

involverad i besluten som går utanför funktionella krav. Inga användartester genomförs från 

konsulterna utan när det sker användartester så är det helt utanför utvecklarnas kontroll.  

Hur motiveras och upplevs den användarmedverkan som används? 

Främsta motiveringen som uttrycks kring varför formerna av användarmedverkan brukas är att de 

genom erfarenhet anses vara väl fungerande. Däremot så var det bara en respondent som möjligtvis 

utförde utvärderingar på formerna av användarmedverkan, i form av utvärdering av kund och egna 

konsulter. För de övriga respondenterna var det klart att det inte utfördes någon utvärdering. 

Flera respondenter uttryckte att det kan uppstå svårigheter med att införa användarmedverkan om 

kunden inte ser vikten av det själva eller kan övertygas om det. Allt som kunden inte förstår eller ser 

som en nödvändighet vill kunden inte behöva betala för. Konsulterna verkar även vara av 

inställningen att det är på kundens ansvar om det ska ske ytterligare ansatser till att arbeta mot 

användare. Detta kan ses som motsägelsefullt då det uttryckts att det ligger på konsultens ansvar att 

motivera kunden till att arbeta på konsulternas föredragna arbetssätt.  

För övrigt är alla respondenter av åsikten att användarmedverkan är en av de viktigaste aspekterna 

vid ett systemutvecklingsprojekt. Samtidigt råder en samstämmighet hos respondenterna att de får 

för lite resurser som kan användas vid användarmedverkan ifrån kunden.    

Upplevs det att formerna för användarmedverkan som används har förändrats genom åren och i så 

fall hur och varför? 

Förändringar som påpekats är att mer agila arbetssätt införts i verksamheten vilket innebär en 

flexiblare arbetsgång i fråga om förändringar i projekten och närmare arbete med kund och 
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eventuellt användare. Annan förändring är också att kunder och andra inom branschen anses ha fått 

en mer positiv inställning till agil metodik. Detta har enligt respondenterna påverkat graden av 

användarmedverkan i projekten. 

En respondent särskilde sig när det gäller förändrade arbetsformer. Respondenten uttryckte att de 

inte har förändrat sina arbetsformer sedan företaget startades. Vad detta kan bero på är svårt att 

svara på men skulle kunna ha något att göra med att det som utvecklas håller en så pass hög kvalité 

att konsulternas kunder ändå känner sig nöjda med det som presteras. Om kunderna är nöjda så 

finns det inte heller någon direkt anledning till att lägga energi på att förändra arbetssätten även om 

konsulterna har ett eget intresse av det. Vad som är korrekt är svårt att svara på. 

Vad är det önskvärda sättet att arbeta med användarmedverkan?  

Att ha mer involvering av kund/användare i utvecklingsprocessen uttrycktes som önskvärt samt att 

ha mer arbete mot interaktionsdesign och användbarhet. 

9 Diskussion 

Som förslag på fortsatt forskning kring ämnet så rekommenderas en annan metod. Intervjuer har 

begränsningen att bara kunna kontrollera vad respondenten själv säger och känner till. Ett annat 

problem är just tolkningen av vad som sägs. Vad vi rekommenderar som ett komplement till intervju 

är observation av till exempel workshops samt intervjuer, i fler led än hos enbart utvecklaren såsom 

slutanvändare, kund och ledning. 

Respondenterna uttryckte att det är mycket viktigt med användarmedverkan men samtidigt 

uppvisade de inte något direkt aktivt arbete för att få större kontroll över vilka former för 

användarmedverkan som används när de utvecklar. De uttrycker alla att de inte är riktigt nöjda över 

hur formerna för användarmedverkan ser ut men det framkommer inget i intervjuerna som tyder på 

att de aktivt försöker förändra förhållandet med sina kunder angående detta. 

I relation till den svårighet med att övertyga kunderna om att införa utökat arbete med 

användarmedverkan, som respondenterna uttrycker, blir detta något underligt. Detta kan möjligen 

förklaras av hur vi upplevde respondenternas svar under intervjuerna. Ingen respondent kunde 

förklara närmare varför utökad användarmedverkan gynnar ett systemutvecklingsprojekt. Det kan 

tänkas att de inte har tillräckligt starka argument som kan övertyga kunderna om de själva är osäkra 

på varför. Vad som kan påpekas är dock att respondenterna har en stark övertygelse om att 

användarmedverkan absolut ska användas i större mängd än i den utsträckning de arbetar med det 

idag. Vad detta beror på är dock ett helt annat problem som skulle kunna vara intressant att 

undersöka. 

Ett problem med denna undersökning är antalet respondenter. Som nämndes under metodproblem 

är det möjligt att undersökningens resultat kan ha varit slumpmässigt. Resultatet kan ändå ses som 

en grund att stå på för vidare forskning inom området. Då skulle exempelvis grunden till konsulters 

argumentation och uppfattning om användarmedverkan kunna undersökas närmare. Detta då vi 

upptäckt en tydlig kontrovers, i likhet med forskningen, om åsikterna kring användarmedverkan och 

hur det används i praktiken. En av de kontroverser som vi uppfattade mellan raderna i intervjuerna 

var att respondenter gärna vill och tycker att man bör arbeta på ett visst sätt. De arbetar dock på ett 

sätt som går emot det sätt de uttryckt att de vill arbeta på. Vi upplever sedan att de skyller på 

faktorer som de själva inte anser sig kunna påverka i arbetsprocessen samtidigt som de inte visar på 

något initiativtagande för att förändra sin egen arbetssituation.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Ska sägas till respondent innan intervju: 

- Beskriv att respondenten bör svara hur den och dennes team arbetar med användarmedverkan 

för det mesta och undvika extremfall och undantag. 

- Undersökningen söker inte döma eller värdera företagens metoder i form av bra/dåligt. 

- Företagens metoder kommer att sättas i relation till aktuell forskning. 

- Företagen och respondenterna kommer hållas anonyma om så önskas. 

- Undersökningen söker svar till hur de tillfrågade resonerar kring användarmedverkan. 

- Både positiva och negativa åsikter är av vikt, vår utgångspunkt är inte att användarmedverkan är 

något som måste användas eller att det endast är av godo. 

Inledande frågor om respondenten: 

• Vad är din position i teamet? 

• Hur länge har du jobbat i teamet? 

• Hur länge har du jobbat i företaget? 

• Hur länge har du jobbat med systemutveckling? 

• Vad innebär användarmedverkan för dig? 

• Hur länge har du jobbat med användarmedverkan? 

HUR? 

• Används formella eller informella metoder för användarmedverkan? 

• Vilka former för användarmedverkan används vid utveckling inom ditt team? 

o Hur ser dessa former ut? 

� Tidsmässigt (hur länge, hur ofta) 

� Platsmässigt 

� Kommunikationsmässigt (medlare, möten, användare med i team) 

� Hur många är det som deltar? 

� Hur väljs de ut? 

• Hur dokumenteras användares löpande krav?  

• Vid ett nytt projekt, vilken part styr metodval och form av användarmedverkan?  

o På vilket sätt påverkar ni kunden gällande användarmedverkan?  

VARFÖR? 

• Varför används de former för användarmedverkan som du nämnt?  

Lista med inriktningar, utifall respondent tvekar 

o Är det formella krav från organisationen? 

o Är det självvalt? 

o Ekonomiska skäl?  

o Användbarhetsskäl? 

o Praktiska skäl? 
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o Tekniska skäl? 

o Mjukvaruskäl? 

• Vad ser du/teamet för nytta med att använda användarmedverkan vid utveckling? 

• Vad ser du/teamet för problem med att använda användarmedverkan vid utveckling? 

• Har ni några uttalade mål med att använda användarmedverkan? 

o Vad för mål? 

o Om inga mål, varför har ni inga mål?  

• Utförs det någon utvärdering på de former av användarmedverkan som ni använder? 

o Om ja, hur går utvärderingen till? 

o Om nej, varför utvärderar ni inte? 

HISTORISKT? 

• Hur länge har ni aktivt arbetat med användarmedverkan i ert team? 

• Har formerna förändrats sedan de infördes? 

o Om ja, i sådana fall hur? 

� Varför har de förändrats?  

o Om de inte förändrats, varför har de inte förändrats? 

IDEALTYPISKT 

• Om det var helt upp till dig och ditt team, hur skulle ni arbeta med användarmedverkan då? 

o Skulle något förändras? 

o Varför? 

Avslutande frågor: 

• Har du några personliga åsikter angående användarmedverkan som du vill dela med dig av? 

• Är det något inom ämnet som du känner att vi inte täckt som du vill dela med dig av? 

 


