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I 

Sammanfattning 
Målet med uppsatsen är att åskådliggöra vilka fördelar, nackdelar och effekter an-
vändarbaserad systemutveckling har för den administrativa delen av en organisa-
tion. Intervjuer har gjorts med en chef och en controller på ett större svenskt företag 
samt med en expert inom området för användarbaserad systemutveckling. 
 
Undersökningen visar att fördelar som ges vid användande av användarbaserad sy-
stemutveckling är t.ex. att organisationen och individen blir mer produktiv, får en 
mer flexibel miljö att arbeta med och blir mindre beroende av konsulter. Nackdelar 
har visat sig vara att organisationen kan försätta sig i en situation där de blir bero-
ende av den person som har utvecklat ett specifikt system och kvaliteten på under-
håll kan även försämras när användarna utvecklar själva. 
 
Vi har i undersökningen främst kunnat se att ökad lönsamhet i form av ökad pro-
duktivitet, rationalitet, och verksamhetsnytta är de viktigaste effekterna som den 
administrativa avdelningen inom organisationen uppnår med användarbaserad sy-
stemutveckling. 



II 

Abstract 
The goal of this essay has been to clarify benefits, disadvantages and effects of end 
user development in the administrative section of an organization. Interviews have 
been made at a large Swedish company with one director and one controller. An 
interview has also been made with an expert in end user computing. 
 
The study shows that advantages by using end user development are for example 
that the organization and individuals are becoming more productive, gets a more 
flexible environment to work with and becomes less dependent of consults to carry 
out their work. The disadvantages is that it is possible that the organization gets in a 
situation where they get dependent of the person who developed the system and 
also that the quality of maintenance can be deteriorated when user based develop-
ment is being used within an organization. 
 
We have also seen that effects as increased profitability as increased productivity, 
rationality and company benefits are the most important effects to the use of end 
user computing in an administrative section of an organization. 



III 

Förord 
Den här uppsatsen är ett examensarbete som skrivits vid Institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för systemvetenskap vid Luleå  
tekniska universitet. Det är en D-uppsats omfattande 10 poäng och är ett moment i 
filosofie magisterexamen i data- och systemvetenskap. 
 
Vi vill genom detta förord passa på att tacka de personer som gjort det möjligt för 
oss att skriva den här uppsatsen. Till att börja med vill vi tacka vår handledare, 
Hugo Quisbert för hjälp och råd under arbetets gång, Anders Avdic som under ar-
betet granskat vårt material, kommit med råd och idéer samt ställt upp på en inter-
vju i form av expert inom området. Vi vill även tacka Sören Samuelsson för inspi-
ration och feedback kring vårt arbete. För vår fallstudie vill vi tacka Stefan Enbom 
och Gunilla Eriksson på SSAB Tunnplåt i Luleå för ett vänligt bemötande och den 
tid de avsatt för intervjuerna. Till sist vill vi även rikta ett tack till Lars-Henric  
Östman som granskat vår uppsats, våra intervjufrågor och kommit med feedback 
under arbetets gång samt Mikael Rydström som läst igenom delar av uppsatsen och 
gett oss feedback. 
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1. Inledning 
Vi ger i detta kapitel läsaren inblick i ämnet och dess problem genom att ta upp 
bakgrund, problemområde, forskningsfråga, syfte, målgrupp, disposition och av-
gränsningar för uppsatsen. 

1.1.  Bakgrund 
Klann (2003) menar att människor vill att IT-system ska möta och leva upp till de 
krav som ställs när det gäller problem som är möjliga att lösa med hjälp av ett IT-
system. Att fånga in dessa krav och att låta experter implementera lösningarna är en 
ansats som går bra om kraven är definierbara och stabila över tiden. Utvecklingen 
inom arbete, utbildning och fritid karaktäriseras av förändringar och skiftningar. 
Det mesta av arbetet inom organisationer och en ökad mängd aktiviteter utanför 
organisationen stöds av IT-system. Det finns dock ett stort behov av system med 
betydligt högre flexibilitet än vad som erbjuds i dagsläget. Dessa system bör enkelt 
kunna anpassa sig efter förändringar och olika krav.  

 
Även Won (2003) anser att mjukvaran ska vara flexibel och kunna användas i 
många typer av miljöer för att kunna möta användarkrav av olika slag. Han menar 
att mjukvara måste skräddarsys för att möta de varierande behoven som finns hos 
användarna, alternativet är att bygga applikationen från grunden och det sättet an-
passas redan från början. 
 
Andersen (1994) skriver att informationssystem bör ses i ett större sammanhang för 
att det ska vara möjligt att få förståelse för dess betydelse. En bra utgångspunkt är 
att undersöka vilken verksamhet informationssystemet är en del av, menar  
Andersen. Verksamhetens mål och dess uppgifter är viktiga för systemutvecklaren 
att ta reda på för att ett informationssystem ska infria de förväntningar som finns 
vid användandet. Ett informationssystem interagerar med verksamheten och  
Andersen pekar på att det både bistår verksamheten och är en del av den. Är infor-
mationssystemet välutformat kan det vara en fördel konkurrensmässigt genom att 
det då genererar bra beslutsunderlag, vilket kan leda fram till bättre beslut och 
handlingar inom verksamheten. Andersen menar även att det är viktigt att informa-
tionssystemet sprider information och kunskap till människor som finns inom verk-
samheten eller har kontakt på ett eller annat sätt med verksamheten som kunder, 
myndigheter, m.m.  
 
Turban (2001) skriver att datorer och PC:s idag finns i många organisationer där 
den kommunikation som sker och de verktyg som används har förbättrats. Använ-
dare har därför idag de verktyg som är nödvändiga för att kunna utveckla sina egna 
beslutsstöd. Användarbaserad systemutveckling1 är utveckling och användning av 
datorbaserade informationssystem. Detta inkluderar alla användare i alla funktio-
nella områden i olika kompetensnivåer i alla nivåer av en organisation – förestånda-
re, företagsledare, personal, sekreterare med flera. Användarutvecklade system för 

                                                 
1 Förkortas även ABU i uppsatsen 
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beslut har en snävare definition – de inkluderar beslutsfattare och professionella 
användare som bygger eller använder system direkt för att lösa problem eller för att 
förbättra sin produktivitet.  
 
Dessa system är ofta utvecklade med hjälp av kalkylprogram, vilka enligt Avdic 
(1999) är det näst mest använda standardprogramvaran. Därför anser vi att det är 
intressant att undersöka just användarutveckling med hjälp av kalkylprogram. 
 
ABU skiljer sig från traditionell systemutveckling på ett sådant sätt att de har olika 
perspektiv. Som Avdic (1995) beskriver det, ser inte i allmänhet användarutveckla-
re sin egen utvecklingsaktivitet som systemutveckling, det handlar mer om ett ar-
betsuppgiftsperspektiv. Systemutveckling blir användarutvecklarnas aktiviteter 
först då de ses ur ett traditionellt systemutvecklingsperspektiv.  
 
Avdic (1995) visar med figur 1.1 på att användare oftast ser sin uppgift ur ett ar-
betsuppgiftsperspektiv och har därför utförandet av sina arbetsuppgifter i centrum, 
för att åstadkomma detta använder de systemutveckling. När ett systemutvecklings-
perspektiv används är däremot systemutvecklingen i fokus och utförande av arbets-
uppgifter blir en naturlig följd av detta. 

 
Användarens roll har på det här sättet förändrats enligt Avdic (1999), från att leva 
med ett informationssystem som specialister konstruerat till att själva bli utvecklare 
av dessa system.  

1.2.  Problemområde 
Avdic (1999) menar att ett flertal författare definierar traditionell systemutveckling 
som en aktivitet som utförs bland ett antal människor under en viss tid, denna akti-
vitet utförs oftast i projektform. Den här inställningen till systemutveckling kan 
komma från att vissa anser att en del informationssystem egentligen inte ska klassas 
som informationssystem, tror Avdic. Ännu en orsak till ställningstagandet kan vara 
att definitionen är gammal och kommer från den tiden då systemutveckling endast 

 
Arbetsuppgiftsperspektiv 

 
Systemutvecklingsperspektiv 

Utförande av 
arbetsuppgifter 

System-
utveckling 

System-
utveckling 

Utförande av 
arbetsuppgifter 

Figur 1.1 – Olika fokus på systemutveckling. Avdic (1995) 
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utfördes av experter, vilken är en av Avdics utgångspunkter. Än har inte definitio-
nerna anpassats till den situation som råder idag, med nya utvecklingsmiljöer som 
gör det möjligt för noviser att utföra utveckla komplexa applikationer menar Avdic. 
 
”Med traditionell systemutveckling avses systemutveckling som utförs av IT-
specialister för verksamhetsföreträdare” (Avdic, 1999) 
 
Enligt Avdic (1999) finns olika synsätt kring systemutveckling, ett av dem är tradi-
tionell systemutveckling som bygger på ett strukturerat arbetssätt och strukturerade 
system för att lösa problem i verksamheter. Dessa strukturerade ansatser har betytt 
att utgångspunkten är att verksamheter och information om verksamheten är forma-
liserbar samt att människans arbetssätt kan anpassas till detta. Avdic beskriver i sin 
avhandling motsatsen, d.v.s. att utgångspunkten bör vara att människans arbetssätt 
är icke-rationellt och icke-strukturerat samt att världen är dynamisk och svår att 
förutspå.  
 
Enligt Andersen (1994) var det varken ovanligt eller omöjligt för en novis att ut-
veckla ett informationssystem inom sin verksamhet förr. Nu är verksamheter ofta 
komplexare än tidigare vilket gör att även systemutvecklingen har blivit komplexa-
re. Snabba och korrekta beslut blir allt mer viktiga och centrala. Därför blir det även 
oerhört viktigt att skapa bra beslutsunderlag för företagen. De enskilda arbetsupp-
gifterna inom verksamheten tillsammans med informationssystemet ses som en 
helhet. Detta gör det svårt för den anställde att samtidigt som de dagliga rutinerna 
ska skötas även utveckla ett informationssystem. Vidare anser Andersen att utveck-
ling av informationssystem kräver expertkunskap för att få bästa resultat. Denna 
utveckling leder till ett nytt yrke med särskilda expertkunskaper av systemutveck-
ling. En systemutvecklare ska besitta kunskap om metoder, tekniker, verktyg och 
arbetsformer som ska användas för att det utvecklade informationssystemet ska 
motsvara kraven från verksamheten. Andersen menar att det inte är ändamålsenligt 
att användaren själv utvecklar system eftersom en yrkesgrupp som kan systemut-
veckling bättre då bortses ifrån. 
 
Enligt Avdic (1999) skiljer sig IT-experter från användarutvecklare genom sina 
kunskaper och erfarenheter kring systemutveckling, även verksamhetskunskaper 
bidrar till skillnader mellan de båda grupperna. Det finns olika sätt att se på utveck-
lingsarbetet och tillhörande roller menar Andersen (1994). Den traditionella sy-
stemutvecklingen där experten utvecklar och användaren bidrar med sin verksam-
hetskunskap är naturligtvis vanligt förekommande. Det finns dock andra sätt och 
det är här ABU kan vara en fördel. Andersen menar att målet med ABU är att an-
vändaren ska kunna utveckla system själv och vara mindre beroende av experter. 
 
Ett annat problem är att de metoder som finns tillgängliga inom systemutveckling, 
ofta bygger på kunskap och erfarenhet som ligger åratal tillbaka i tiden. Om verk-
ligheten förändras och får nya förutsättningar, kan det finnas svårigheter i att för-
ändra och anpassa de existerande systemen, menar Avdic (1999). Användarbaserad 
systemutveckling kan då bryta nya vägar inom systemutveckling och beslutsfattan-
de. 
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Avdic (1999) ser ABU som ett tidsbesparande och ändamålsenligt sätt att tillgodose 
verksamhetens behov. ABU sker utifrån ett arbetsuppgiftsperspektiv, samt ger ökad 
individuell och organisatorisk produktivitet. Avdic menar att positiva effekter av 
ABU även kan vara att nå en högre systemkvalitet och informationskvalitet. Re-
sursslöseri i form av tid, dubbellagring, suboptimering och direkta kostnader är ex-
empel på negativa effekter av ABU om det inte sker organiserat och om det inte 
finns en styrning av ABU:n. 
 
Eftersom ABU verkar ge stora fördelar för organisationer men även vissa nackde-
lar, tycker vi att det är intressant att undersöka i vilken utsträckning detta sker och 
därför ställa frågor som hur ABU används inom organisationen och varför organi-
sationen har ett specifikt tillvägagångssätt. 

1.3.  Forskningsfråga 
Hur och varför använder organisationer användarbaserad systemutveckling inom 
den egna verksamheten? 
 
Vi har valt att undersöka den administrativa delen av en större organisation efter-
som vi anser att det är på den här typen av avdelningar den största delen användar-
utvecklare verkar finnas. 

1.4.  Syfte 
För att kunna besvara vår forskningsfråga kommer fördelar, nackdelar och effekter 
av ABU spela en stor roll och därför vill vi även genom syftet med studien åskåd-
liggöra de fördelar, nackdelar och effekter som ABU ger för den administrativa de-
len av en organisation. 

1.5.  Målgrupp 
De personer vi riktar vår uppsats till är sådana som använder sig av eller kommer i 
kontakt med användarbaserad systemutveckling, personer inom organisationer som 
inte använder användarbaserad systemutveckling och på så sätt kan inse fördelar, 
nackdelar och effekter med användarbaserad systemutveckling samt andra personer 
som finner området intressant. Dessa kan vara chefer, användare och användarut-
vecklare inom organisationer samt högskolestuderande eller andra experter som 
intresserar sig för området.  

1.6.  Disposition 
Vår uppsats består av tre delar som visas i figur 1.2. Del I introducerar ämnet och 
problemområdet, här presenteras även den metod som används för att svara på 
forskningsfrågan. I Del II presenteras själva studien i form av teori kopplat till äm-
nesområdet och empiri där datainsamlingens resultat redovisas. I sista delen - Del 
III, analyseras och diskuteras empiri och teori för att besvara forskningsfrågan och 
därmed uppfylla undersökningens syfte. Till sist presenteras de slutsatser som dra-
gits, där vi även för en slutdiskussion och ger förslag till fortsatt forskning inom 
området. 
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1.7.  Avgränsningar 
Vi vill göra vår undersökning på en större organisation med fler än 1000 anställda 
eftersom detta innebär att företaget då troligtvis har möjlighet att ha egna ekonomi- 
och IT-avdelningar och gör det då möjligt att på ett bra sätt undersöka den admi-
nistrativa delen av organisationen. 
 
Undersökningen avgränsas till den administrativa delen av organisationen som ut-
görs av avdelningarna för ekonomi och personal. 
 
Organisationen ska använda sig av ABU eftersom undersökningen ska svara på hur 
och varför ABU påverkar organisationen, vilket är svårt att ta reda på om organisa-
tionen inte använder sig av det.  
 
Den användarutveckling vi är intresserade av att undersöka är sådan som är gjord i 
kalkylprogram på grund av att det (efter viss efterforskning) verkar vara den vanli-
gaste tillämpningen idag för ABU. 

Metod

Teori

Bakgrund 

Figur 1.2 – Disposition för uppsatsen. Egen bild. 

Empiri

Forskningsfråga

Problemområde

Syfte

Analys Slutsatser

DDeell  II  

DDeell  IIII  

DDeell  IIIIII  
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2. Metod 
I det här avsnittet beskrivs vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien. Vi 
förklarar vår forskningsansats, vilket förhållningssätt vi har till forskningen, vilken 
undersökningsansats som nyttjats, hur fallstudien designats, en redogörelse för va-
liditet och reliabilitet och slutligen en beskrivning av undersökningsobjektet. 

2.1.  Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär den typ av undersökning som är explora-
tiv att kunskapen om problemområdet inte är heltäckande. Vi anser att vår kunskap 
och den information som finns om vårt problemområde inte varit komplett, vilket 
gjorde studien explorativ. Syftet med denna typ av undersökning är att försöka in-
hämta mesta möjliga kunskap som finns inom ett specifikt område för att göra un-
dersökningen omfattande. Vårt syfte med studien var att göra en djup och heltäck-
ande undersökning för att kunna lära av och ta in all den kunskap som var nödvän-
dig för vårt problemområde.  
 
Vidare menar Patel och Davidsson (2003) att kvalitativ forskning kan användas för 
att samla in ”mjuka” data med hjälp av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 
Dessa kvalitativa metoder passar bra när forskaren vill tolka och förstå vad företeel-
sen är eller vilka underliggande mönster som finns. Vår undersökning är utförd på 
det sättet att vi vill kunna tolka och förstå varför företeelsen ser ut som den gör. 
Detta innebär att en kvalitativ forskning passade bäst för vår undersökning.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) går en forskares arbete ut på att relatera teori, 
verklighet och tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet är ett av problemen inom allt 
vetenskapligt arbete. Deduktion, abduktion och induktion är tre exempel på tillvä-
gagångssätt. Vår undersökning är relativt deduktiv eftersom vi utgått från allmänna 
principer och teorier och därefter dragit slutsatser om enskilda fall. Vilket är precis 
vad Patel och Davidsson menar med deduktiv forskning.  

2.2.  Vetenskapligt förhållningssätt 
Patel och Davidsson (2003) skriver att hermeneutik tillämpas inom många olika 
vetenskapliga discipliner, främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Den 
har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är 
öppen, “subjektiv” och engagerad. Den ger möjlighet för forskaren att se på helhe-
ten istället för det specifika. Hermeneutik handlar med andra ord om att tolka och 
att förstå helheter. Vi kan därför tydligt konstatera att vår uppsats har ett hermene-
utisk förhållningssätt eftersom vårt förhållningssätt i uppsatsen har varit att försö-
ka tolka teorier, pröva dessa empiriskt och sedan försöka förstå varför det förhåller 
sig på ett specifikt sätt.  

2.3.  Undersökningsansats 
Yin (2002) menar att för att besvara frågeställningar av typen hur och varför kan en 
fallstudie användas som forskningsmetod. Denna lämpar sig väl när forskaren har 
liten kontroll över händelser, när fokus är på ett verkligt nutida fenomen eller när 
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deskriptiva undersökningar utförs. Patel och Davidsson (2003) beskriver ett fall 
som en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fler än ett fall 
kan även studeras i undersökningen. Fallstudier har ett helhetsperspektiv som ut-
gångspunkt och avser att generera täckande information på bästa möjliga sätt. Ut-
ifrån resultaten från de olika fallen kan generaliserbarheten sedan diskuteras i för-
hållande till den tänkta populationen. I forskningsmetoden används ofta kvalitativa 
metoder. Vi anser att fallstudie varit en lämplig ansats för vår undersökning med 
tanke på den forskningsfråga och det syfte som arbetet utgått från i undersökning-
en, där frågorna hur och varför ställs, samt att vi velat åskådliggöra en företeelse 
från olika perspektiv och på detta sätt skapa oss ett helhetsperspektiv över området. 

2.4.  Design av fallstudie 
Vi anpassade vår fallstudie på ett sådant sätt att den skulle passa bra för den sortens 
organisation vi satt upp i våra avgränsningar. 
 
Vi grundade vår undersökning på den teori som insamlats i form av sekundärdata, 
utifrån denna skapades ett antal centrala frågor som sedan prövades på en extern 
person samt vår handledare som värderade rimligheten i dessa innan vi genomförde 
den empiriska undersökningen. Frågorna ställdes som öppna frågor för att vi skulle 
få ut största möjliga mängd information runt ämnesområdet som sedan kunde sam-
manfattas för att slutligen analyseras. 
 
Vår empiriska data som framkommit av intervjuerna renskrevs och sammanfattades 
i empirikapitlet, utifrån jämförande av teori och empiri gjordes sedan analysen. 
 
Det kriterium vi ställde på det företag där vår fallstudie skulle utföras var att de 
skulle ha minst 1000 anställda, detta för att företaget skulle vara stort och ha egna 
avdelningar för ekonomi och IT. Vi ville även göra vår studie på ett svenskt företag 
eftersom vi ville göra en nationell studie.  

2.4.1 Datainsamling 
Den empiriska datainsamlingen kan ske på flera olika sätt, vilket inte något kan sä-
gas vara bättre eller sämre än något av de andra. Detta beroende på vilken typ av 
frågor som ska besvaras, den tid eller de resurser som finns till förfogande. (Patel 
och Davidsson, 2003) Exempel på metoder för datainsamling är: undersökning av 
dokument, observationer, enkäter och intervjuer.  
 
Vi har valt att genomföra intervjuer2 vilka enligt Patel och Davidsson (2003) ofta är 
personliga på det sättet att den som utför intervjun och respondenten träffas för att 
genomföra intervjun men det kan även ske genom en telefonintervju. Enligt Yin 
(2002) ger intervjuer även stor möjlighet att direkt kunna fokusera på forsknings-
frågan vilket möjliggör en mer beskrivande och insiktsfull bild av hur det aktuella 
området ser ut. Eftersom vi velat beskriva, tolka och förstå ansåg vi att intervjuer 
passade bäst för att svara på vårt syfte och vår forskningsfråga. Intervjuer är även 
en lämplig datainsamlingsmetod vid en kvalitativ studie som vår. 
                                                 
2 Frågeunderlaget som användes vid intervjuerna återfinns i Bilaga A 
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Patel och Davidsson (2003) beskriver vidare att ett arbetssätt där frågorna formule-
ras under intervjuns gång, i en ordning anpassat till respondenten är klassificerad 
som låg standardisering. Fördefinierade frågor som ställs i samma ordning vid 
samtliga intervjuer kan sägas vara av hög standardisering. Låg strukturering innebär 
att svarsutrymmet är fritt och respondenten får därmed större möjlighet att belysa 
olika synvinklar inom ämnesområdet. Vid hög strukturering används fasta svarsal-
ternativ vilket begränsar respondentens svar.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en frågemall med ämnesområden där vi 
ställde följdfrågor istället för styrda frågor. Detta för att uppmuntra respondenten 
till att prata fritt och inte bli begränsad av allt för hårda ramar, vilket vi anser 
hämmar svarsomfånget. Vi har inte heller haft några färdiga svarsalternativ, re-
spondenten har fått prata fritt runt ämnet och vi har breddat svaren genom följd-
frågorna. Detta tillvägagångssätt valde vi för att det ger ett fylligt och intressant 
material, dock blev det även ”spretigt” med många stickspår som vi var tvungna att 
ta hänsyn till. Detta gjorde att vi ansåg att undersökningen skulle göras lågt stan-
dardiserad och lågt strukturerad. 
 
Uppsatsen baseras på en kombination av primär- och sekundärdata. Med primärda-
ta avses information som insamlats utifrån uppsatsens syfte. Sekundärdata har sam-
lats in av andra utredare med andra syften än den aktuella undersökningen. (Kumar, 
Aaker & Day 1999) 
 
Sekundärdata 
De sekundärdata vi använt oss av kommer från olika typer av källor. Vi har studerat 
böcker och artiklar som specifikt behandlar ABU. Utsökning av litteratur gjordes 
genom LUCIA som är Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas samt det natio-
nella biblioteksdatasystemet LIBRIS. Även Internet har varit en rik källa för vår 
litteraturstudie eftersom vår utgångspunkt var att till största del utgå från rapporter 
och papers. Dessa möjliggjorde en större spridning i sökandet efter teorier samt gav 
oss möjlighet att söka efter väldigt specifik information på ett snabbt sätt. Därför 
har även Internet varit en rik källa för vår litteraturstudie. Ett paper eller en rapport 
ger ofta en väldigt specifik inblick i problemområdet och blev på detta sätt en vär-
defull tillgång för oss i arbetet med att söka och samla in teori. Efter att insamling 
av litteratur, rapporter och papers gjorts, formulerades ett teoriavsnitt innehållande 
den teori som vi ansåg lämplig och relevant för vår forskning. 
 
Primärdata 
Vi samlade in primärdata genom att utföra två ljudbandade intervjuer på responden-
ternas arbetsplats och en ljudbandad telefonintervju där en högtalartelefon användes 
eftersom det förelåg ett större geografiskt avstånd till denna respondent. Intervju-
frågorna formulerades som öppna frågor och vi skickade dem till respondenterna 
innan intervjuerna genomfördes. Genom öppna frågor kunde vi som utredare erhål-
la viktiga sidokommentarer, förklaringar och värdefulla inblickar som annars är 
svåra att fånga in med enbart slutna frågor. (Kumar et al. 1999) Eftersom frågorna 
skickades innan själva intervjutillfället fick respondenten även möjlighet att förbe-
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reda svaren. Fördelen med att intervjun spelades in är att risken för att missa viktig 
information samtidigt som vi förde anteckningar reducerades. Det medförde även 
att större koncentration kunde läggas på att ställa följdfrågor.  
 
Vi såg till att vara närvarande båda två vid samtliga intervjuer och ställde följdfrå-
gor när vi ansåg det vara motiverat för att viktiga frågor inte skulle förbises. En av 
oss förde även anteckningar för att kunna försäkra oss om att vår transkribering vid 
senare tillfälle gjorts på ett korrekt sätt. Vår kontaktperson hos organisationen kom 
vi i kontakt med genom att ringa till den person som har ansvar för all studentkon-
takt och examensarbeten hos organisationen. Denna person föreslog vår kontaktper-
son som den som nog bäst kunde svara på våra frågor. Kontaktpersonen ansåg vi 
även vara lämplig som respondent för vår undersökning. För att ytterligare förstärka 
vår bild av organisationen och ABU tog vi kontakt med en expert inom området. 
Dels reflekterade experten över de svar vi fått från respondenterna på företaget och 
dels gav experten sin egen syn på de områden vi ställt upp. Viktigt att påpeka är att 
experten inte tillhör företaget som vår studie har utförts inom, utan har själv forskat 
inom området. 

2.4.2 Helhetssyn 
Vi vill titta på området ur ett organisatoriskt perspektiv, där vi presenterar fördelar, 
nackdelar och effekter av ABU inom den administrativa delen av organisationen. 
För att genomföra detta anser vi att vi bör göra vår undersökning både ur ledning-
ens och ur användarnas perspektiv. Vi har brutit upp området i fyra stycken delom-
råden enligt figur 2.1: organisation, användare, teknik och metod. Dessa hjälper oss 
att ur olika perspektiv se hur organisationen påverkas av ABU och på detta sätt tror 
vi oss kunna få en helhetssyn ur det organisatoriska perspektivet.  
 

 

2.4.3 Delområden 
Här presenteras vad vi menar med de olika delområdena mer ingående. Vi har ge-
nom intervjuerna samlat olika synvinklar på områdena. Förutom sin egen profes-
sion har respondenterna erfarenhet av ABU, av olika grad och typ. 
 
 

 

Organisation 

Figur 2.1 – Organisatoriskt perspektiv med olika delområden. Egen bild. 

 

Användare Teknik 
 

Metod 

Organisation 
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Organisation 
Vi ville se hur de olika respondenterna själva ansåg att organisationen påverkas av 
ABU. Av den anledningen skapade vi ett frågeområde som berörde frågor om or-
ganisationen och hur synen var på ABU ur ett organisatoriskt perspektiv. 
 
Användare 
Området användare ville vi titta på eftersom det är en väldigt central del i ABU och 
känns därför naturligt att undersöka. Vi försökte undersöka frågor kring hur använ-
darna påverkas av ABU.  
 
Teknik 
Vidare ville vi även undersöka vilken typ av teknik som används inom organisatio-
nen och vilka effekter detta får för den användarbaserade systemutvecklingen.  
 
Metod 
Området som kallas för metod har vi med för att ta reda på hur organisationers och 
användares tillvägagångssätt ser ut, varför de ser ut på det sättet och om det finns 
något bättre sätt. 

2.5.  Validitet och reliabilitet 
Validitet i kvantitativa studier innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att forska-
ren undersöker det som från början var avsett att undersökas, medan validitet i kva-
litativa undersökningar sträcker sig över hela forskningsprocessen. Forskarens mål 
är då att upptäcka företeelser, göra tolkningar och få förståelse för betydelsen av 
livsvärlden, det innebär även att beskriva uppfattningar. Under datainsamlingen ska 
forskaren försöka inhämta bästa möjliga underlag, för att sedan kunna göra en tro-
värdig tolkning och därmed höja kvaliteten. 
 
Att en undersökning har gjorts på ett tillförlitligt sätt och att den ska kunna uppre-
pas med samma resultat, menar Patel och Davidsson (2003) är en förutsättning för 
att den ska ha en hög grad av reliabilitet vid kvantitativ forskning, där det värderas 
högt att svaret påverkas av situationen. Vilket innebär att det som kallas reliabilitet 
har börjat närma sig validitet när det gäller kvalitativa studier. 
 
Vår datainsamling är uppbyggd med avsikt att höja validiteten och göra det möjligt 
för oss att tolka insamlad data. För att höja validiteten på undersökningen grans-
kades frågorna till det empiriska underlaget noga av två personer innan dessa an-
vändes i undersökningen. Frågorna skickades ut till respondenterna i förväg för att 
ge dem en tydlig bild om vad intervjun skulle handla om. Vi har utfört personliga 
intervjuer på plats i de fall där detta varit möjligt, vilket innebär att vi fått fylliga 
och beskrivande svar där detta inte varit möjligt genomfördes telefonintervju. Ge-
nom att nyttja bandspelare i alla intervjuerna som komplement till våra anteck-
ningar anser vi att vi har höjt validiteten. Vi har även deltagit båda två vid samtli-
ga intervjutillfällen för att säkerställa validiteten på datainsamlingen. 
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2.6.  Beskrivning av undersökningsobjekt 
Vi kontaktade SSAB Tunnplåt i Luleå per telefon och fick där slutligen kontakt 
med chefen för ekonomi- och personalavdelningen. Detta företag visade sig uppfyl-
la våra kriterier och ansågs därför lämpliga för vår fallstudie. Vi intervjuade två 
personer som arbetade på olika nivåer i företaget, dels chefen för ekonomi- och per-
sonalavdelningen, dels en controller på ekonomiavdelningen. Detta för att få en 
bättre möjlighet att skapa en helhetsbild hur synen på ABU är inom den administra-
tiva delen av organisationen. 
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3. Teori 
Teoriavsnittet är till för att ge läsaren förståelse för ämnet och även för att visa på 
viktiga faktorer som sedan används i analysen. I detta kapitel belyser vi: centrala 
begrepp och definitioner som kommer att användas genomgående i uppsatsen var-
för användaren bör utveckla informationssystem istället för experter, vilka förut-
sättningar som krävs för ABU, mål och möjligheter med ABU, vilka effekter ABU 
får, övriga effekter, kritik mot ABU, vilka verktyg som finns för att tillämpa ABU 
samt en sammanfattning av teorin. 

3.1.  Centrala begrepp och definitioner 
Vi beskriver här centrala begrepp och definitioner för att den som inte är insatt i 
ämnesområdet ska ha en möjlighet att förstå och kunna sätta sig in i detta. 

3.1.1 Traditionell systemutveckling 
Några punkter som Avdic (1999) nämner för att förklara traditionell systemutveck-
ling är: 

 
 Utveckling sker under en avgränsad tidsperiod 
 Konstruktion sker efter kravspecifikation utformad i en analysfas 
 Utvecklingen av systemet utförs av utvecklingsspecialister 
 Då systemet är klart sker ett överlämnande 
 Realiseringen sker normalt med hjälp av programutvecklingsverktyg som 

kräver specialkunskaper, t.ex. programspråk som Cobol, C++, Delphi eller 
Visual Basic 

 Förvaltning av systemet utförs av speciell utvecklingspersonal 
 Utvecklingsmetoder tillämpas som anpassade till stora, komplexa fleran-

vändarsystem 
 
Andersen (1994) menar att systemutveckling kan illustreras med hjälp av livscy-
kelsmodellen på ett bra sätt (se figur 3.1), där dessa punkter eller delmoment ingår. 
 

 Förändringsanalys (FA) 
 Analys (A) 
 Utformning (U) 
 Realisering (R) 
 Implementering (I) 
 Förvaltning och drift (FD) 
 Avveckling (Av) 

 

 

FA A U R I FD AV 

Systemutveckling 

Figur: 3.1 – Livscykelmodellen. Andersen (1991)



Ellingsson & Lindmark DEL II - TEORI 
 

 

 
13 

 
I själva verket är analys, utformning, realisering och implementering de delar som 
utgör systemutvecklingen. 
 
Nedan sammanfattar Avdic (1999) definitioner av informationssystem:  
 

 Ett informationssystems syfte är att understödja problemlösning och/eller 
beslutsfattande inom ett visst område 

 Ett informationssystem har funktioner för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information 

 Ett informationssystem ska stödja en verksamhet 
 Ett informationssystem har såväl automatiska som manuella delar 
 Ett informationssystem används i vid bemärkelse av flera människor 

 
Andersen (1994) nämner insamling, bearbetning, lagring, överföring och presenta-
tion som olika typer av behandling av information. 

3.1.2 Användarbaserad systemutveckling 
Ett användarutvecklat informationssystem är enligt Avdic (1999): 
 

 Utvecklat av, eller i nära samarbete med, personer som arbetar med eller har 
nytta av användarutvecklade informationssystem eller som har kunskap om 
och ansvar för delar av den verksamhet som användarutvecklade informa-
tionssystemet skall betjäna 

 Utvecklat parallellt med att anvecklaren sköter sina arbetsuppgifter 
 Ofta förändringsbart för användaren 
 Ofta ett mindre system 
 Ofta utvecklade för att stödja en persons eller ett fåtal personers arbetsupp-

gifter 
 Utvecklade med verktyg som är avsedda för anvecklare, t.ex. kalkylprogram 

eller databashanteringsprogram 
 
Lally (1995) definierar lyckade användarutvecklade informationssystem som lämp-
liga för användarutveckling, logiskt korrekta och användbara för sitt ändamål, vil-
ket Avdic (1999) refererar till i sin avhandling och menar att det som skiljer ett tra-
ditionellt utvecklat informationssystem och ett användarutvecklat informationssy-
stem åt, egentligen endast är personen som har utvecklat det, en IT-specialist eller 
en användarutvecklare. 
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Kalkylsystem är enligt Avdic (1999) en form av informationssystem, det är utveck-
lat med hjälp av kalkylprogram och är samtidigt integrerat i kalkylprogrammet. 
Detta kallas kalkylprogramanveckling och förkortas KPA (se figur 3.2). Användar-
utvecklade kalkylsystem har kopplingar till Nurminens HIS-modell3 eftersom det är 
typiskt för dessa att de är starkt kopplade till människor och deras arbetsuppgifter. 
Costabile (2003) anser enligt ”Software Shaping Workshops: Environments to  
Support End-User Development” att användare resonerar heuristiskt istället för al-
goritmiskt och använder exempel och analogier hellre än deduktiva abstrakta verk-
tyg, dokumentering av aktiviteter, föreskrifter och resultat genom egna utvecklade 
notationer. 
 
Kalkylsystemen utmärks av integration av information och människors arbetsupp-
gifter. Den skillnad som finns mellan traditionellt utvecklade informationssystem 
och kalkylsystem handlar enligt Avdic (1999) mer om dess tillkomst och funktion 
än i själva utformningen. Därför är system som är utvecklade av IT-specialister 
med hjälp av ett kalkylprogram ett traditionellt utvecklat informationssystem. 
 
Definition av användarutvecklade beslutsstödssystem 
Användarutvecklade beslutsstödssystem definieras av Turban (2001) som: 
 
Användarutvecklade informationssystem som utvecklas av beslutsfattare och pro-
fessionella användare, vilka bygger eller använder datorer direkt för att lösa pro-
blem eller förbättra sin produktivitet. 
 
Definition av användarbaserad systemutveckling 
Paternòs (2003) definition av ABU är att det är dagliga aktiviteter eller tekniker 
vilka gör att människor som inte är professionella systemutvecklare, vid något till-
fälle kan skapa och modifiera mjukvara.  
 

                                                 
3 En modell som beskriver verksamhetsföreträdares självständiga användning av datorer. (Avdic, 
1999) 

Figur: 3.2 – KPA en del av systemutveckling. Avdic (1999) 

 

Systemutveckling 

 

Annan anveckling 
 

KPA 

Användarbaserad 
systemutvecklig 

Traditionell sy-
stemutveckling 
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Sutcliffe, Lee och Mehandjiev (2003) definierar ABU som en komplex uppgift vil-
ken innehåller olika infallsvinklar för att hjälpa användare att instruera system och 
designa applikationer. Sutcliffe et al. menar att utvecklingsinsatsen kan variera från 
anpassning av system genom tilldelning av parametrar, mallar och användarprofi-
ler, till att programmera eller designa genom att konfigurera återanvändbara kom-
ponenter. 
 
Kalkylprogramanvecklat 
Avdic (1995) menar att ABU med kalkylprogram innebär att personer använder 
kalkylprogram för att lösa arbetsuppgifter i sin verksamhet. Avdic (1999) menar att 
ur användarutvecklarens perspektiv kan KPA ses som att det handlar om att sköta 
sitt arbete, inte systemutveckling i sig. Dock är KPA en sorts systemutveckling ef-
tersom resultatet är ett informationssystem och aktiviteterna som ingår är sådana 
som ingår i systemutveckling. Därför kan KPA enligt Avdic sägas vara en sorts sy-
stemutveckling ur ett arbetsuppgiftsperspektiv med fokus på de arbetsuppgifter som 
finns och det syfte eller mål som varje arbetsuppgift har. Vilket verktyg som an-
vänds har ingen betydelse, det som är viktigt är att verktyget hjälper till att uppnå 
arbetsuppgiftens syfte. Dokumentation och kontroller av indata görs inte i lika hög 
grad när det gäller KPA jämfört med traditionell systemutveckling.  
 
Vidare anser Carr (2003) att system som är programmerade av användare faktiskt 
har varit vanligt förekommande sedan de tidigare kalkylprogrammen uppfanns. Han 
skriver även att forskning på ABU och novisprogrammering har koncentrerats på 
individuell problemlösning och förståelsen för själva programmeringsprocessen. 
Carr skriver att Pane et al. till exempel studerade hur icke-programmerare, främst 
barn, formulerade lösningar till programmeringsproblem utan att ha ett programme-
ringsspråk. Idén var att jämföra ”naturliga” lösningsformuleringar med dem som 
används med hjälp av programmeringsspråk. Det fanns stora skillnader mellan 
språkkonstruktionen och novisbeskrivningen, särskilt i satshantering och konstruk-
tion av iterationer. Pane et al. föreslog att användarbaserade systemutvecklare borde 
överge nuvarande programmeringsspråk som modell och istället basera sitt språk på 
novisuppfattningen av hur loopar och satser konstrueras för att reducera det kogni-
tiva avståndet mellan novisers mentala modell av lösningen och dess uttryck i ett 
programmeringsspråk.  
 
Definition av användarutvecklare och användare 
Avdic (1995) säger att aktörerna kring informationssystem traditionellt är uppdela-
de i användare och utvecklare. Då kalkylsystem utvecklas sammansmälter dessa 
roller till vad som skulle kunna kallas en användarutvecklare. Användarutvecklaren 
är en person som främst har kompetens inom sitt eget verksamhetsområde men som 
dessutom har nog med systemutvecklingskompetens för att kunna utveckla större 
eller mindre informationssystem avsedda för den egna verksamheten.  
 
De som utövar anveckling kallas för anvecklare. Avdic anser att en anvecklare är en 
person som utvecklar informationssystem utifrån arbetsuppgifter som ingår i den 
verksamhet som denne person har god kunskap om och ansvar eller delansvar för. 
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Kunskaperna är både av typen organisationskunskap och av typen professionskun-
skap. 
 
Costabile (2003) menar i Software Shaping Workshops: Environments to Support 
End-User Development att slutanvändare är personer som använder datorbaserade 
applikationer i sitt dagliga arbete utan att vara intresserad av datorer och systemut-
veckling i sig. De flesta slutanvändarna är specialister inom ett visst område, dock 
inte nödvändigtvis inom datavetenskap. 

3.2.  Därför bör användaren utveckla informationssystem 
Om utvecklingen görs av experter tas ofta någon slags förstudie och analys fram, 
över vad som behöver göras i verksamheten för att uppnå det tänkta informations-
systemet. En teknik som ofta används är att undersöka vad användarna har för be-
hov för att kunna realisera detta i systemet. Ett stort problem kan här vara att över-
föra kunskap från användare till expert och sedan tillbaka från experten till använ-
daren. Andersen (1994) beskriver vad som sker när två människor (A och B) kom-
municerar med varandra och vad som händer när information omvandlas till data 
(se figur 3.3). 
 

 
A har ett representationslager som bara är känt inom ett visst fack. Oftast är det 
mest naturligt att använda den allmänt kända uppsättningen representationsregler 
som utgörs av landets språk. Den information som ska förmedlas överförs till B. 
Det kan ske på många olika sätt, de vanligaste är muntligt eller skriftligt. Det kan 
ske genom personlig kontakt eller med hjälp av tekniska hjälpmedel. Kommunika-

A:s representations-
lager 

Information hos A 
som ska förmedlas 

Data hos A 

Data hos B 

Information hos B 

B:s representations-
lager 

B:s referensram 

Störningar 

Uttrycka information 
med hjälp av data 

Överföra data från  
A till B 

Tolka information  
från data 

Figur 3.3 – Samband mellan information och data. Andersen (1994). 
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tionen mellan personer kan störas. Samlingsbeteckningen ”störning” används ofta 
på alla tänkbara former av störningar som försvårar överföringen av data från en 
person till en annan. Störningar kan uppträda vid person till person kontakt genom 
att en utomstående person lägger sig i eller avbryter samtalet. Vid telefonsamtal kan 
det bokstavligen talat förekomma störningar som gör det svårt att uppfatta vad som 
sägs. Skriftliga meddelanden är ibland svårlästa, något som kan skyllas på problem 
med kopieringsapparat, fax o.s.v. Störningsmöjligheterna är många och därför kan 
ofta kontroller användas för att försäkra om att data tas emot i den form de sändes 
av sändaren. (Andersen, 1994) 
 
Även om B tar emot informationen i samma form som A sände den, finns det ingen 
garanti för att B får den kunskap som A ville delge denne. För att få tillgång till den 
information som döljer sig i dessa data måste B även känna till de representations-
regler som A har använt. Därtill måste B ha en referensram som är någorlunda lik 
A:s. B måste ha kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om verkligheten som gör 
det möjligt för denne att förstå vad A menar. (Andersen, 1994)  
 
Klann (2003) menar att när möjligheten finns för slutanvändare att i påtaglig form 
kunna förändra IT-system skapas ett antal uppenbara frågor rörande korrekthet, 
konsistens, säkerhet och avskildhet. En infallsvinkel för att hantera dessa frågor är 
enligt Klann att låta systemet övervaka och underhålla en uppsättning önskvärda 
egenskaper för systemet. Fel av användare och otillräcklig information kan inte för-
hindras eftersom användare ofta har möjlighet att fylla på med information eller 
rätta fel om dessa noteras på korrekt sätt. För att hantera ovanstående saker samar-
betar användare och system enligt Klann. En annan fråga angående ABU är hur an-
vändare ska göras medvetna om existerande funktioner för ABU och hur dessa 
funktioner kan göras lättåtkomliga för användarna. 
 
Utifrån de olika författarnas kommentarer kring detta problem kan vi konstatera att 
det är ett stort problem att överföra kunskap från användare till expert och sedan 
tillbaka från experten till användaren. Vilket betyder att det kan vara enklare om 
användaren i sin yrkesroll samtidigt är utvecklare av systemet. Det skulle göra att 
personen undgår de problem som beskrivits ovan med överföring av information 
och kunskap.  

3.3.  Förutsättningar för användarbaserad systemutveckling 
Nedan visas en sammanfattning av de faktorer som kan anses vara betydelsefulla 
för spridningen av ABU enligt Avdic (1999). Därefter delas avsnittet upp ytterliga-
re i förutsättningar ur olika perspektiv, organisation, användare, teknik och metod 
eftersom vi anser att dessa på ett tydligt sätt kategoriserar in förutsättningarna för 
ABU. 
 

 Kontrollpolicy 
 Förekomst av professionalism 
 Förekomst av informella kommunikationskanaler 
 Utbildning 
 Verktyg 
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3.3.1 Organisation 
Avdic (1995) skriver att alla organisationer inte har samma förutsättningar för 
ABU. Användningen av kalkylprogram skiljer sig åt mellan organisationerna både 
gällande volym som komplexitet. Parker, Verner och Cerpa är refererade till i Av-
dic (1999) och de har undersökt spridningen av ABU i en organisation med hjälp av 
modeller. En av dessa modeller kallas Four strategies for EUC Growth, denna klas-
sificerar framväxten av ABU med faktorerna expansion och kontroll. Det som är 
beroende av mål i verksamheten och som är möjligt att styras kallas kontroll medan 
expansion kan beskrivas som en formulering av de omständigheter som organisa-
tionen befinner sig i. 
 
Paternò (2003) menar vidare att samarbetande slutanvändarprogrammering involve-
rar miljöer som hjälper slutanvändarna att stödja varandra i programmering, detta 
genom att dela program och modifierade delade program. Om användare har varie-
rande kunskaper och intressen i att skräddarsy och programmera, finns det många 
olika sätt att göra det på med hänsyn till dessa aktiviteter. Därför är det viktigt att 
tillhandahålla tekniska förhållanden som stödjer samarbete mellan användare och 
dess utveckling. En viktig aspekt av det här är att utveckla kommentarer/notationer 
och verktyg för manipulering som kan användas i design och som tillåter använda-
ren använda mjukvara direkt i individuella eller samarbetande arbetsmiljöer. I vissa 
fall kan det även bli viktigt att ta i beaktande att samarbete kan uppstå mellan män-
niskor på olika nivåer i kunskap och expertis.  
 
Paternò (2003) hävdar att möjligheterna med skräddarsydda applikationer är speci-
ellt viktigt i vissa av de miljöer som slutanvändarna sitter i. I dessa fall modifierar 
användarna den existerande miljön för att skräddarsy den funktionalitet som mot-
svarar användarnas behov. 
 
Kleinen (2003) skriver att grupper som organiserar sig själva dynamiskt för att 
åstadkomma en speciell uppgift, kallade virtuella team, behöver ett flexibelt samar-
betsstöd. Flexibelt stöd har nyttjats för processtrukturering inom arbete med att han-
tera arbetsflöden, genom tekniker som komponentkomposition såsom dokumente-
ring av dokument.  

3.3.2 Användare 
Professionalism och självständighet hos anställda gör att organisationer kan erbjuda 
goda förutsättningar för ABU. Förmågan att ta till sig ABU skiljer sig mellan olika 
organisationer enligt Brancheau och Browns som är refererade i Avdic (1999). 
 
Sutcliffe (2003) menar att generella system för ABU måste ha motiverade använda-
re, annars är det nödvändigt att motivera dem. 
 
Barbosa (2003) menar att i ABU axlar användaren rollen som designer. Använda-
ren måste själv korta avstånden och minska djupet istället för att bara gå igenom 
dem. Användare bör kunna modifiera applikationen för att den ska spegla bilden av 
verkligheten, vilket gör att det semantiska avståndet kortas. 
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Användare bör även kunna göra förändringar i användargränssnittet tycker Barbosa 
(2003), detta genom att både reflektera över den modifierade applikationen och ge 
en form av interaktion som är mer naturlig för användare med hänsyn till modellen 
för att korta det uttalade avstånden. 

3.3.3 Teknik 
Avdic (1999) refererar till Brancheau och Browns som menar att informella kanaler 
är viktigare än officiella när det gäller spridning av ABU. Strategi och teknik är 
viktigt för att underlätta och effektivisera styrningen av ABU. När det gäller led-
ningsaktiviteterna är utbildning en av de viktigaste. 
 
Turban (2001) skriver att datorer och Pc:s idag finns i många organisationer där den 
kommunikation som sker mellan dataservrar kraftigt har förbättrats och verktyg har 
även förbättrats i kapacitet, kvalitet, pris och användbarhet. Användare har därför 
idag de verktyg som är nödvändiga för att kunna utveckla sina egna beslutsstöd. 
 
Dittrich (2003) menar vidare att precis som normala gränssnitt måste även skräd-
darsydda gränssnitt vara förståeliga från ett användarperspektiv. De måste presente-
ra bearbetningsmöjligheter inte bara på ett sätt som gör dem användbara utan även 
göra det enklare för användare att förstå hur de ska kombineras. Det innebär att åt-
minstone de skräddarsydda aspekterna av mjukvara måste designas, även på en ar-
kitekturisk nivå, vilket passar med användarperspektivet. Visningen av hur dessa 
byggblock och möjligheten att koppla samman dessa, bör även presenteras på ett 
begripligt sätt.  
 
Enligt Costabile (2003) i ”Specifying and implementing systems for end-user  
development” – skapar möjligheterna till interaktion även nya utmaningar för sy-
stemspecifikation, design och implementering. Det är välkänt att användandet av 
systemet förändrar användaren och det gör att de vill använda systemet på andra 
eller på nya sätt. Dessa nya användningssätt av systemet gör att arbetsmiljön och 
organisationen utvecklas och tvingar den som designar systemet att även anpassa 
systemet till den utvecklande användaren, organisationen och miljön. Detta feno-
men kallas ”co-evolution” och sker inom ramarna för system, teknologi, miljö och 
användare.  
 
Paternò (2003) skriver att slutanvändarutveckling naturligtvis kräver att uppgiften 
som ska lösas av en slutanvändare måste hittas och lösas på förhand på ett mer tek-
niskt underliggande plan. 
 
Costabile (2003) skriver i rapporten ”Specifying and implementing systems for  
end-user development” – att det tekniska trycket nuförtiden också skapar många 
förväntningar på möjligheter i applikationer. Ett exempel på detta är att alla ska 
kunna komma åt önskad information från servrar världen över. Nya ansatser behövs 
enligt Costabile för att innefatta ABU i mjukvarulivscykeln. Den här livscykeln 
borde förutse deltagande och en öppen design. Costabiles ansats till systemutveck-
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ling har utgångspunkt i observation av användaraktiviteter under det dagliga arbe-
tet. 
 
Barbosa (2003) menar vidare att det är nödvändigt för framgångsrika miljöer för 
ABU, att stödja övergången från en passiv användare till en aktiv användare som 
även kan vara designer. Å ena sidan förenklar inspelningar med makron skapande 
av utvidgning men misslyckas med att skapa möjlighet att förändra det som spelats 
in. Barbosa använder även Liebermans tankar om att ansatser baserade på pro-
gramming-by-example4 går ett steg längre men de föreslagna mekanismerna ligger 
för nära applikationsdomänen5 för att kunna generaliseras och återanvändas. Å 
andra sidan ger script- och programmeringsspråk både skapande och underhåll möj-
lighet av utökningar som användare skapat men kräver att användare då kan pro-
grammera.  
 
Klann (2003) menar att ett system ska erbjuda ett brett spektrum av olika anpass-
ningsnivåer med ökad komplexitet och möjlighet att uttrycka sig på ett kraftfullt 
sätt. Detta för att försäkra att användare själva kan göra enkla anpassningar och att 
de endast behöver acceptera en proportionell ökning i komplexitet för dem som är 
mer komplicerade. Vid presentationen av funktionalitet för slutanvändaren är det 
viktigt att gränssnittet för anpassning ska vara diskret för att användarens uppmärk-
samhet inte ska distraheras säger Klann. Den beskrivna nivån av systemets anpass-
ningsbarhet kräver en mycket flexibel mjukvaruarkitektur. Enligt Klann ska gräns-
snitt aktivt assistera användarna att utforska och förstå systemen samt skapa och 
kommentera de nya användarutvecklade artefakterna6. Det är viktigt att finna bra 
lösningar för ett antal kompromisser som är skapade genom att tillåta slutanvändare 
att utföra förändringar på en nivå av komplexitet som inte är högre än nödvändigt 
för den uppgift de ska utföra menar Klann vidare. Dessa kompromisser finns mel-
lan uttrycksfullhet, frihet och generalitet på ena sidan och användbarhet, inlärnings-
begåvning, kontroll och att kunna vara specifik på andra sidan.  

3.3.4 Metod 
Costabile (2003) menar i sin rapport ”Specifying and implementing systems for end-
user development” – att det från mjukvaruutvecklingens synsätt krävs  
”co-evolution”, återanvändning och anpassning. Detta genom att tillåta användare 
att modifiera och skräddarsy sina system, eller även att skapa de nödvändiga appli-
kationerna själva. Klann (2003) menar också att ABU kommer att kräva inblandan-
de av människor som har vissa färdigheter inom systemutveckling bortom en viss 
nivå av komplexitet. 
 
Carr (2003) menar att nuvarande verktyg verkar förutsätta att slutanvändare kon-
struerar program individuellt. Studier av användare visar på motsatsen. T.ex. kal-
kylbladsanvändare arbetar mer i grupp. Gruppen som helhet tar också mer ansvar 

                                                 
4 Användaren definierar vad denne vill göra och programmet skapar sedan själv ett generellt pro-

gram med källkod utifrån dessa instruktioner 
5 Användningsområdet för en viss applikation 
6 Ett mänskligt producerat objekt 
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för debuggning och omarbetning. Gruppmedlemmar delar kalkylblad, fragment och 
tekniker. Kalkylblad lever under en lång tid och uppdateras för att reflektera nya 
metoder. På många sätt skiljer sig inte användarutvecklade program från traditio-
nellt utvecklade program. Carr tror också att slutanvändare skulle tjäna på mer nog-
grann uppmärksamhet av egenskaper som hjälper professionella programmerare, 
egenskaper som programförståelse, återanvändning och automatisk felsökning. 
T.ex. kalkylblad använder en modell där programelementen är gömda av dataskär-
men. Den här modellen är styrkan hos paradigmen. Det gör det extremt svårt för en 
slutanvändare att förstå den bearbetning som verkligen genomförs.  
 
Vidare har det utvecklats programmeringsspråk och verktyg under de senaste 40 
åren för att stödja professionella systemutvecklare. Carr (2003) menar att han har 
lärt sig att mycket mjukvaruutveckling egentligen är förvaltning. Förvaltning 
genomförs vanligtvis långt efter den vanliga kodningen av någon som inte är bekant 
med systemet. Det har varit klart flera år att programmeringsspråk och metoder 
måste stödja läsning för att öka förståelsen av programmet. Utvecklare av mjukvara 
har utvecklat metoder för design och dokumentation som ger en översikt över ett 
system och underlättar hur olika komponenter arbetar tillsammans. Språkkonstruk-
tioner som objekt och funktioner hjälper också programförståelse genom att gömma 
detaljer tills de är nödvändiga.  
 
Slutanvändarprogrammerade system underlättar vanligtvis programmering genom 
att bädda in små fragment av kod med en applikationsstruktur enligt Carr (2003). 
De uppmuntrar inkrementell systemkonstruktion och lämnar dokumentationen av 
den ”stora bilden” till användaren. Användare får oftast inte den träning som be-
hövs för detta. Carr menar att slutanvändarsystem behöver designas på ett sådant 
sätt att konstruktion av den ”större bilden” blir naturlig eller att det kan genereras 
automatiskt av systemet. 
 
Carr (2003) skriver att det sista området där professionella programspråk designas 
för att reducera fel finns inom automatisk konsistenskontroll i sådana typer av sy-
stem. Slutanvändarprogrammerade system undviker vanligtvis typscheman, typkon-
troll och ger även stora fördelar vid reducering av fel i själva programmeringen. 
Carr tycker att där användare matar in typinformation borde samtidigt även syste-
mets rimlighet kontrolleras. T.ex. kalkylbladsanvändare skriver ofta outsagt celler 
genom att uppge ett outputformat. Ett kalkylblad kan enkelt söka efter typer som är 
i konflikt i formler. Sätta till en procentsats till ett allmänt värde är förmodligen ett 
fel. Att varna användaren kan spara tid för felsökning eller förutse användandet av 
ett felaktigt resultat.  
 
Carr (2003) menar också till sist att när många framsteg har gjorts inom design av 
system av användarutvecklare behöver även förbättringar göras i stödet av långsik-
tig systemutveckling. Vissa av tankarna om dessa förbättringar kan lånas från pro-
fessionell mjukvaruutveckling och således appliceras på slutanvändarsystem. 
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3.4.  Mål och möjligheter med ABU 
Klann (2003) skriver att målet med ABU är att göra det möjligt för slutanvändare 
att modifiera IT-system utan att detta hindrar dem i deras vardagliga arbete. 
 
Won (2003) menar att det mesta av den mjukvara som säljs nu för tiden är stan-
dardprogram. Dessa är designade för att möta kraven hos flera olika typer av an-
vändare. För att kunna möta dessa krav bör mjukvaran designas på ett sätt som gör 
den flexibel. Detta kan åstadkommas genom en ”skräddarsydd designarkitektur”, 
vilket innebär att användaren själv ska kunna anpassa mjukvaran till sina egna be-
hov. 
 
Även Costabile (2003) menar i ”Software Shaping Workshops: Environments to 
Support End-User Development” att ABU ger möjligheten för slutanvändare med 
expertkunskap inom sitt verksamhetsområde att modifiera och skapa skräddarsydd 
mjukvara som möter sina egna verkliga behov. 
 
ABU kan ses som ett viktigt tillskott för att skapa användarvänliga informations-
samhällen där människor enkelt kan nå information specifik för deras arbetsuppgif-
ter anser Klann (2003). ABU gör enligt Klann att människor får möjlighet att för-
ändra IT-system utifrån sina individuella krav. 
 
Sutcliffe et al. (2003) & Sutcliffe (2003) menar att för arbetsrelaterade applikatio-
ner och system spenderas tid till att skräddarsy och utveckla endast om användaren 
är säker på att detta kommer att spara tid i arbetet och höja produktiviteten. 
  
Paternò (2003) menar att utvecklingsmetoder som är mer människoorienterade än 
processorienterade också kräver mer flexibilitet och anpassningsbarhet vilket på-
verkar mjukvaruutvecklingen. Det finns även ett behov av flexibla miljöer på arki-
tekturisk nivå, till exempel när anpassningsbarheten inom all existerande bearbet-
ning tas i beaktande.  
 
Det finns ett växande behov av alternativa användarutvecklingsmetoder för att fylla 
upp tomrummet mellan traditionell systemutveckling och användarutveckling me-
nar Barbosa (2003). Detta kan göras genom generella användarbaserade systemut-
vecklingsmekanismer baserade på kraftfulla programmeringsspråk men detta är 
ändå inte en börda för användaren eftersom denne inte behöver lära sig ett brett 
spektrum av programmeringskonstruktioner och syntaxer.  
 
Paternò (2003) anser att de traditionella gränserna ofta anses vara för stela eftersom 
applikationerna måste vara anpassningsbara och möjliga att modifiera för att ha 
möjlighet att möta de förändringsbara kraven. Paternò menar att användande, an-
passning, bearbetning, förvaltning och systemutvecklingsprojekt flätas samman, vid 
utveckling av skräddarsydda system. Gränsen suddas ut mellan användande och 
design och måste koordineras på andra sätt än de som finns för tillfället.   
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Behovet av ABU har framträtt kraftigt under de senaste åren menar Paternò (2003) 
vissa ansatser inom området ABU har länge tagits i beaktande från en forsknings-
synpunkt och används nu mycket i mjukvara som MS-Excel. 
 
Slutanvändarantalet ökar snabbt i informationssamhället, liksom användarnas krav 
när det gäller sådant som de vill kunna utföra med hjälp av datormiljöer utan att 
behöva vara datorspecialist menar Costabile (2003) i ”Software Shaping Work-
shops: Environments to Support End-User Development”. Det är därför väldigt vik-
tigt att slutanvändarna har tillgång till kraftfulla och flexibla miljöer anser Costabi-
le, skräddarsydda för den rådande kulturen, kunskapen och behoven hos en väldigt 
splittrad slutanvändarpopulation. 
 
Enligt Paternò (2003) ändrar mjukvaruutövning i form av användande, design, ut-
veckling och förvaltning karaktär när det handlar om anpassningsbara system. I det 
här området är det av särskild vikt att designa applikationer och system som kan 
rikta sig till många möjliga användarmiljöer anser Paternò. En viktig aspekt är att 
anpassningen som görs av användarna bör vara diskret om det är möjligt. Det krävs 
ytterligare arbete för att ta reda på hur användarutveckling kan bli effektivare enligt 
Paternò. 
 
Carr (2003) skriver att en annan trend är användandet av visuella programmerings-
språk. Han citerar även Shu som vidare menar att detta är lösningen på programme-
ringsproblemet för ABU. Carrs eget arbete handlar mer om att hitta representationer 
närmare problemdomänen. En annan aspekt som verkar ha betydelse är hur bra 
språket stödjer mänsklig kognition.  
 
Ett viktigt stöd i detta avseende ges enligt Paternò (2003), av miljöer för kompo-
nentbaserad utveckling. Mjukvarukomponenter och komponentbaserad design har 
mottagit mycket uppmärksamhet i mjukvaruutveckling och olika områden för ap-
plikationsutveckling över åren. Mjukvarukomponenter tillåter system att byggas 
genom att utgå från byggblock på en hög abstraktionsnivå istället för skriva egna 
funktioner för ett allmänt programmeringsspråk.  
 
En sammanfattning av detta avsnitt kan sägas vara att de mål och möjligheter som 
ABU medför är att slutanvändaren får möjlighet att modifiera system för att dessa 
ska kunna möta användarens egna behov. ABU ska både spara tid och höja produk-
tiviteten hos användaren och dessutom ge hög flexibilitet och anpassningsbarhet. 

3.5.  Effekter av ABU 
ABU uppnår mål men även andra effekter. En del av dem är samtliga forskare eni-
ga om, medan åsikterna är skiljda om andra. 
 
Beslutsfattande och arbetssituation 
Beslutsfattande och arbetssituation förändras med ABU. Avdic (1999) refererar till 
Carlsson (1993) som menar att det finns en risk för obalans mellan kontinuerlig ut-
veckling och förändring av beslutsprocesser. Direkt kommunikation minskar och 
arbetstakten kan öka, det kan även bli kortare informationscykler menar Seror som 
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Avdic (1999) refererar till. En positiv effekt av ABU är enligt Kling, Iacono och 
George refererade i Avdic (1999) att arbetet kan bli mer berikat och ledningen för-
väntar sig högre prestationer av sina anställda. Även positiva sociala effekter kom-
mer utifrån ABU.  
 
Utvecklingstid 
Enligt Turban (2001) ger ABU kortare utvecklingstid, eftersom det inte finns möj-
lighet att vänta på ett företag som ska utveckla system för organisation är det bättre 
att utveckla själva, för att därmed även kunna följa arbetsschemat på ett bättre sätt. 
 
Formalitet 
Nödvändigheten av omfattande och formella krav samt specifikationer av använda-
re elimineras. Dessa specifikationer är sällan kompletta eller korrekta i ett besluts-
stöd eftersom dessa kan vara svåra att överföra från användare till systemutveckla-
re. Dessutom kan detta vara en process som tar väldigt lång tid. (Turban, 2001)   
 
Systemkvalitet 
En effekt som ABU medför är att systemet som utvecklas inte alltid är optimerat 
vilket både Reynolds och Andersen refererade i Avdic (1999) tror kan bero på att 
användarutvecklarens kunskaper om och förståelse för verksamheten inte räcker 
till. Det handlar om att förstå orsaken till problemet och detta tror Reynolds att IT-
specialister har lättare för än användarutvecklare. Andersen menar att ett alltför de-
centraliserat beslutsfattande leder till att användarutvecklade system inte är strate-
giska nog för att resultera i marknadsvinster. 
 
Avdic (1999) skriver att flera författare anser att användarutvecklade system har en 
låg systemkvalitet utifrån den process som utformas i livscykelmodellen7. Exempel 
på den låga kvaliteten är: 
 

 Felaktiga utdata 
 Låg flexibilitet hos system 
 Personberoende 
 Bräckliga system (låg driftsäkerhet) 

 
Det finns olika meningar om orsaken till att användarutvecklade system är av lägre 
kvalitet, en av dem kan vara att förändringsanalys inte genomförs av den som ut-
vecklar systemet. En annan orsak kan vara att testningen är otillräcklig eller att an-
vändarutvecklaren bryter mot vissa principer som vanligtvis följs i systemutveck-
lingsprocessen. Avdic (1999) skriver att det yrkeskunnande och det verksamhetsan-
svar användarutvecklaren har motverkar dålig systemsäkerhet. 
 
Beslutsstöd kan vara av dålig kvalitet menar Turban (2001). Avsaknad av en for-
mell design för beslutsstödserfarenhet och tendens av slutanvändare att ignorera 
konventionella kontroller, tester och dokumentation kan leda till låg kvalitet på sy-
stemen.  

                                                 
7 Modell för traditionell systemutveckling, se avsnitt 3.1.1. Andersen (1994) 
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Informationskvalitet 
Informationskvaliteten hänger på om informationen är relevant, korrekt och anpas-
sad till mottagaren av informationen. Informationskvaliteten ska hjälpa till att upp-
nå verksamhetens mål eftersom informationssystemets syfte är att alstra efterfrågad 
information menar Avdic (1999). Något som påverkar informationskvaliteten är det 
som orsakar felaktig utdata, t.ex. dålig testning eller dålig dokumentation som kan 
leda till dålig bearbetning vilket leder till felaktigt utdata i vissa fall. 
 
Förvaltning och personberoende 
Enligt Dittrich (2003) byter skräddarsydd mjukvara komplexiteten hos slutanvän-
darutveckling mot en enkel förvaltning vilket gör att vidareutveckling av mjukvara 
gjord av traditionella systemutvecklare inte är nödvändigt. 
 
Dålig dokumentation sägs vara en brist hos användarutvecklade informationssystem 
menar Avdic (1999). Detta kan resultera i ett system som är svårt att underhålla och 
ett personberoende. 
 
Avsaknad av dokumentation och underhåll som kan orsaka problem, speciellt när 
en användarutvecklare lämnar organisationen menar Turban (2001). 
 
Anpassningsmöjligheter och flexibilitet 
Med hjälp av anpassningsbara miljöer kan användaren interagera med systemen 
genom att modifiera beteende och funktionalitet medan användarbeteende, extern 
miljö, uppgifter att utföra, interaktion m.m. tas i beaktande. Paternò (2003) menar 
alltså att när system är anpassningsbara kan de skräddarsys av slutanvändare för att 
passa deras specifika behov, arbete, företagets mål o.s.v. Detta innebär vidare enligt 
Paternò att både användarkompetensen och medvetenheten av systemet höjs, per-
sonliga anpassningar och skapande av ny funktionalitet och användargränssnitt 
möjliggörs. 
 
Det är enligt Costabile (2003) i ”Software Shaping Workshops: Environments to 
Support End-User Development” viktigt att ha en balans mellan anpassningsförmå-
ga och anpassningsbarhet. Costabile menar att anpassningsförmåga är kopplat till 
en systemflexibilitet som låter användaren göra modifieringar, från små förändring-
ar till komplex ABU. Costabile menar att anpassningsbarhet är kopplat till system 
kapabla att övervaka användares beteende och andra kontextuella egenskaper som 
en uppgift eller situation. Använda olika sätt att automatiskt anpassa det själv är till 
fördel för användare. 
 
Paternò (2003) menar att slutanvändare också kan vara en flaskhals och behöver 
veta vilka gränssnittsmetoder som är definierade för de olika komponenter och hur 
de måste ropas på för att realisera integrationen av två komponenter. En intressant 
modell för integration av mjukvarukomponenter är leksakskonstruktören Lego. De 
tillåter stor flexibilitet i hur två komponenter kan kopplas ihop. Genom att hålla 
gränssnittet (kopplingspunkter) generellt, kan varje byggkloss kopplas ihop med 
många andra klossar (med andra former). Denna generalitet finns i mjukvara genom 
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metodgränssnitt som sköter om för många kombinatoriska behov. Kostnaden för 
denna generalitet betalas på bekostnad av kunskapen för slutanvändarna därför att 
kopplingspunkterna ofta inte har intuitiva namn som lätt kan kopplas till en domän 
och kräver parametrar för att specificera och på så sätt kunna användas i många 
kombinationer. 
 
Inkonsistens 
Avdic (1999) skriver att Reynolds menar att otillräcklig systemintegration är ett 
problem och kan leda till inkonsistenta system eftersom samma data kan bli inma-
tad flera gånger. Även redundans är ett problem som har att göra med inkonsistenta 
system, vilket är ett resursslöseri. 
 
ABU måste vävas in i organisationens miljöer menar Klann (2003), detta för att 
kunna fungera med de existerande IT-systemen och till fullo kunna utnyttja spri-
dandet av ABU, samt för att motivera slutanvändare att genomföra sådana aktivite-
ter. Klann tror att ABU kommer att ha en effekt på organisationens struktur och 
processer, genom att det tillåter snabbare och mer precisa anpassningar av IT-
system för stöd.  
 
Implementering 
Enligt Turban (2001) kan vissa problem med implementering av beslutsstöd i orga-
nisationen reduceras med hjälp av ABU. 
 
Teknik 
Paternò (2003) menar sedan att ABU har vissa viktiga effekter på andra mer teknis-
ka nivåer inom mjukvara. Administration på specialbeställda system är mycket mer 
komplex än att hantera standardiserade konfigurationer och implementeringar. 
Komponentbaserad systemutveckling tar upp frågor om standardiserat gränssnitt 
och samarbetsförmågor etc. Anpassningsbarheten i allmänhet kräver försäkran om 
en applikations korrekthet och att inte ogiltigförklara andra egenskaper som krävs. 
 
Produktivitet och konkurrensfördel 
På den ekonomiska sidan har ABU potential att öka produktivitet och skapa ett 
konkurrenskraftigt övertag genom att möjliggöra för slutanvändarna att tillgodose 
sina egna specifika affärskrav, menar Klann (2003). 
 
För arbetsrelaterade applikationer och system spenderas tid till att skräddarsy och 
utveckla endast om användaren är säker på att detta kommer att spara tid i arbetet 
och höja produktiviteten menar Sutcliffe et al. (2003) i Contributions, Costs and 
Prospects for End-User Development och Sutcliffe (2003) i Design principles and 
claims for end-users development. 
 
ABU utgår ifrån ett arbetsuppgiftsperspektiv vilket gör att både individuell och or-
ganisatorisk produktivitet ökar menar Turban (2001). 
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Kostnader 
Enligt Turban (2001) blir kostnaden för ABU oftast väldigt låg eftersom utveckling 
sker inom den egna organisationen. Resursanvändningen berörs igenom flera av 
exemplen som tas upp vilket gör att även ekonomi kommer med i bilden. Avdic 
(1999) menar att kostnaden för användarutveckling beror på vem det är som utför 
uppgiften, är det en chef blir kostnaden högre än för en vanlig anställd eftersom 
chefens timlön är högre än för den anställde.  
 
Det är enligt Klann (2003) viktigt att komma ihåg att individer som utför arbete 
med ABU måste investera tid och uppmärksamhet som de normalt skulle använda 
till den arbetsuppgift de har för tillfället. Sutcliffe et al. (2003) menar därför att 
kostnader i form av den tid som läggs ner på design tillkommer, samt en kostnad 
för inlärning. Dessa kostnader är kritiska enligt Sutcliffe et al. eftersom slutanvän-
dare är upptagna med andra arbetsuppgifter vilket gör att programmering inte är 
deras primära arbetsuppgift. Dock bör denna kostnad motiveras med en ökad för-
ståelse och effektivitet eller förbättrat utförande av arbetet anser Sutcliffe et al.  
 
Sutcliffe et al. (2003) säger också att generella verktyg för ABU har en längre in-
lärningskurva och på detta sätt blir kostnaderna för utvecklingen under en längre tid 
också negativ. Användare måste vara välmotiverade till att börja med och deras 
motivation måste bibehållas under hela inlärningsperioden. 
 
Sutcliffe et al. (2003) anser att kostnaden som uppstår när något blir fel är en viktig 
belastning för användarbaserade systemutvecklare både när de utför utveckling så-
väl som under den tid de lär sig. Det kan sägas att denna sortens fel har en negativ 
effekt på användarutvecklingen. 
 
Något som dock kan sänka kostnaderna är enligt Sutcliffe et al. (2003) anpass-
ningsbara produkter och ”programming-by-example” och då kommer belöningen 
snabbt. Men detta realiseras enbart vid frånvaro av fel menar Sutcliffe et al., tidiga 
fel är kritiska och användarnas motivation kan förstöras genom störande fel tidigt i 
processen av återanvändbarhet men om målet uppnås utan misstag kan fel senare i 
processen vara av mindre betydelse för användarens motivation. Därför föreslår 
Sutcliffe et al. en gradvis utbredning av programming-by-example och anpass-
ningsbara produkter eller enkla applikationer för att bygga upp användarens moti-
vation. 
 
Risk 
Turban (2001) menar att det finns tre typer av kategorier av potentiella risker: an-
vändande av opassande verktyg i utvecklingsprocessen, risk associerad med själva 
utvecklingsprocessen, risker med datahantering som att förlora eller använda opas-
sande data. 
 
Eftersom många system för beslutsstöd (personliga och för organisationer) utveck-
las av slutanvändare menar Turban (2001) att det är viktigt att hantera och reducera 
risk som är associerad med detta. Systemutvecklare använder ofta en uppsättning av 
verktyg när de konstruerar beslutsstödjande system till skillnad från slutanvändarna 
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som oftast använder verktyg som kalkylprogram för detta ändamål. Många applika-
tioner som är byggda med ett kalkylprogram löper en påtaglig risk för en organisa-
tion eftersom de stöder viktiga uppgifter som finansiell analys, budgetering och 
förutsägande applikationer. Om logiska fel eller dålig dokumentation skapar fel typ 
av information eller gör kalkylbladet svårt att tolka är risken stor att få felaktiga 
data som grund för de finansiella besluten.  
 
Hur kan då arbetet av slutanvändare valideras när slutanvändaren utvecklar och an-
vänder sina egna system? Turban (2001) skriver att det finns flera studier som visa-
re på risk och kontroll gällande ABU. Några faktorer som bidrar till fel i kalkylblad 
innefattar oerfarenhet av utvecklare, dålig infallsvinkel till designen, applikationens 
typ, problemets komplexitet, tidspress m.m. Andra faktorer inkluderar kön, applika-
tionsexpertis och att flera personer samarbetar för att säkerställa och minimera att 
fel uppkommer. Det finns även förslag på att införa en mer strukturerad utgångs-
punkt till designen av att utveckla system i kalkylprogram. Det tillvägagångssättet 
reducerade många fel i två olika experiment.  
 
Turban (2001) menar vidare att undersökningar har visat på att fel förekommande i 
kalkylblad är väldigt vanligt och att omkring 90 % av kalkylblad med över 150 ra-
der innehåller åtminstone ett fel i någon av formlerna. En av de viktigaste aspekter-
na att ta hänsyn till är att reducera den övertro som användarutvecklaren kan ha på 
sig själv och det denne utvecklar. På det här sättet kan större uppmärksamhet läggas 
på att användarutvecklaren validerar sina modeller innan de används för att ta vikti-
ga beslut.  
 
Det är även viktigt att en enhet i organisationen tar ansvar att försäkra att användar-
utvecklade system för beslutsstöd är kvalitativa, att data som systemet använder och 
producerar är tillförlitlig och passande, systemet måste även kunna ge rätt svar. En 
utgångspunkt har varit att organisationen skapar en modell som kan användas vid 
utveckling för att alla ska kunna göra på ett relativt likadant sätt. Även att organisa-
tionen möjliggör ett effektivt delande av beslutsstöd som är skapade av användare i 
organisationen är viktigt. (Turban, 2001) 
 

3.6.  Övriga effekter 
Det finns även andra effekter som inte orsakas direkt av ABU men som ändå har en 
koppling till området.  
 
Effekten av styrning 
Avdic (1999) skriver att Hicks Jr menar att dålig styrning av användarutvecklingen 
kan leda till redundans, dålig dokumentation, dålig systemsäkerhet, dåligt testade 
system, personberoende och dålig indatakontroll. Avdic skriver även att Alter me-
nar att ett negativt resultat av styrning och kontroll är att ett onödigt beroende ska-
pas. 
 
Inflytande och styrning påverkar på olika sätt ABU menar Avdic (1999). Han skri-
ver att forskare har kommit fram till att om inte styrning och standards finns kan det 
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leda till att användarutvecklingen blir mindre lyckad. Databasadministration och 
tidkontroll är olika styrningsmetoder som kan behövas. Status och inflytande hos 
IT-specialister är något som kan förändras vid ABU. Andra ser på användarutveck-
lingen på ett mer positivt sätt, t.ex. att användarutvecklaren får mer inflytande och 
kan förändra efter sina egna behov på ett mer effektivt sätt. Några menar att använ-
darutveckling medför bättre styrning och ett större lokalt ekonomiskt inflytande.  
 
Avdic (1999) menar att styrning kan användas på minst två plan, ett är de organisa-
toriska förutsättningarna (databasorganisation och tillgängliga programvaror), det 
andra är användarutvecklarens direkta arbete (egna system eller specificerade stan-
dardmoduler). Vilket arbetssätt som är lämpligast vid ABU skiljer sig åt mellan oli-
ka synsätt. Det ena är det traditionella vilket menar att användarutvecklaren ska an-
vända sig av vissa delar från den traditionella systemutvecklingsprocessen. Där-
emot menar de som har organisationssynsättet att organisation av aktiviteterna vid 
ABU är lösningen på en del problem. Ytterligare ett synsätt är förnyelsesynsättet, 
vilket utgår från annat än de två tidigare nämnda synsätten. Det utgår istället från 
exempelvis användarutvecklingen.  
 
Paternò (2003) beskriver att modellbaserade ansatser kan bli användbara för ABU 
eftersom de tillåter människor att fokusera på huvudkonceptet utan att bli förvirrade 
av många detaljer på låg nivå. Genom meningsfulla logiska abstraktioner är det 
även möjligt att stödja deltagande av slutanvändare redan på ett tidigt stadium av 
utvecklingsprocessen. Optimalt modellbaserad mjukvaruutveckling kan därför för-
delaktigt kombineras med prototyporienterad utveckling.  
 
Effekten av standarder 
Klann (2003) menar att det är viktigt att anstränga sig för en industriell standardise-
ring eftersom blir ett allvarligt hot för framgången av ABU om det misslyckas. 
 
Effekten av versionsbyten 
Versionsbyten av en programvara som används för användarutveckling kan både få 
negativa och positiva konsekvenser. Det kan t.ex. vara svårt att köra gamla versio-
ner av användarutvecklade system eller att användarutvecklarens ovana orsakar 
problem. Det som är positivt är att ny funktionalitet kan komma med versionsbyten, 
vilket öppnar nya vägar för användarutvecklingen. 

3.7.  Kritik mot ABU 
Kremer Viera da Cunha och Sieckenius de Souza (2003) anger att en av utmaning-
arna inom ABU är arbetskultur och kommer ifrån att människor inte har intresse av 
datorsystem, är fokuserade på sina arbeten och inte förväntar sig ett anpassat sy-
stem. Dessa användare är inte i en sådan position att de kan utforska och bedöma 
vilka förändringar som är möjliga att göra eller hur de ska företa sig med dem. En 
konsekvens av detta är att förmedlingen av idéer och krav för att hantera applika-
tionens begränsningar är problematiskt.  
 
Sutcliffe (2003) menar som många andra att ABU i huvudsak lägger ut arbetet med 
utveckling på slutanvändaren, vilket medför kostnader för den ökade tiden som 
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läggs på design och att lära sig verktyg för ABU. Dessa kostnader är kritiska efter-
som slutanvändarna är upptagna människor för vilka programmering inte är deras 
huvudsakliga arbetsuppgift.  
 
Anpassningsbara system ger en viss funktionalitet men leder även till en ökad ar-
betsinsats för användaren menar Sutcliffe et al. (2003). Poängen med ABU är enligt 
Sutcliffe et al. att det ska spara arbetsinsatser och tid för användaren men det kan 
bli problem när anpassning eller förändring blir fel eller resulterar i något fel. An-
passning av system är alltså bra när den genomförs på rätt sätt eftersom påföljden 
av fel ger merarbete.  
 
Människor strävar efter att förbättra sina arbetsområden snarare än sin expertis 
inom systemutveckling påstår Segal (2003) och när de befordras på bas av den här 
förbättringen slutar de att utveckla mjukvara och deras kunskap går därmed förlo-
rad. Segal menar att kunskap om hur mjukvara utvecklas och möjligheten att an-
vända den kunskapen undervärderas ofta enormt. Mjukvaruutveckling är oftast ut-
övat av de yngre medlemmarna i organisationen. Slutanvändare har inte alltid kun-
skap eller intresse att anpassa sina system på samma nivå som experter inom sy-
stemutveckling gör, menar Segal. Det är väldigt önskvärt att slutanvändare kontinu-
erligt anpassar sina system till en nivå av komplexitet som är passande för använda-
rens egen individuella färdighet och situation.  

3.8.  Verktyg för ABU 
Kremer Viera da Cunha och Sieckenius de Souza (2003) skriver att studier har visat 
på att upp till två av sex användare som använt sig av ABU var osäkra på vad ”ut-
ökningar” är. En av dem skrev: ”Jag är inte säker om det är en utökning eller en ny 
funktion”. Det här visar på att det finns tvivel och osäkerhet att överbrygga klyftan 
från att ha en aning om vad en utökning är till att faktiskt utföra dem. Studier i 
ABU har även visat vikten av att ha någon inom organisationen som kan hjälpa an-
vändarna att överkomma dessa hinder.  
 
ABU har enligt Klann (2003) spridits och använts genom nyttjande av modeller i 
kalkylprogram, skapande av makron i ordbehandlare och upprättande av avancera-
de filter i mjukvara för e-post. Dessa tillämpningar står bara för en liten del av po-
tentialen för ABU men involverar fortfarande många aktiviteter. De illustrerar var-
för det är viktigt att ge slutanvändare möjlighet att utveckla system genom att på det 
här sättet låta dem bli aktiva medborgare i informationssamhället.  
 
Funktionaliteten av kontorsprogramvaror såsom databashanterare, kalkylprogram 
och ordbehandlare har blivit utökad med makron, script, mallar och andra typer av 
programmerade instruktioner. (Sutcliffe et al., 2003) 

3.8.1 Kalkylprogram 
Avdic (1995) beskriver kalkylprogram i sin licentiatavhandling som en typ av stan-
dardsystem med vars hjälp det är möjligt att bygga tillämpningar för att utföra eller 
bidra till att utföra arbetsuppgifter. Tillämpningarna kan variera i utseende och 
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komplexitet. Allt från mycket enkla tillämpningar med en utvecklingstid på några 
minuter till mycket komplicerade applikationer som har utvecklingstid på flera år. 
 
Kalkylprogram utgörs av kalkylblad, dessa består i sin tur av rader och kolumner, 
vars skärningspunkt kallas för celler. I cellerna kan text, tal och formler matas in. 
Kalkylblad tillåter även presentation av data som diagram, rapporter, bilder, figurer, 
tabeller och liknande former. Det finns även stor möjlighet att anpassa miljön i 
form av egna mallar, egendefinierade funktioner, anpassning av gränssnitt och tan-
gentbordskombinationer.  
 
Ett kalkylprogram har tidigare inte betraktats som ett utvecklingsverktyg i vanlig 
mening, även om det i undantagsfall utvecklats system med hjälp av dem. (Avdic, 
1995) 

3.9.  Sammanfattning av teori 
Överföring av kunskap från en person till en annan kan innebära vissa problem. 
Speciellt när det gäller s.k. tyst kunskap8. Dessutom kan olika störningar, brus vara 
en källa till missförstånd och fel.  
 
De förutsättningar vi tycker är nödvändiga för en lyckad ABU tycker vi kan sam-
manfattas med: 
 

 Professionalism och självständighet hos anställda 
 Informella kanaler för bra spridning av information och kunskap 
 Kontroll – någon sorts kvalitetsvalidering 
 Utbildning och flexibla verktyg 

 
När det gäller mål och möjligheter är det viktigt att användaren har möjlighet att 
modifiera och anpassa mjukvara efter sina egna individuella behov, det är viktigt att 
skapa användarvänliga informationssamhällen, vilket kräver hög flexibilitet och 
anpassningsbarhet. Det kan även behövas nya användarutvecklingsmetoder för att 
höja kvaliteten på systemen. 
 
Effekterna som kommer av ABU är många men kanske inte alltid synliga. Använ-
darnas beslutsprocess och arbetssituation påverkas positivt, själva utvecklingstiden 
blir kortare och formalitet när det gäller kravspecifikation elimineras. Dock kan sy-
stemkvaliteten försämras beroende på utvecklingssätt och underhåll, även informa-
tionskvaliteten är beroende av hur hög validitetskontroll som finns på denna. För-
valtningen av användarutvecklade system kan ibland vara dålig vilket kan bero på 
att det saknas dokumentation eller att utvecklaren inte längre arbetar med det speci-
fika systemet. ABU ger stora möjligheter för anpassningsbarhet och har hög flexibi-
litet. Styrning av ABU finns det olika åsikter om men många anser att styrning 
skulle tillföra bättre kontroll och en högre systemkvalitet. Andra menar att styrning 
gör att vitsen med ABU då försvinner. inkonsistens är en negativ effekt som är re-

                                                 
8 Betecknar sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänsk-
ligt handlande. 
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sultatet av otillräcklig systemintegrationen. ABU tillför högre produktivitet både för 
individen och organisationen, vilket innebär en konkurrensfördel. Kostnaderna när 
det gäller ABU varierar och beror på tillvägagångssättet men vissa menar att ABU 
är lönsamt i det långa loppet. Det finns olika sorters risker vid ABU som är viktiga 
att vara medveten om och ta hänsyn till inom en organisation. 
 
ABU får också viss kritik från forskare t.ex. att användare kan vara mer fokuserade 
på sina arbeten än på att optimera systemet de utvecklar. Det finns även kritik på att 
det kostar mycket att ägna sig åt systemutveckling på ordinarie arbetstid, dessutom 
ökar arbetsinsatsen till en början. 
 
Kalkylprogram är i särklass det vanligaste ABU-verktyget, dessa har tidigare inte 
betraktats som ett utvecklingsverktyg. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vår undersökning har gått till och ge en 
bild av hur vårt praktiska arbete har utförts. Vi kommer även att beskriva företaget 
och de respondenter vi intervjuat samt de svar som undersökningen i empirin givit 
oss.  

4.1.  Beskrivning av företag och respondenter 
SSAB står för Svenskt stål AB och dess verksamhet drivs i två dotterbolag – SSAB 
Tunnplåt och SSAB Oxelösund, som tillverkar tunnplåt respektive grovplåt. SSAB 
Tunnplåt omsätter 10 miljarder kronor (2002) och har omkring 4 400 anställda i 
Borlänge, Luleå, Finspång, Ronneby och Göteborg. Dessutom finns dotterbolag i 
Finland, Danmark, Italien, Nederländerna och Storbritannien.  
 
Huvudkontoret med administration ligger i Luleå vilket även var den del av SSAB 
där vi genomförde vår fallstudie.  

4.1.1 Chef 
Den chef vi intervjuat heter Stefan Enbom. Han arbetar som ansvarig för ekonomi- 
och personalenheten på SSAB Tunnplåt. Förutom ekonomi och personal ansvarar 
han även för miljö, inköp, miljö och hälsa, verksamhetsutveckling, säkerhetstjänst 
och det mesta av administrativ support. Han har varit anställd på SSAB under 10 år 
och är utbildad civilekonom. Han refereras senare som respondent 1 i uppsatsen. 

4.1.2 Användare 
Vår användare heter Gunilla Eriksson och arbetar som controller på SSAB. Hennes 
jobb handlar mycket om att se till att ta fram alla SSAB:s månadsbokslut, göra ana-
lyser och uppföljningar, samt att på det sättet se till att koncernresultatet levereras i 
tid. Controllern fungerar även som en support för cheferna, gör vissa grundanalyser 
och uppföljningar, stöttar och hjälper vid utredningar, håller i utbildningar och in-
formation i allmänhet samt fungerar som en slags resursperson i verksamheten. Hon 
kommer senare att bli refererad till som respondent 2 i uppsatsen. 

4.2.  Sammanställning av intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi gjort, svaren är indelade under 
de delområden vi presenterat tidigare: organisation, användare, teknik och metod.  

4.2.1 Organisation 
Under denna rubrik har vi valt att skriva om de delar som berör organisationen och 
som kommit upp under de genomförda intervjuerna. För att öka läsbarheten är 
styckena rubriksatta med rubriker som är kopplat till just den del av ämnet som be-
rörs i varje enskilt stycke, följande delar tas upp: användning, mål, positiva effekter, 
negativa effekter, förutsättningar och övriga kommentarer. 
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Användning 
Respondent 1 berättar att ABU används från det stora till det lilla, vilket innebär att 
själv utveckla Excel-modeller till att använda lite mer avancerad Excel som stöd 
och support, till att verksamhetsutvecklare och IT-avdelning utvecklar system. Det 
utvecklas komplexa system inom företaget men för vissa uppdrag anställs även 
konsulter. Respondenten menar att ABU används i en väldigt stor del av det dagliga 
arbetet, allt görs nästan uteslutande i Excel. Respondenten menar att det är ett fan-
tastiskt verktyg för att kunna utföra allt från enkla beräkningar till det lite mer 
avancerade och på det här sättet även förstärka den rationella hanteringen av data i 
verksamheten.  
 
De som arbetar som controller på SSAB använder mest MS-Excel som utveck-
lingsverktyg eftersom de gör alla analyser i Excel berättar respondent 2. Controllers 
använder systemen mest som ekonomiinformation, det finns en rapportgenerator i 
det existerande ekonomisystem men där krävs det ganska mycket av användaren 
menar respondenten. Ekonomisystems användarvänlighet påverkar hur svårt det är 
att skapa modeller, även om man gör modellerna bara en gång kräver det mycket 
mer av användaren än om du gör det i Excel, plus att det handlar hela tiden om 
”handpåläggning”, vissa justeringar som kanske behöver göras kan då göras i efter-
hand enligt respondenten. All ekonomiinformation som användarna behöver finns i 
systemet, den hämtas därifrån och läggs in i Excel, men det finns ytterligare infor-
mationskällor inom organisationen, som till exempel produktionssystemet berättar 
respondent 2. 
 
Inom organisationen används allt från makron till avancerad databashantering och 
olika former av datawarehouse-lösningar. Det sistnämnda är det ett fåtal som har 
kunskapen för att kunna hantera, de s.k. superanvändarna. Att importera och expor-
tera data mellan olika system och mata in i en databas görs däremot inom de flesta 
avdelningarna. 
 
Respondent 2 menar att användare inte gör de mest avancerade tekniska lösningar-
na när de utvecklar men bidrar istället med värdefull verksamhetskunskap och vad 
de tror att verksamheten behöver. 
 
I SSAB:s verksamhet finns en utvecklingsenhet som arbetar med utvecklingsfrågor 
och en del i det är ren utveckling som är relaterad till IT-området. Där finns även 
personal som utvecklar nya system eller jobbar som projektledare för något av ut-
vecklingsprojekten. 
 
Mål 
Respondent 1 menar att målet med att använda ABU inom SSAB är att hitta en ra-
tionell hantering för att kunna bearbeta och analysera information. Enligt respon-
dent 2 handlar det mycket om att inte vara beroende av någon annan för att kunna 
utföra sitt arbete. Respondenten anser att det är bättre att istället kunna utveckla 
sina modeller själv. Det är det som respondenten tycker är styrkan med ABU att 
kunna göra en modell själv och inte behöva vänta på att någon annan gör det åt 
henne. 
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För en större organisation som SSAB är nyttjandet av ABU väldigt rationellt, då det 
finns mycket jobb för sådana resurser, det är många som kan behöva den här typen 
av hjälp, medan det för mindre företag som bara behöver det då och då istället kan-
ske kan bli mer rationella med anlitande av konsulter. Därför tror respondenten att 
användandet av ABU har mycket att göra med organisationens storlek.  
 
Positiva effekter 
En av de största fördelarna med att användarna kan utveckla själva, tycker respon-
dent 1 är att företaget slipper ta in en konsult som sitter en vecka eller en månad 
och tar fram en kravspecifikation sedan utvecklar och levererar en produkt, att då 
SSAB själva istället kan analysera vad som händer på veckobasis eller månadsba-
sis. Detta eftersom företaget har väldigt varierande tidrymd på de olika typerna av 
beslut som fattas. Allt från om det görs en strategiplan på fem års sikt med modeller 
för lönsamhet o.s.v. till enklare analyser för en vecka framåt enligt respondenten. 
 
Även respondent 2 ser stora fördelar med ABU och säger att det är klart att ABU 
hjälper till att effektivisera verksamheten och att utan det skulle vara svårt att före-
ställa sig hur arbetet skulle utföras. Stor del av respondentens arbete är att göra ana-
lyser av data, automatisk jämförning m.m. Det nya standardsystemet som ska im-
plementeras kommer även att underlätta en hel del i arbetet eftersom dataöverfö-
ringen då kommer att ske automatiskt till databasen vilket gör att den manuella in-
matningen försvinner till stor del. Det kommer att bli snabbare och enklare och re-
spondenten tror att mer tid kommer att kunna ägnas till analys istället. 
 
Respondent 2 kan inte se någon nackdel med ABU utan menar att arbetssättet gör 
att man kan utveckla och komma fram till hur man vill ha det och sedan kunna 
genomföra det på en gång. Det blir på detta sätt mindre omständligt med att först 
behöva förklara för någon vad man vill göra menar respondenten. Detta innebär att 
tidsrymden för beslut minskas och på detta sätt ökar även rationaliteten vilket båda 
respondenterna verkar vara överens om. Respondent 2 säger att det här arbetssättet 
gör att användarna inte behöver gå några omvägar för att nå sina mål. 
 
Negativa effekter 
En nackdel som respondent 1 ser med ABU är att det är lätt hänt att man börjar an-
vända det här som ett självändamål på grund av att man tycker att det är ganska kul. 
På det sättet är det även lätt att man tappar verksamhetsnyttan. Det är viktigt att all-
tid tänka på vad det har för nytta för verksamheten under arbetets gång. Gör han 
eller hon det här för att dom tycker det är kul, eller för att de bidrar med något till 
verksamheten? Det är en nackdel som finns hos SSAB och det är en nackdel som 
respondent 1 tror finns hos alla som arbetar med ABU. Respondenten menar att 
som det är idag behöver ledningen inte uppmuntra personalen till att systemutveck-
la själva, snarare påminna dem om att det ska vara verksamhetsnytta med det de 
utvecklar. Detta är dock personrelaterat eftersom vissa har en tendens till att vara 
för mycket i ”verkligheten”, man kanske skulle behöva ta in mer information och 
analysera och bearbeta tror respondent 1. Generellt uppmuntrar inte ledningen de 
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anställda att utveckla system, det skulle möjligtvis i sådana fall vara enskilda per-
soner menar respondenten. 
 
Ytterligare något som respondent 1 nämner som en nackdel är att de modeller och 
applikationer som tas fram är personrelaterade vilket kan innebära problem om nå-
gon skulle råka bli sjuk eller på annat sätt försvinna från företaget. Detta eftersom 
de modeller eller applikationer som denne då producerat måste tas över av någon 
annan person som inte är insatt i vad utvecklaren av det specifika systemet gjort. 
Ännu en nackdel med ABU är underhållet av systemet blir sämre menar respondent 
1.  
 
Förutsättningar 
Om du tänker på vad organisationen tjänar, är ABU en grundförutsättning för att 
företaget ska kunna vidareutveckla sin verksamhet menar respondent 1. Det vore 
extremt irrationellt för organisationen om ingen klarade av att hantera det här, det är 
som att backa 20 år i tiden. Företaget skulle i sådana fall behöva mycket fler perso-
ner som sitter och jobbar med det här, vilket företaget i och för sig kunna ha men 
det skulle å andra sidan kosta väldigt mycket mer för organisationen. På detta sätt 
menar respondent 1 vidare att ABU sparar en hel del pengar för företaget. Verk-
samhetsutvecklare och controllers måste kunna utveckla enklare Excel-lösningar 
för att klara av sina arbeten menar respondent 1. När det handlar om lite mer avan-
cerade lösningar är det viktigt att det finns någon som har kunskapen om hur detta 
går till, det är dock inte lika viktigt att alla kan det på den nivån. Inom SSAB finns 
det många som behöver den sortens hjälp att företaget tjänar på att hålla någon an-
ställd uppdaterad istället för att anställa en konsult för den här sortens arbete säger 
respondent 1. 
 
Det företaget tidigare löste i andra system kan idag lösas med hjälp av Excel och 
det som löstes förr i stordatormiljö finns det enklare lösningar för idag. Det blir hela 
tiden en förenklingsprocess, för att det blir mer kraftfullt och samtidigt leder det till 
enklare verktyg. Den utvecklingen finns även här inom organisationen enligt re-
spondent 1. 
 
De modeller och applikationer som användarna utvecklar ska nästan alltid leda till 
någon form av beslut. Det kan också vara information som är av ren informations-
karaktär, men i respondent 1:s värld leder arbetet nästan alltid till beslutstagande. 
  
Man kan säga att ABU på de här sättet påverkar organisationen väldigt mycket sä-
ger respondent 1, för att företaget ska kunna ha en rationell hantering och kunna 
fatta kloka beslut, med förnuftigt och rationellt tänkande måste organisationen arbe-
ta på det här sättet. Det finns inga alternativ, sedan är det en gränsdragning om man 
jobbar som forskare, controller eller personalutvecklare, hur mycket man ska lägga 
på den här biten tycker respondenten. Det som inte handlar om att analysera och 
hantera information exempelvis att det finns mycket som också består av diskussio-
ner, möten och personliga samtal som också slutligen ger information som kanske 
inte direkt kan uttryckas i ett Excelark – och det kan vara en gränsdragning som är 
väldigt svår att göra menar respondenten. 
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Respondent 1 menar att kontentan är att det blir en väldigt irrationell hantering, an-
vändarna måste kunna göra det här i sitt dagliga jobb, när beslut tas och de måste 
kunna bygga modeller för att hantera detta, man måste även kunna hämta informa-
tion och göra bearbetningar. För man kan inte alltid gå igenom hela processen – att 
prata med verksamhetsutvecklare, formulera en kravspecifikation osv. Responden-
ten ser alltså ABU som en viktig del i det dagliga arbetet och säger sig inte klara av 
att sköta sitt jobb om respondenten inte till en viss nivå själv kunde bygga modeller 
för att analysera. Skulle respondenten vara tvungen att gå till någon annan för att 
utföra detta skulle det bli ett otroligt irrationellt arbete. 
 
Överhuvudtaget säger respondent 1 att detta är ett intressant ämne och att respon-
denten själv aldrig funderat på det ur det här perspektivet. Det är något som finns 
naturligt i företaget. 
 
Övriga kommentarer 
Organisationen ger inte mycket feedback utan det är nästan ibland istället på det 
viset att man önskar att man skulle få tillbaka lite mer åsikter berättar respondent 2 
för att på det sättet kunna förbättra sitt arbete.  
 
Det kan också vara svårt att sätta sig in i alla system som finns inom organisatio-
nen, här används mer Excel än på respondent 2:s förra arbete och det är också fler 
system att hålla reda på. Har man lärt sig ett system kan man grunderna även om 
det är ett annat område. Det finns väldigt många system här och det kan ta väldigt 
lång tid att lära sig dem enligt respondent 2. 

4.2.2 Användare 
I avsnittet Användare samlar vi de svar och kommentarer som berör just delområdet 
användare. Även här är avsnittets stycken rubriksatta med rubriker relaterade till det 
specifika stycket, dessa är: användning, positiva effekter, mål, förutsättningar och 
stöd. 
  
Användning 
Applikationerna som utvecklas av användare kommer oftast till användning hos fler 
än en person berättar respondent 1. Men det händer ibland att samma modell görs 
om och om igen av olika personer men med den egna personliga vinklingen. ABU 
ingår i det dagliga arbetet vilket gör att det kan vara svårt att uppskatta hur mycket 
av tiden som går åt till detta. Respondenten tycker själv att det tar en ganska stor 
del av arbetet och uppskattar att ungefär en tredjedel eller en fjärdedel används för 
ABU. I sitt arbete som chef använder respondenten ABU för att göra analyser och 
modeller i Excel. 
 
Respondent 1 berättar att denne endast använder ungefär 5 % av alla de funktioner 
som finns i Excel och säger att det inte finns någon strategi för hur användarna ska 
göras uppmärksamma på olika funktioner som kan vara användbara, förutom att 
superanvändare och IT-experter håller sig uppdaterade och internutbildar de övriga 
på företaget. 
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Positiva effekter 
Respondent 1 tror att ABU kan göra det lättare att formalisera sina egna tankar. 
ABU gör att hjärnan får ett stöd för att analysera på ett helt annat sätt än om du som 
användare måste ha hjälp med det, menar respondenten. Man har en tanke och nå-
gon sorts information kring något och börjar analysera det, vrida och vända på det, i 
stapelform eller analysera mot andra och se utvecklingen. Först då kan man börja 
dra slutsatser menar respondenten. Dessutom betyder det att användaren på det här 
sättet även ges möjligheten att presentera resultat för andra på ett begripligt och 
lättförståeligt sätt. Det här ger också i längden en struktur och även ett mer pedago-
giskt sätt att presentera den information som avses att presenteras. Detta är en väl-
digt enkel hantering tycker respondenten, istället för att först sitta och fundera och 
sedan gå till någon annan som ska realisera det i någon modell, som du får tillbaka 
och kanske vill göra om på något sätt. 
 
Respondent 1 ger ett exempel på hur det var för 15-20 år sedan när någon behövde 
få ett dokument utskrivet. Först skrev man för hand på papper och sedan gick man 
till en sekreterare. Sekreteraren skrev ut det på maskin och kom tillbaka med det. 
Man gjorde vissa ändringar. Sekreteraren fick tillbaka dokumentet och skrev om 
alltihop igen. Att arbeta i Word med ett Word-dokument som dessutom är standar-
diserat är enligt respondenten oerhört mycket mer rationellt. Jag som användare ser 
direkt hur det ser ut och om det behöver göras några ändringar säger respondent 1. 
Detta gäller även enklare eller mer avancerat verktyg i Excel och applikationer för 
beslutsstöd. 
 
Mål 
Något som är viktigt när det gäller ABU är att användaren strävar efter att vara obe-
roende hela tiden och vill kunna göra det mesta själv menar respondent 2. Dels 
p.g.a. att det inte går att bygga upp sitt dagliga arbete utifrån att hela tiden kontakta 
någon för att få hjälp när modeller ska utvecklas o.s.v. Däremot när det gäller mer 
avancerade komplexa lösningar kan en konsult anlitas på en gång eftersom inte 
controllers besitter den sortens systemutvecklingskunskap. Det är dock viktigt att 
någon från verksamheten lär sig det nya systemet säger respondenten, för att inte 
skapa ett onödigt beroende till konsulten. 
 
Respondent 2 berättar att ett nytt standardsystem har köpts in som kommer att un-
derlätta arbetet oerhört för användare både på ekonomiavdelningen och flera andra 
avdelningar inom SSAB. När valet av standardsystem skulle göras har användarna 
fått vara med och påverka, dels har flera olika system testats i några månader ute i 
verksamheten, dels vet de som arbetar på ekonomi vilka frågor som är vanliga hos 
användarna vilket då kan tillgodoses i ett system. Det är viktigt att systemet mot-
svarar de behov som finns ur användarnas synvinkel. Det de som arbetar som con-
trollers tycker är bra behöver nödvändigtvis inte vara bra enligt de andra användar-
na, menar respondent 2. 
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Förutsättningar och stöd 
Det finns olika sorters IT-experter inom verksamheten säger respondent 1, dels de 
som arbetar på IT-avdelningen, dels konsulter som anlitas för specifika uppdrag och 
till sist de s.k. superanvändarna, användare som är specialister inom IT. Detta inne-
bär att vem som kan hjälpa eller ska tillfrågas beror på vilket problem slutanvända-
ren har. När det gäller att bygga enkla lösningar i Excel, har företaget en styrka som 
användarna kan ringa eller maila för att få hjälp, denna kallas för PC-stöd berättar 
respondent 1. 
  
Får någon problem med en modell i Excel frågar man varandra eller löser proble-
met på något annat sätt menar respondent 2. IT-avdelningen hjälper till om det 
handlar om ett tekniskt problem. Respondenten säger att det handlar om ett nätverk 
av kunskap och det gäller att lära sig vem som kan vad. Respondent 1 berättar att de 
anställda får gå utbildningar men det krävs av nyanställda civilingenjörer och civil-
ekonomer att de kan de vanligaste verktygen som Word och Excel. Respondenten 
tycker att de flesta anställda behärskar enkel användning av Word och Excel vilket 
innebär att de flesta som går kurser nu för tiden går vidare i utvecklingen och lär sig 
mer avancerade saker. 
 
Det som kan göras bättre i den miljö användarna befinner sig är i enligt respondent 
1 utbildning, att standardisera tillvägagångssättet mer för att få en mer rationell 
hantering och på detta sätt underlätta underhåll, vilket leder till att applikationerna 
inte blir lika hårt knutna till individen. 

4.2.3 Teknik 
Teknikavsnittet innehåller de delar som berör området teknik och som kommit upp 
under intervjutillfällena, områdena är: integrering och verktyg. 
  
Integrering 
Respondent 1 berättar att SSAB:s användarutvecklade system kopplas till de befint-
liga IT-systemen, allt från enkel överföring av data för hantering i Excel till att man 
förser standardsystemen med data som användarna analyserat fram i sina modeller. 
Det kan även vara på det viset att användarna bygger en applikation som i ett tidi-
gare exempel som respondenten pratade om angående hälsoundersökningar. När 
företaget bygger en applikation kopplas den mot övriga personalsystem för att häm-
ta personuppgifter, hämta uppgifter från ett standardsystem i företagshälsovården 
o.s.v. Företaget har en standardprodukt för företagshälsovården. Den egenutveckla-
de lilla applikationen, den kopplas mot standardapplikationer, och på det viset är 
det ganska vanligt att sammankoppla användarutvecklade system med de övriga 
systemen i verksamheten enligt respondenten. 
 
Respondent 2 berättar att de system som utvecklas av controllers ofta har en svag 
koppling till standardsystemet, den mesta av inmatningen är fortfarande manuell 
och detta tror respondenten kan vara svårt att göra automatiskt. 
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Verktyg 
Som verktyg använder företaget enligt respondent 1 inte bara MS-Excel utan an-
vänder också andra applikationer, respondenten känner i dagsläget inte att de saknar 
något verktyg. Analyser och beräkningar är väldigt vanligt likadant som presenta-
tion och då är det klart att Excel är ett bra verktyg. Det känns enligt respondent 1 att 
Excel är bra på att hantera stora mängder information i tabeller och liknade, därför 
använder de sig mest av det verktyget. 
 
Respondent 1 tror vidare att utvecklingen inom standardlösningar säkerligen kom-
mer att gå mot det hållet att språk och verktyg blir enklare och enklare att hantera, 
sen att de då är programmerade på ett visst sätt tror respondenten inte har en sådan 
stor betydelse för slutresultatet. 
 
Respondent 2 berättar att de nu använder ett standardverktyg för den ekonomiska 
informationen där de egentligen arbetar mot en databas, varav det finns väldigt 
många typer på marknaden. I verktyget kan de enkelt klicka sig fram och skapa 
enkla modeller, därför tycker respondenten att det är ett enkelt sätt istället för att 
exempelvis ställa SQL-frågor. 
 
Enligt respondent 2 har de väldigt många informationskällor idag och till en början 
är det tänkt att de ska ha verktyget till ekonomiinformation men det kan faktiskt 
också användas på andra delar av verksamheten. De ekonomisystem som idag an-
vänds ute i verksamheten har inte riktigt samma tillgänglighet eftersom de inte är 
vidare användarvänliga. Dock läggs allt material ut som de arbetar med inom olika 
grupper för att dessa ska kunna dela på informationen. Det är många som har an-
svar men som inte riktigt har tillgång till all den detaljinformation som de skulle 
kunna ha på ett enklare sätt. Därför kan det enligt respondenten bli omständligt för 
dem när de ska ha information om några specifika detaljer. 
 
Det är enligt respondent 2 tänkt att detta ska underlättas i det nya standardsystemet, 
att användarna kan plocka ut den information de är intresserade av och sedan kan 
lägga den i en vanlig standarddatabas. Sedan finns standardverktyget som alla som 
berörs av och har tillgång till som även gör att man kan lägga ut ett standardutbud 
av rapporter. Verktyget i sig ska göra det möjligt att göra enkla modeller själv en-
ligt respondenten. 
 
Respondent 2 berättar vidare att om man tar exemplet med att konsulter skapar mo-
deller är det egentligen samma sak för användare ute i verksamheten, de är väldigt 
beroende av controllers för att få bättre tillgänglighet. Underhåll av de applikationer 
och modeller som tillverkas i Excel underhåller den som tillverkat modellen enligt 
respondenten.  

4.2.4 Metod 
Metod-området tar upp områden som riktlinjer, systemutvecklingsprocessen och 
mål: eftersom det är delar som är centrala och har talats om under intervjuerna. 
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Riktlinjer 
När det gäller utveckling av IT-stöd inom SSAB finns en väldokumenterad process, 
från idé till realisering menar respondent 1. Den består av tre olika faser med sup-
portstyrkor och verksamhetsutvecklare som arbetar i den första fasen berättar re-
spondent 1. Sedan i den andra fasen kommer systemutvecklare in för att ta fram en 
kravspecifikation som kan mynna ut i en IT-lösning och när detta händer tas ett be-
slut om hur detta ska realiseras. Det finns enligt respondenten tre sätt, sätta upp ett 
projekt och utse en projektledare för att utveckla själv, hyra in konsulter eller sätta 
upp ett projekt för att köpa in en standardlösning. 
 
Enligt respondent 1 beror det på situationen vilket beslutet blir, inom vissa områden 
är standardlösningar vanligast. SSAB har en IT-strategi som stöd för sådana här 
beslut berättar respondenten. Enligt respondenten görs generella standardiserade 
modeller, om exempelvis en prognos för hur personal utvecklas inom ekonomiom-
rådet eller personalområdet ska göras, utvecklas den oftast som en standardiserad 
modell som läggs ut på enheterna vilket gör att det sedan kan importeras. Ska det 
istället exporteras till Excel används också en standardiserad modell enligt respon-
denten. 
 
När det gäller enklare kalkylsystem finns det inte några riktlinjer alls enligt respon-
dent 1, dessa är mer personliga vilket kan vara en nackdel. Respondent 1 menar att 
det i vissa delar kan vara bra att standardisera processen. Det görs inte någon do-
kumentation kring de applikationer som controllers utvecklar men däremot menar 
respondent 2 att de flesta applikationer är ganska likartade strukturmässigt, vilket 
gör att alla kan sätta sig in i systemet på ett enkelt sätt. Det har egentligen aldrig 
funnits några riktlinjer att utgå ifrån vid systemutvecklingen eller för hur modeller-
na bör se ut, utan det har enligt respondent 2 fallit sig naturligt. 
 
Systemutvecklingsprocessen 
Systemutvecklingsprocessen ser för respondent 2 ut ungefär på samma sätt varje 
gång respondenten utvecklar ett system. Först börjar respondenten med de data som 
berörs och som ska användas i modellen. Detta läggs in i ett ark i Excel och sedan 
beror det på vilken sorts modell som behövs för att se vad nästa steg är. 
 
Respondent 2 berättar att de som arbetar som controllers har byggt upp hela sin 
analysbredd i Excel. I början strävade de mot att alltid försöka bygga modeller på 
det sättet att de inte skulle behöva mata in värden flera gånger genom att länka mel-
lan olika ark som uppdateras automatisk osv. Detta blev i vissa fall väldigt svårt att 
följa och till slut en nackdel istället för en fördel. Nu har de börjat gå ifrån det ar-
betssättet och istället försöker de begränsa applikationerna och avgränsa modellerna 
för att få bättre kontroll på vad som är ändrat och inte. Fortfarande ska man bara 
behöva mata in värdet en gång men detta görs på endast en av flikarna i filen, som 
en inmatningsflik förklarar respondenten. 
 
Mål 
Målet med ABU är enligt respondent 2 att underlätta för controllers vid utvecklan-
det av modeller. Det ger en sorts flexibilitet vid utformningen, vilket inte ett stan-
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dardsystem ger. Även utseendemässigt är ABU en fördel eftersom utvecklaren själv 
kan bestämma hur det ska se ut. I det ekonomisystem som controllers hämtar data 
ifrån finns ingen funktion för att skapa diagram, vilket gör att Excel dessutom är ett 
bra presentationsverktyg menar respondenten. 
 
Respondent 2 och de andra som jobbar som controllers arbetar utifrån samma kal-
kylmodell, även andra har tillgång till modellen men inte lika stora rättigheter att 
ändra. Vissa modeller utvecklar man bara en gång berättar respondenten, dessa un-
derhålls och anpassas efter förändringar som uppstår med tiden. Ju större systemet 
är desto mer underhåll behövs menar respondenten. Arbetet med ABU för control-
lers kan sägas vara ganska kontinuerligt. 

4.3.  Fördjupning inom området 
Vi ville genom att intervjua en expert inom området även fördjupa våra egna kun-
skaper och komplettera samt öka förståelsen för de svar vi fått från respondenterna i 
fallstudien.  

4.3.1 Expert 
Experten inom ABU som vi har intervjuat heter Anders Avdic och arbetar som lek-
tor på Örebro Universitet. Avdic har skrivit två avhandlingar, en licentiatavhandling 
med titeln: Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram och en doktors-
avhandling med titeln: Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylpro-
gram, vilka har inspirerat oss till uppsatsen. Anders Avdic har varit relativt ensam i 
Sverige hittills med att forska inom området ABU. Avdic blev intresserad av områ-
det när han kom i kontakt med en person som hade utvecklat ett helt budgetsystem 
för hela sin koncern med endast verksamhetskunskaper och kännedom om hur ett 
kalkylprogram fungerar. Detta stämde inte med Avdic bild av hur systemutveckling 
skulle gå till, eftersom det inte fanns någon projektgrupp, inte några metoder och 
inte några speciella programmeringskunskaper som i traditionell systemutveckling. 
Anders refereras som expert eller respondent 3 löpande i uppsatsen. 

4.4.  Sammanställning av intervju 
Nedan följer en sammanställning av den intervju vi gjort med experten, den följer 
samma upplägg som tidigare med delområden: organisation, användare, teknik och 
metod med underrubriker inom varje område.  

4.4.1 Organisation 
Organisationavsnittet är indelat i: användning, fördelar, nackdelar, mål, alternativa 
lösningar, medvetenhet och motivation. 
 
Användning 
Expertens uppfattning är att ABU finns överallt. Men det beror mycket på organisa-
tionens karaktär. Experten tror att det har mycket att göra med om organisationen är 
decentraliserad eller centraliserad och att detta kan ha en stor påverkan av använ-
dandet. Experten tror också att det har att göra med professionalism eller inte, ex-
empelvis om det är mycket ingenjörer som hör till en slags profession som arbetar 
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med det här. Det tror experten också är en aspekt som spelar en viss roll, även för-
ändringsbenägenheten – dvs. hur organisationen ser på omvärlden kan vara viktigt 
att ta hänsyn till för de organisationer som använder ABU.  
 
Angående målet med ABU är det sällan som själva organisationen med berått mod 
försöker att starta en sådan här verksamhet, utan den uppstår utifrån ett behov hos 
användarna. Experten tror att användarna helt enkelt vill sköta jobbet och få infor-
mation som de inte skulle få på annat sätt. 
 
Eftersom behovet uppstår hos användarna är det vanligt att företaget inte direkt be-
höver motivera sina användare till det här beteendet och experten har aldrig hört 
talas om någon som försökt att stimulera till det. De flesta ledningar kan nog snara-
re vara lite skrämda eller oroliga för att det som användarna utvecklar ska bli för 
”vildvuxet”, att det ska bli odokumenterat, inte följa någon specifik standard, vara 
svårt att underhålla, försvinna när någon blir sjuk eller slutar osv. Experten upple-
ver nog själv att de som inte gör det här själva kan se fler faror än de som sysslar 
aktivt med det. 
 
Ibland kan det finnas ledningar som är emot det här fenomenet också och enligt ex-
perten finns det IT-avdelningar som säkert vill hålla användaren i lite stramare tyg-
lar på grund av ovanstående. 
 
Fördelar 
Om man bortser från eventuella nackdelar tycker experten att ABU i stort ökar flex-
ibiliteten, kreativiteten och självständigheten. Experten tror att det ökar möjligheten 
att svara upp mot förändringar i omvärlden och ifrågasätta den egna verksamheten 
kontinuerligt. 
 
En devis är enligt experten: ”what can not be questioned, can not be changed” och 
då ser experten det här även som ett sätt att ifrågasätta, det vill säga de som arbetar 
som controllers har till uppgift att granska verksamheten och hitta system. Genom 
ABU ökar deras potentiella möjlighet att göra detta. 
 
ABU handlar till sist också till väldigt stor del om att ta fram underlag till beslut. 
Experten har inte något exempel på ABU som inte ökar kvaliteten på beslut. Det 
kan vara på många olika sätt, ett sådant är ett exempel på ett väldigt litet system: 
Det var ett företag som hade veckomöten om sin produktion. Då skrev de helt en-
kelt bara in sju värden, föregående år och budget som en graf, det var en bearbet-
ning som många kanske inte skulle kalla för ett informationssystem. De tog med sig 
det som en overheadbild till ett veckomöte för att se hur det hade gått den senaste 
veckan och bara det faktum att de visade detta, skapade en massa diskussioner som 
annars inte skulle ha kommit till. Avvikelserna blev tydligare eftersom dessa visua-
liserades.  
 
Därför är även presentationsaspekten viktig enligt experten när det gäller beslut. 
Man kan visa på olika omständigheter och sammanhang och på detta sätt göra det 
mer uppenbart. Likheter, trender och avvikelser, allt det som kan inverka på framti-
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den eller nutiden. Att kunna presentera resultat inför beslutsfattandet är nog vanli-
gast inom organisationer. 
 
De användare experten träffar som utvecklar gör det här hela tiden, ibland blir det 
inte bra, en del utvecklas, och en del blir rätt på en gång. Det är därför en slags kon-
tinuerlig bearbetning om kunskaper som är nödvändiga inom vissa professioner. 
 
Nackdel 
En nackdel med ABU är att världen inte är genomgod. Med detta menar experten 
att det alltid kan finnas någon som avsiktligt vill manipulera i sin omvärld. Det 
tycker experten också i och för sig motverkas lite av det här med professionalism. 
Om man utgår från att det är professionella människor man har att göra med har de 
sin etik, sin professionella etik att falla tillbaka på, och det är liksom hela poängen i 
många yrkesgrupper – att det ofta inte är någon som håller efter ingenjörer och con-
trollers, vad de gör, att de gör det de ska göra i några andra avseenden och då blir 
det inte större risk än att de exempelvis förskingrar pengar från organisationen. 
 
Experten tycker att det är viktigt att poängtera att bara för att någon gör system är 
de inte med automatik goda och renhåriga. De kan göra dumheter inom det här om-
rådet likaväl som inom andra. Hans erfarenhet är att användare ibland blir lite 
omyndigförklarade, att plötsligt är det någon annan som vet bäst. Det ska vara me-
toder, det ska vara kringgöra och liknande men det är ibland en lite förmyndaraktig 
inställning tycker experten. Att man som användare inte kan ta ansvar för konse-
kvenserna bara för att man får en dator över händerna. 
 
Men experten tycker även att det finns andra nackdelar, exempelvis de här syste-
men som görs kan vara avsiktliga, men de kan också bli komplexa och felaktiga, 
och på detta sätt även svåra att underhålla. De användarutvecklade systemen kan 
även vara svåra att förstå, på samma gång som de kan vara lätta att förstå. Man kan 
göra det oerhört komplicerat, vilket gör att det är svårt att följa logiken om man inte 
tänker på det. Och det kan vara en risk – att man gör det väldigt komplext på ett 
sådant sätt att man till slut inte har någon överblick över det man utvecklar. Å andra 
sidan är det precis vad som ibland kan hända med vanliga system – att det blir 
”spagettikod” eftersom det utvecklas och underhålls på ett konstigt sätt. 
 
Experten tror vidare att personerna som arbetar med det här kan vara oskickliga de 
också, de kan göra felaktiga och komplicerade system som snarare gör det svårare 
än lättare att hantera information och ta beslut. Men experten menar att om man är 
professionell i sin yrkesroll, kan man vara bra eller dålig på alla sätt och vis. Det är 
bara ett av flera sätt som man kan vara bra eller dålig på. Det finns även möjlighet 
att användare bygger upp en viss position genom att man gör ett system, det är inte 
ovanligt att företaget är beroende av de här systemen och kopplade till beslutsun-
derlag som är viktiga och då har man tillskansat sig en roll som man skulle kunna 
missbruka enligt experten. 
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Mål 
Som experten ser det är en av de stora poängerna med ABU, den kunskap som an-
vändaren har går till viss del att överföra men det mesta eller i alla fall ganska 
mycket går inte att förklara. Det finns därför mycket ”tyst” kunskap som är svår att 
beskriva. Att överföra information från person till person är en ganska svår sak och 
man uppfattar det alltid utifrån en referensram. Men om nu användaren själv kan 
göra systemet om det inte finns för stora nackdelar med det, kan ändå den här tysta 
kunskapen utnyttjas, vilket skulle vara mycket svårare om någon annan än använda-
ren skulle utveckla systemet. 
 
Det finns enligt experten väldigt många fördelar med ABU, i alla fall om man inte 
ger sig in på sådana aktiviteter som är väldigt komplexa eller avancerade systemut-
vecklingsuppgifter som verkligen kräver expertis. Detta kan vara programmering i 
nätverk, databaser m.m. 
 
De användarutvecklade systemen kan även vara lätta att förstå. En av de stora för-
delarna med system som är gjorda med exempelvis kalkylprogram är att logiken är 
transparent, man kan – även om det är krångligt, göra en kalkyl över någon slags 
beräkning och sedan skicka ut den på remiss, och folk kan se vart ifrån siffrorna 
kommer. På detta sätt kan man utnyttja funktioner för att se hur saker och ting räk-
nas ihop, och detta är en stor fördel som experten ser det. 
 
Alternativa lösningar 
När det gäller hur ABU påverkar det dagliga arbetet i större organisationer jämför 
experten med hur det är på områden som han har undersökt. Om man inte skulle ha 
gjort egna system finns det olika alternativ. Det ena är att man inte gör någonting 
alls, man gör som man alltid har gjort, man kan göra manuella system och räkna 
med miniräknare eller beställa jobbet från en IT-avdelning, eller kanske köpa ett 
standardsystem som innehåller moduler som gör de här sakerna. Beroende på vilket 
problem man löser, om problemet är lämpligt, är det kanske passande att göra det 
själv – då har man kontroll, det blir mer aktuellt och mer noggrant, man kan desig-
na utdata som man tycker och det finns där hela tiden. 
 
Medvetenhet 
Experten upplever det som om ledningen ofta inte är medvetna om den användarba-
serade systemutvecklingen inom organisationen. IT-avdelningarna är ofta medvetna 
om att det sker eftersom det drabbar deras vardag och experten tror att de är försik-
tigt positiva. Men samtidigt inser de också problemen, för de får verkligen ta itu 
med problemen när de uppstår. Experten tror att ledningarna är lite omedvetna och 
IT-avdelningarna är betydligt mer medvetna om att användarna utvecklar. 
 
Experten berättar att organisationer ofta kan stödja den här typen av verksamhet 
genom att använda en så kallad ”helpdesk”. Hit kan användare i organisationen 
vända sig till för att få stöd och support inom IT-baserade frågor. Organisationen 
kan även ställa vissa krav som användarna ska finna sig i, med standards och lik-
nande krav. 
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Motivation 
Experten har märkt att användarna ibland kan känna att det är ett ganska otacksamt 
arbete med tanke på tiden, för det mesta behöver man kanske inte alltid göra de här 
systemen, man gör det dels för att man vill göra ett bra jobb och skapa bra besluts-
underlag och ta reda på hur det ligger till. Då tar det ibland ganska lång tid att göra 
de här systemen själv, och den tiden märks aldrig, det är på det viset med pro-
grammering och systemutveckling att man ser resultatet, men man ser ofta inte det 
arbete som krävs för att göra det. 
 
På detta sätt kan det vara bra att avsätta någon slags tid för utveckling i arbetet, att 
det helt klart vore rättvisare om ledningen förstod att det kostar på i resurser att 
göra det här också enligt experten. 
 
Experten tror att det bästa sättet att motivera användarna är att på något sätt visa 
uppskattning för ett bra jobb. Att man uppmärksammar att det här verkligen är nå-
got som är bra för verksamheten. Motivation kan också enligt experten skapas av 
att användarna ser den långsiktiga nyttan med det de utvecklar.  

4.4.2 Användare 
Användning, utbildning, feedback och underhåll är de delområden som Användare 
är indelad i. 
 
Användning 
Enligt experten bidrar användare med kunskap dels om verksamheten, hur verk-
samheten fungerar och vilka uttalade eller outtalade mål som finns med verksamhe-
ten, dels kunskap om sin egen profession. Till exempel en ekonom vet vad bokslut 
är och vilka nyckeltal som är viktiga i produktion o.s.v. Detta skulle personen bidra 
med även vid traditionell systemutveckling. Det finns dock enligt experten mycket 
”tyst” kunskap, alltså sådan kunskap som är svår att beskriva och överföra till nå-
gon annan. Kommunikation överhuvudtaget kan vara svårt eftersom alla har olika 
referensramar. Finns möjlighet för en användare att utveckla system själv gör det 
att den kunskap som är svår att överföra kommer till nytta i alla fall. 
 
Experten upplever att det är olika från företag till företag hur samarbete mellan an-
vändare och IT-experter fungerar. Vissa är väldigt positiva och arbetar mycket för 
att underlätta arbetet för användarna, medan andra kan vara omöjliga och ha svårt 
att acceptera att användarna utvecklar system. Experten tror att det genom en för-
yngring av IT-experter, kommer de som är medvetna om att världen förändras och 
även inse att företaget bör göra det. 
 
Utbildning 
I en artikel har experten läst att utbildning är nyckeln till mer ändamålsenlig ABU 
men experten tror själv att många som går kurser glömmer bort det mesta eftersom 
de kunskaper som inhämtats inte används direkt. Dessutom är det alltid svårt att 
hitta en bra sammansättning i kursgruppen. Med detta vill experten säga att kurser 
är viktiga men att det är svårt att få till dem på ett bra sätt. Experten tycker att en 
fungerande helpdesk är ett bra alternativ vilket gör att användarna blir stöttade kon-
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tinuerligt i sitt dagliga arbete. Även webbaserade forum är något som användarna 
kan inhämta kunskap ifrån. Experten påpekar att något som är bra är att de anställda 
lär sig efter ett tag vem som kan vad, vilket underlättar när man behöver hjälp. 
 
Feedback 
Genom att visa uppskattning och placera ett utfört arbete på kartan kan vara vägen 
till en bättre miljö för användarna, säger experten men vet inte riktigt hur det skulle 
gå till. Ofta gör en användare något som kan komma till nytta i andra sammanhang. 
Experten ger ett exempel från ett jobb denne själv var inblandad i. Det var ett före-
tag som distribuerade tidningar och de använde sig av ett system som de utvecklat 
själva. Det här systemet sålde de till två andra ställen vilket ledde till att de två som 
utvecklat systemet blev otroligt nöjda för att det fanns en efterfrågan på något de 
hade utvecklat. De tjänade både pengar på det och fick uppskattning för det. 
 
Experten tror att ABU och tiden som ska läggas ner på det är väldigt svår att plane-
ra i förväg men på något sätt bör det synliggöras i verksamheten, hur är svårt att 
säga. Det är svårt att för t.ex. controllers skilja på vad som är ABU och inte, efter-
som de ofta sitter framför datorskärmen från morgon till kväll. 
 
Underhåll 
Experten berättar att av de exempel denne har sett ute i verkligheten är det den per-
son som utvecklat systemet som också använder och förvaltar det. Det kan hända 
att utvecklaren byter arbete och någon annan tar över systemet. Detta kan innebära 
lite problem om den som ”ärver” systemet har dåliga kunskaper i verktyget men är 
det en nog viktig del i arbetet skaffar sig de flesta kunskapen. 

4.4.3 Teknik 
Teknik är indelad i: verktyg, integration, underhåll, versionsbyten och övriga kom-
mentarer eftersom dessa områden togs upp under intervjun med experten. 
 
Verktyg 
De flesta verktygen som används enligt experten är mestadels MS-Office och  
Microsoft som är otroligt dominerande nuförtiden, experten upplever det som att 
kalkylprogram är de i särklass vanligaste, det finns också Access, men experten 
tycker att tröskeln är något högre att göra lite mer avancerade system, med Access, 
experten tycker att det väl kan diskuteras men framförallt ingår inte Access det i det 
vanliga Officepaketet. 
 
I verksamheter finns det ofta användare som använder sig av makron, mallar och 
liknande. Experten berättar att det kan vara ingenjörer de har t.ex. ofta läst pro-
grammering i sin utbildning och för dem är det inte vidare konstigt att skriva en li-
ten programsnutt, men tycker också att det kan vara lite vanskligt. Om de är de 
enda i en grupp som kan göra detta blir de även de enda som förstår vad det handlar 
om. 
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Integration 
Ofta används indata från centrala system, det tror experten är en jätteviktig förut-
sättning för den användarbaserade systemutvecklingen. När experten började med 
det här runt 1987-88, då var Pc:n lite isolerad – centrala system kunde ha andra 
operativsystem, de var inte ”med i leken” utan dom stod för sig själva. På senare tid 
har det blivit på det sättet att de mer och mer integrerats, först kom det lokala nät-
verket, sedan standardsystem som skapar utdata i hanterbara filformat och numera 
finns även ODBC som gör att direkt åtkomst mot databaser och dess data är åtkom-
lig på ett enkelt sätt.  
 
Det sker enligt experten en integrering av system där de här representerar en klass. 
Med egenutvecklade system finns det alltså en flora av möjligheter att kunna bear-
beta information. I vissa företag kan man se att de har haft mycket sådana här typer 
av system och sedan har de bytt till ett nytt standarsystem som varit mycket bättre, 
som har gett mycket mer underlag, blivit mer flexibelt – man kan ofta helt enkelt 
ställa andra frågor på ett annat sätt. 
 
Underhåll 
Angående underhåll är det i de exempel som experten stött på den som utvecklat 
som använder systemet och också förvaltar det. Sen kan det hända att de byter jobb, 
det har hänt flera gånger och då är det någon annan som måste ta över den här rol-
len. Problemet kan därför enligt honom vara om de har lite knagglig verktygskun-
skap. Men om det är en viktig del av jobbet får de se till att skaffa sig den kunska-
pen. 
 
Versionsbyten 
I dagsläget är det nog inget verktyg som direkt saknas, men experten tycker dock 
att det är svårt att veta vad man saknar innan man använt det, men när man ser på 
MS-Excel, har programmet förändrats från version till version, vissa versionsbyten 
har då medfört funktioner som varit väldigt positiva, exempelvis Pivottabeller, där 
man kan antingen från egna databaser eller från externa databaser tar in data och 
vrider runt med det för att skapa nya möjligheter. Något som dock alltid kan för-
enklas är att komma åt externa data på ett enkelt sätt. Till exempel som det är nu, 
kan man ta en kalkyl direkt från webben, det är inte vidare komplicerat, men exper-
ten tycker att det skulle kunna bli ännu enklare. 
 
Övriga kommentarer 
ABU medför en hel del fördelar enligt experten, åtminstone under den tid man inte 
ger sig in på sånt som är väldigt komplext eller typer av systemutvecklingsuppgifter 
som verkligen kräver expertis – Programmering i nätverk, databaser m.m. 
 
Det är inte alla inom organisationen som vill att ABU ska ta för stora proportioner, 
samtidigt som man inser att det är oundvikligt. Experten tror att de flesta IT-
avdelningar och ledningar nog hellre gärna vill ha standardsystem och affärssystem, 
detta för att ha kontroll på att den användarbaserade systemutvecklingen inte blir 
för ”vildvuxen”, det är hans uppfattning. 
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4.4.4 Metod 
Experten säger sig aldrig ha stött på någon som har metoder för ABU men att det 
säkert finns de som skulle vilja ha det. Experten själv tycker att det strider lite mot 
hela idén att använda sig av metoder vid ABU och tror inte att det fungerar riktigt 
på det sättet. 
 
En nackdel med ABU är att det kan uppstå konflikter när det gäller standards på 
olika sätt, berättar experten. Därför kan det i vissa fall vara bra att inrätta strategier, 
exempelvis en viss standard på blanketter, utan att det behöver inverka negativt. 
Det kan också vara bra att begränsa verktygsfloran för att alla ska känna igen de 
miljöer som används. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera de svar som vi delgivits av våra responden-
ter i intervjuerna genom att ställa dem mot teorin och även beskriva hur vi själva 
uppfattar dessa. 
 
Analysen är gjord efter de områden som beskrevs i empirin: organisation, använ-
dare, teknik och metod. Efter varje del kommer vi att presentera de delar vi avser att 
bygga våra slutsatser på, dessa markeras med kursiv stil. 

5.1.  Organisation 
Området organisation är i sig uppdelat i fyra delar eftersom det är dessa som vi sett 
som de viktigaste från empirin. Dessa är: Rationalitet, Flexibilitet, Verksamhetsnyt-
ta och Tyst kunskap. 

5.1.1 Rationalitet 
Avdic (1999, stycke 3.1.2) menade att ABU utgår från ett arbetsuppgiftsperspektiv 
vilket gör att både den individuella såväl som den organisatoriska produktiviteten 
ökar. Turban uttryckte vidare i samma stycke att användarutvecklade system för 
beslut baserar sig på professionella användare som bygger eller använder datorer 
direkt för att lösa problem eller att förbättra deras produktivitet. För arbetsrelaterade 
applikationer och system spenderas tid till att skräddarsy och utveckla endast om 
användaren är säker på att detta kommer att spara tid i arbetet och höja produktivi-
teten menade Sutcliffe et al. (2003) och Sutcliffe (2003) i (stycke 3.4). På den eko-
nomiska sidan beskrev Klann (2003, stycke 3.5) att ABU har potential att öka pro-
duktivitet och skapa ett konkurrenskraftigt övertag genom att möjliggöra för slutan-
vändarna att tillgodo se sina egna specifika affärskrav. 
 
Respondent 1 menar att målet med att använda ABU inom organisationen främst är 
att hitta en rationell hantering för att kunna bearbeta och analysera information. En-
ligt denne används ABU i en väldigt stor del av det dagliga arbetet. Det mesta som 
respondenten gör i sitt jobb görs nästan alltid i MS-Excel. Respondenten anser att 
det är ett fantastiskt verktyg för att kunna utföra allt från enkla beräkningar till det 
lite mer avancerade vilket gör att programmet även förstärker den rationella hanter-
ingen av data i verksamheten. 
 
Enligt respondent 1 är användandet och nyttjandet av ABU väldigt rationellt för en 
större organisation som deras. För ett mindre företag som bara behöver utveckla vid 
enstaka tillfällen kan det istället vara mer rationellt med användande av konsulter. 
Av den anledningen tror även respondenten att användandet av ABU inom en orga-
nisation har mycket att göra med dess storlek. 
 
Det vore enligt respondent 1 väldigt irrationellt för organisationen om ingen där 
klarade av att hantera ABU. Organisationen skulle i sådana fall behöva många fler 
personer som sitter och jobbar med dessa saker vilket skulle vara dyrare. Därför 
menar respondenten att ABU även kan spara en hel del pengar för organisationen. 
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Respondenten menar att när han tänker på vad organisationen tjänar är ABU en 
grundförutsättning för att organisationen ska kunna vidareutveckla sin verksamhet. 
 
Det skulle också enligt respondent 1 bli en väldigt irrationell hantering, användarna 
måste kunna göra det här i sitt dagliga jobb, när beslut tas och de måste kunna byg-
ga modeller för att hantera detta. Information måste kunna hämtas och bearbetning-
ar kunna utföras, detta utan att hela processen ska behöva återupprepas. 
 
På det här sättet påverkar ABU organisationen väldigt mycket enligt respondent 1, 
för att företaget ska kunna ha en rationell hantering för att kunna fatta kloka beslut, 
med förnuftigt och rationellt tänkande måste organisationen arbeta på det här sättet. 
Det finns inga alternativ till nyttjandet av ABU. 
 
Teorin visar att ABU utgår från ett arbetsuppgiftsperspektiv vilket gör att både in-
dividuell och organisatorisk produktivitet ökar. Empirin visar att målet med ABU 
främst är att hitta en rationell hantering för att bearbeta och analysera informa-
tion. Det är även rationellt för ett stort företag att använda sig av ABU medan det 
för ett mindre företag kan vara mer lönsamt att anlita konsulter. ABU sparar där-
igenom pengar för en organisation av den här storleken och det finns egentligen i 
dagsläget inte några lönsamma alternativa arbetssätt till ABU. ABU hjälper till att 
effektivisera organisationens verksamhet, systemutvecklingsprocessen blir mer ef-
fektiv och tidsrymden för beslutsprocessen krymper. Vi ser att produktivitet och ra-
tionalitet ökar vid användande ABU. Vi tror även att det kan bli mer lönsamt för 
organisationen än att anlita konsulter men tror också att detta beror på vilket sätt 
det utförs på. Det kan exempelvis vara dyrare att låta en person i chefsposition ar-
beta mycket med ABU än om någon med lägre lön och andra typer av arbetsuppgif-
ter gör detta. 

5.1.2 Flexibilitet 
I teorin är de flesta överens om att det finns ett stort behov av system med betydligt 
högre flexibilitet än vad som finns i dagsläget. Won 2003, Klann 2003 och Paternò 
2003 menar i styckena 1.1 och 3.4 att dessa system enkelt bör kunna anpassa sig 
efter förändringar och olika krav. Systemen ska kunna möta användarkrav av olika 
slag och vara anpassningsbara, vilket ABU kan understödja.  
 
Målet med ABU är att underlätta för controllers vid utvecklandet av modeller påpe-
kar respondent 2. Det ger en sorts flexibilitet vid utformningen, vilket inte ett stan-
dardsystem ger. Även utseendemässigt är ABU en fördel eftersom utvecklaren själv 
kan bestämma hur det ska se ut. Excel kan enligt respondenten dessutom vara ett 
bra presentationsverktyg. 
 
Om eventuella nackdelar bortses ifrån anser respondent 3 att ABU ökar flexibilite-
ten, kreativiteten och självständigheten inom organisationen. Respondenten tror 
även att det kan öka möjligheten för organisationen att svara upp mot förändringar i 
omvärlden och ifrågasätta den egna verksamheten kontinuerligt. 
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Teorin pekar på att de flesta forskare är överens om att det finns ett stort behov av 
flexibla system, de ska kunna möta användarnas krav och behov och även vara an-
passningsbara. Empirin visar att ABU underlättar vid utvecklande av modeller ef-
tersom användaren själv kan bestämma utseende och även anpassa dessa efter för-
ändringar som sker kontinuerligt i verksamheten. ABU ger därmed också möjlighet 
att svara mot förändringar i omvärlden och ifrågasätta den egna verksamheten 
kontinuerligt. ABU ökar även flexibiliteten och kreativiteten inom organisationen. 
Vi anser att några av de stora fördelarna med ABU är att det ger flexibilitet och 
medför att användaren själv kan anpassa applikationen efter sina egna behov. Det 
blir enklare att svara mot förändringar i omvärlden och ifrågasätta den egna verk-
samheten genom att nyttja ABU. Detta var som vi beskrev tidigare en stor orsak till 
varför ABU överhuvudtaget behövs inom organisationer och varför inköpta system 
inte passar lika bra för dessa situationer. 

5.1.3 Verksamhetsnytta 
För arbetsrelaterade applikationer och system spenderas tid till att skräddarsy och 
utveckla endast om användaren är säker på att detta kommer att spara tid i arbetet 
och höja produktiviteten menar Sutcliffe et al. (2003) och Sutcliffe (2003) i stycke 
3.3.4. 
 
Den största nackdelen som respondent 1 ser med ABU är att det kan vara lätt hänt 
att användarutvecklarna börjar använda ABU som ett självändamål på grund av att 
de tycker att det är ganska kul. På det sättet är det även lätt att de tappar verksam-
hetsnyttan. Många kan fascineras av att bygga modeller och analysera dessa och 
glömmer kanske också därmed verksamhetsnyttan. Det är en nackdel som finns hos 
respondent 1:s organisation och det är en nackdel som respondenten tror finns hos 
alla som arbetar med ABU. 
 
Teorin visar att för arbetsrelaterade applikationer och system spenderas tid till att 
skräddarsy och utveckla artefakter endast om användaren är säker på att detta 
kommer att spara tid i arbetet och höja produktiviteten. Empirin visar att det är lätt 
hänt att användaren utvecklar system för att det är roligt och förlorar då lite av 
verksamhetsnyttan. Det vi kan säga om detta är att det ofta kan handla om en ba-
lansgång mellan att ha tankar i modeller och i ”verkligheten” och fortfarande kun-
na behålla verksamhetsnyttan. Har organisationen ingen verksamhetsnytta erbju-
der heller inte ABU några större fördelar för organisationen. 

5.1.4 Tyst kunskap 
Andersen (1994) beskriver i stycke 3.2 problem med överföring av kunskap från 
användare till expert och vice versa. Problemen medför att det vore lättare om an-
vändaren samtidigt är utvecklare. Turban (2001) menar vidare i stycke 3.5 att krav 
på omfattande och formella krav samt specifikationer inte elimineras vid ABU. Han 
visar där även på svårigheter vid överföring av information. 
 
Respondent 1 tror att ABU kan göra det lättare att formalisera sina egna tankar. Det 
möjliggör för hjärnan att få ett stöd för att kunna göra analyser på ett helt annat sätt 
än om användarna måste ha hjälp med det. Respondenten menar att slutsatser först 
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kan börja dras när användaren har tänkt igenom problemet vilket då underlättas 
med ABU. 
 
Respondent 3 anser att en av de stora poängerna med ABU är att den kunskap som 
användaren har, till viss del går att överföra men det mesta eller i alla fall ganska 
mycket inte går att förklara för någon utomstående. Det finns därför mycket tyst 
kunskap som är svår att beskriva. Att överföra information från person till person är 
en svår sak och uppfattningen sker alltid utifrån en referensram. Om användaren 
själv kan göra systemet och det inte finns för stora nackdelar med det, kan då den 
tysta kunskapen utnyttjas, vilket skulle vara mycket svårare om någon annan än an-
vändaren själv skulle utveckla systemet enligt respondenten. 
 
Användare bidrar enligt respondent 3 med kunskap dels om verksamheten, hur 
denna fungerar och vilka uttalade eller outtalade mål som finns med verksamheten 
och dels kunskap om sin egen profession. 
 
Teorin påpekade att det kan vara ett stort problem med att överföra kunskap från 
användare till expert vid traditionell systemutveckling vilket istället kan övervinnas 
vid användande av ABU. Det är både tidskrävande och svårt att överföra tyst kun-
skap och överföringen påverkas alltid av brus av olika slag vilket försvårar förstå-
elsen hos mottagaren. Empirin var inne på samma linje och menade att det är lät-
tare att formalisera sina egna tankar än att förmedla dem till någon annan, vilket 
även förenklar själva beslutsprocessen. Mycket av den kunskap som användaren 
besitter är värdefull vid systemutveckling men svår att överföra från person till per-
son. Det vi kan säga om detta är att när det handlar om tyst kunskap och hanter-
ingen av den tysta kunskapen är ABU ett ypperligt arbetssätt för att tillvarata vär-
defull kunskap hos individen. Det är även detta som är en av de stora poängerna 
med ABU. 

5.2.  Användare 
Området användare delade vi upp i följande områden efter svaren i empirin: Moti-
vation, Oberoende, Presentation samt Utbildning. 

5.2.1 Motivation 
Klann (2003) menade i stycke 3.5 att det inte får glömmas att de som arbetar med 
ABU måste lägga ner tid och uppmärksamhet på detta, vilket skulle kunna använ-
das till deras faktiska arbete. Sutcliffe et al. (2003) menade också i samma stycke 
att det därför finns kostnader med ABU och att kostnaden för ABU kan under en 
inlärningstid bli negativ. Kostnaden är kritisk och bör motiveras med ökad förståel-
se och effektivitet eller förbättrat utförande av arbetet enligt teorin De tar även upp 
att användare måste vara välmotiverade och motivationen måste bibehållas under 
hela inlärningsperioden. Klann (2003) påpekade även detta och menar även han i 
stycke 3.5 att det handlar om att antingen ha mer motiverade användare eller så 
finns det ett större behov av att motivera användare. 
 
Respondent 1 menar att som det är idag inom organisationen behöver ledningen 
inte uppmuntra personalen till att utföra systemutveckling, snarare kan de behöva 
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påminna dem om att utvecklingen ska ge något mervärde för verksamheten. Re-
spondenten tror samtidigt att det kan vara relaterat till personer på olika nivåer ef-
tersom vissa personer kan ha en tendens till att vara för mycket i ”verkligheten”. De 
skulle kanske behöva ta in mer information och analysera samt bearbeta denna tror 
respondenten. Sammanfattningsvis uppmuntrar inte ledningen generellt de anställda 
till utveckling, det skulle möjligtvis i sådana fall gälla enskilda personer menar re-
spondenten.  
 
Respondent 3 anser att eftersom behovet uppstår hos användarna är det ofta vanligt 
att organisationen inte direkt behöver motivera sina användare till det här beteendet 
och respondenten har aldrig hört talas om någon som försökt att stimulera till det. 
De flesta ledningar kan snarare vara lite skrämda eller oroliga för att det som an-
vändarna utvecklar ska bli för ”vildvuxet”. Med detta menar respondenten att det 
som produceras inte behöver dokumenteras eller följa någon given standard. Det 
kan även vara svårt att underhålla dessa system, speciellt om den som producerat 
artefakten blir sjuk under en tid eller väljer att på annat sätt lämna organisationen. 
 
Angående motivation anser respondent 2 att organisationen i sig inte ger nog myck-
et feedback, det är nästan ibland på det viset att det vore önskvärt för de anställda 
att kunna få tillbaka lite mer åsikter om det som görs och produceras. Respondent 3 
anser också att användarna ibland kan känna att den här typen av utveckling ibland 
kan vara ett väldigt otacksamt arbete med tanke på tiden. Detta eftersom organisa-
tioner för det mesta kanske inte alltid behöver göra dessa system, de görs dels för 
att arbetarna vill göra ett bra jobb, för att skapa ett bra beslutsunderlag och för att ta 
reda på hur det ligger till. När detta görs kan det ibland ta ganska lång tid att produ-
cera system själv och den tiden märks aldrig. Enligt respondent 3 är resultatet ofta 
synligt, men att arbetet som krävs för att göra det inte syns. 
 
Det bästa sättet att motivera användarna är enligt respondent 3, att på något sätt visa 
uppskattning för ett bra jobb. Att organisationen uppmärksammar att det som pro-
ducerats verkligen är något som är bra för verksamheten. Men motivation skapas 
också enligt experten av att användarna även kan se den långsiktiga nyttan med sy-
stemutvecklingen. 
 
Teorin visar att användarna bör motiveras samtidigt som empirin visar att organi-
sationen snarare får hålla tillbaka användarna och inte alls behöver motivera des-
sa. Användarna själva anser att de ibland t.o.m. får för lite feedback. Vi anser där-
för att ABU är en självklarhet på den administrativa delen av organisationen, detta 
beror på att det används i väldigt hög utsträckning och på detta sätt även är en stor 
del av de flesta anställdas arbete. Arbetssituationen kan självklart fortfarande för-
bättras t.ex. genom ökad feedback från ledningen på användarutvecklarnas utförda 
arbete, vilket kan göra att de anställdas prestationer kanske kan förbättras ytterli-
gare vilket gagnar organisationen som helhet. 

5.2.2 Oberoende 
Andersen (1994) menade i stycke 1.2 att målet med ABU är att användaren ska 
kunna utveckla system själv och vara mindre beroende av experter. Vidare ansåg 
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Turban (2001) i stycke 3.5 att ABU ger kortare leveranstid och möjliggör för an-
vändarna att även följa sitt arbetsschema bättre. 
 
Angående oberoende anser respondent 1 att ABU är en viktig del i det dagliga arbe-
tet och säger sig inte klara av att sköta sitt jobb om han inte till en viss nivå kunde 
bygga egna modeller för analys. Om respondenten skulle vara tvungen att gå till 
någon annan för att utföra detta skulle det bli ett otroligt irrationellt arbete och re-
spondenten skulle även vara beroende av någon annan för att kunna genomföra sitt 
arbete. 
 
För respondent 2 passar ABU bra som arbetssätt men tror att det även varierar från 
person till person. Det viktigaste för respondenten är att sträva efter att vara väldigt 
oberoende i sitt arbete som controller. På det viset handlar det väldigt mycket om 
att kunna vara oberoende av någon annan för att kunna utföra sitt arbete. Respon-
denten anser att det är bättre att kunna utveckla sina modeller själv istället för att 
någon annan ska göra det. Det är även det som respondenten anser vara styrkan 
med ABU – att kunna göra en modell själv och inte behöva vänta på att någon an-
nan gör det. 
 
Respondent 2 menar vidare att det inte går att bygga upp sitt dagliga arbete utifrån 
att hela tiden kontakta någon för att få hjälp när modeller ska utvecklas. Däremot 
när det gäller mer avancerade och komplexa lösningar kan en konsult anlitas på en 
gång eftersom inte controllers har den sortens kunskap om systemutveckling. Re-
spondenten anser dock att det är viktigt att någon från verksamheten lär sig det nya 
systemet för att inte skapa ett onödigt beroende av någon utifrån. 
 
Respondent 3 anser vidare att ABU kan vara till stor hjälp för t.ex. controllers efter-
som de i sin arbetsuppgift ska granska verksamheten och hitta system.  
 
En av de största fördelarna med att användarna kan utveckla själva, är att företaget 
slipper ta in en konsult som sitter en vecka eller en månad med en kravspecifika-
tion, utveckling o.s.v. tycker respondent 1. Att organisationen istället själv kan ana-
lysera vad som händer på veckobasis eller månadsbasis är viktigt. Detta eftersom 
företaget har en väldigt varierande tidrymd på de olika typerna av beslut som fattas. 
Allt från en strategiplan som görs på fem års sikt till enklare analyser för en vecka 
framåt. 
 
Teorin pekar på att det är viktigt att minska beroende av expertis i utvecklingen. 
Empirin visade också att det viktigaste för dem som användare och organisation 
var att sträva efter att vara oberoende i sitt arbete. De poängterade även att deras 
arbete inte kunde utföras om de skulle vara beroende av andra individer vid ska-
pandet av sina modeller och beslutsstöd. Av detta tycker vi oss se att det viktigaste 
skälet för ABU:s existens är att användare och organisationen vid användandet ej 
är beroende av andra individer som till exempel konsulter för att utföra det dagliga 
arbetet inom organisationen. 
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5.2.3 Presentation 
Avdic (1995) beskriver i stycke 3.8.1 att kalkylblad tillåter presentation av data som 
diagram, rapporter, bilder, figurer, tabeller och liknande former. Det finns även stor 
möjlighet att anpassa miljön i form av egna mallar, egendefinierade funktioner, an-
passning av gränssnitt och tangentbordskombinationer. 
 
När det gäller presentation anser respondent 1 att användarna även ges möjlighet att 
presentera resultatet för andra på ett begripligt och lättförståeligt sätt. I längden an-
ser respondenten att det ger en struktur och även ett mer pedagogiskt sätt att presen-
tera den information som avses att presenteras. 
 
Respondent 2 menar att ABU har en stor fördel gentemot de standardsystem som 
används i organisationen. Detta eftersom respondenten själv som utvecklare kan 
bestämma hur det ska se ut. I det ekonomisystem som respondenten hämtar data 
ifrån finns i dagsläget till exempel ingen funktion för att skapa diagram, detta går 
dock bra att göra i Excel – vilket även gör det till ett bra presentationsverktyg me-
nar respondent 2. 
 
Enligt respondent 3 kan de användarutvecklade systemen vara lätta att förstå. En av 
de stora fördelarna med system som är gjorda med exempelvis kalkylprogram är att 
logiken är transparent. Det finns möjlighet att göra en kalkyl över en beräkning och 
sedan skicka ut den på remiss även om det kan vara lite krångligt. På detta sätt kan 
även användarna utnyttja funktioner för att se hur saker och ting räknas ihop och 
det är en stor fördel som respondenten ser det. För beslut är även presentations-
aspekten viktig enligt respondenten. Den som utvecklar kan visa på olika omstän-
digheter och sammanhang och på detta sätt göra det mer uppenbart. Likheter, tren-
der och avvikelser, allt det som kan inverka på framtiden eller nutiden. Möjligheten 
att kunna presentera resultat inför beslutsfattandet på ett bra sätt är nog vanligast 
inom organisationer enligt respondenten. 
 
Teorin visade att användarbaserade utvecklingsmiljöer som exempelvis kalkylpro-
gram har bra möjligheter för att anpassa miljön och skapa presentationer av in-
formation. Empirin visade på samma sak och beskrev att ABU för dem ger möjlig-
het att på ett pedagogiskt, strukturerat och lättförståeligt sätt skapa presentationer. 
Det verkar även vara en stor fördel gentemot en del av de standardsystem som an-
vänds i organisationen eftersom användarna själva kan bestämma både layout och 
innehåll i en presentation. Systemen blir med det här verktyget lättare att förstå och 
härleda, vilket även enligt respondenterna är viktigt vid beslutstagande. Detta upp-
lever de som att det förstärker presentationsaspekten. Vi anser därför att ABU ger 
stora möjligheter för användarna att på ett enkelt sätt efter sina egna behov kunna 
anpassa sin miljö, vilket inte många standardsystem gör. Presentationen blir även 
lättförståelig och enkel att härleda i system skapade genom ABU. 

5.2.4 Utbildning 
Brancheau och Browns menar i stycke 3.3.3 att utbildning väldigt viktigt för ABU. 
Paternò (2003) menar också i stycke 3.3.1 att det idag finns miljöer som hjälper 
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slutanvändarna att stödja varandra i programmering, genom att dela program och 
modifierade de delade programmen. Han beskriver även hur viktigt det är att till-
handahålla tekniska förhållanden som stödjer samarbete mellan användare och dess 
utveckling. 
 
Respondent 1 och 2 anser att det inom SSAB finns flera olika sorters IT-experter. 
Dels de som arbetar på IT-avdelningen, dels konsulter som anlitas för specifika 
uppdrag och till sist de s.k. superanvändarna som är användare med IT som specia-
litet. Detta innebär att vem som kan hjälpa eller ska tillfrågas beror på vilket pro-
blem slutanvändaren har enligt respondenterna.  
 
Respondent 1 berättar att anställda inom organisationen får gå utbildningar men att 
det krävs av nyanställda civilingenjörer och civilekonomer att de kan de vanligaste 
verktygen som till exempel MS-Word och MS-Excel. Respondent 1 menar vidare 
att de flesta av de anställda behärskar enkel användning av MS-Word och MS-
Excel vilket innebär att de flesta som nu går kurser även går vidare i utvecklingen 
och lär sig mer avancerade saker än det mest grundläggande i programvaran. 
 
Respondent 1 säger sig själv endast använda kanske 5 % av alla de funktioner som 
finns i Excel och menar att det inte finns någon strategi inom organisationen för hur 
användarna ska göras uppmärksamma på olika funktioner som kan vara användbara 
i utvecklandet, förutom att superanvändare och IT-experter håller sig uppdaterade 
och internutbildar de övriga på företaget när tid och möjlighet finns. 
 
Respondent 2 menar att det handlar om ett nätverk av kunskap och att det gäller att 
lära sig vem som kan vad inom organisationen. Respondent 3 påpekar att något som 
även är bra är att de anställda lär sig efter ett tag vem som kan vad, vilket underlät-
tar när de behöver hjälp. Enligt respondent 1 finns det även en styrka som de kan 
ringa eller maila för att få hjälp om anställda ska göra enklare lösningar i Excel. Fö-
retaget har en ”helpdesk” som de kallar för PC-stöd, personerna på den avdelningen 
hanterar inte bara maskinfel utan även andra typer av felaktigheter och problem 
som användarna kan ha. Respondent 2 menar att om någon användare får problem 
med en modell i Excel frågar de som arbetar på avdelningarna varandra eller löser 
problemet på något annat sätt. IT-avdelningen hjälper till om det handlar om ett 
tekniskt problem. 
 
Organisationer kan ofta enligt respondent 3 stödja den här typen av verksamhet ge-
nom att använda en ”helpdesk” – som är ett bra alternativ vilket gör att användarna 
blir stöttade kontinuerligt i sitt dagliga arbete. Hit kan användare i organisationen 
vända sig till för att få stöd och support inom IT-baserade frågor. Andra sätt att 
stödja verksamheten är att organisationen kan ställa vissa krav som användarna ska 
finna sig i, med att följa vissa givna standards och liknande krav. 
 
Respondent 3 menar att utbildning är nyckeln till mer ändamålsenlig ABU men tror 
egentligen själv att många som går kurser lätt kan glömma bort det mesta eftersom 
de kunskaper som inhämtats inte kommer till direkt användning. Dessutom anser 
respondenten att det alltid är svårt att finna bra sammansättningar i kursgrupper. 



Ellingsson & Lindmark DEL III - ANALYS 
 

 

 
58 

Med detta vill respondenten säga att kurser är viktiga men det kan ofta vara svårt att 
få till dem på ett bra sätt. Även webbaserade forum kan vara något som användarna 
kan nyttja för att inhämta kunskap.  
 
Teorin visade att utbildning är en av de viktigaste faktorer som en organisation kan 
tillhandahålla sina användarutvecklare. Teorin verifierade även att en helpdesk 
kan vara ett bra sätt att stödja sina anställda när det gäller IT-relaterade problem 
för organisationen. Empirin visade att organisationen stödjer användarna med ut-
bildning och företaget har en helpdesk som stödjer dem i IT-frågor vilket teorin 
även påpekade var bra. Dessutom har användarna även hjälp av resurspersoner 
inom verksamheten som t.ex. superanvändare och IT-experter. Användarna får för-
utom detta själva hålla reda på vem som kan vad inom organisationen för att veta 
vilken person som är lämpligast att fråga när problem uppstår, därför handlar det 
även för dem om att använda någon form av kunskapsnätverk i sitt utvecklande. 
När en person anställs till en administrativ post i dagsläget inom organisationen 
krävs det att denne har kunskap i kalkylprogramanveckling. Av detta anser vi att 
utbildning är oerhört viktigt för en organisation som använder sig av ABU vilket 
den organisation vi har varit i kontakt med var väl medveten om. Det som skulle 
kunna förbättras är att organisationen bygger upp ett kunskapsnätverk som inte 
bara bygger på att individerna frågar varandra när de har problem och att även 
lägga upp vissa riktlinjer för användarutvecklarnas systemutveckling. 

5.3.  Teknik 
Området teknik är i sig uppdelat i fyra delar som vi också uppfattat som viktiga i 
empirin, dessa är: Verktyg, Förbättring, Integrering, samt Underhåll. 

5.3.1 Verktyg 
Turban (2001) förklarar i stycke 3.5 att systemutvecklare till skillnad från slutan-
vändarutvecklare använder en stor mängd verktyg. Slutanvändare använder istället 
mest kalkylprogram. Avdic (1999) beskriver i stycke 3.1.2 att kalkylsystem är en 
form av informationssystem som är utvecklat med hjälp av kalkylprogram och som 
samtidigt är integrerat i kalkylprogrammet. ABU har enligt Klann (2003, stycke 
3.8) spridits och använts genom nyttjande av modeller i kalkylprogram, skapande 
av makron i ordbehandlare och upprättande av avancerade filter i mjukvara för e-
post. Carr (2003, stycke 3.1.2) anser att system som är programmerade av använda-
re har varit vanligt förekommande sedan de tidigare kalkylprogrammen uppfanns. 
 
Som verktyg för ABU använder organisationen enligt respondent 1 mest kalkylpro-
gram som MS-Excel men även andra typer av applikationer. Respondenten känner i 
dagsläget inte att det saknas något särskilt verktyg inom organisationen. De använ-
der sig mest av Excel eftersom analyser och beräkningar är väldigt vanligt likadant 
som presentation, och då är Excel är ett bra verktyg enligt respondenten. 
 
Enligt respondent 1 används även allt från makron till avancerad databashantering 
och olika former av datawarehouse-lösningar inom organisationen. Det sistnämnda 
är det ett fåtal som har kunskapen för att kunna hantera, de tidigare nämnda ”super-
användarna”. Att importera och exportera data mellan olika system och mata in i en 
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databas med olika tekniker görs däremot inom de flesta av organisationens avdel-
ningar. 
 
Respondent 1 menar vidare att det som organisationen tidigare löste i andra system 
kan idag lösas med hjälp av Excel och det som löstes förr i stordatormiljö finns det 
enklare lösningar för idag. Det sker hela tiden en förenklingsprocess – det blir mer 
kraftfullt och samtidigt leder det till enklare verktyg. Den utvecklingen finns enligt 
respondenten inom organisationen. 
 
Enligt respondent 2 använder de som arbetar som controllers inom organisationen 
mest MS-Excel som utvecklingsverktyg eftersom de gör alla sina analyser i Excel. 
 
De system som en controller utvecklar och använder baserar sig mestadels på eko-
nomisk information, det finns en rapportgenerator i det existerande ekonomisyste-
met men där krävs det ganska mycket av användaren menar respondenten. Ekono-
misystems användarvänlighet påverkar hur svårt det är att skapa modeller, även om 
en controller gör modellerna bara en gång kräver det mycket mer av användaren än 
om du gör det i Excel enligt respondenten. All ekonomisk information som använ-
darna behöver finns i systemet, den hämtas därifrån och läggs in i Excel, det finns 
även några ytterligare informationskällor, som till exempel produktionssystemet 
berättar respondenten vidare. Det nya standardsystemet som ska implementeras 
kommer enligt respondenten att underlätta en hel del i arbetet eftersom dataöverfö-
ringen kommer att ske automatiskt till databasen vilket gör att den manuella inmat-
ningen försvinner till stor del. Det kommer därmed att bli snabbare och enklare och 
respondenten tror att mer tid kommer att kunna ägnas till analys istället. 
 
Enligt respondent 3 är de flesta verktygen som används för ABU inom organisatio-
ner mestadels de som ingår i MS-Office. Microsoft är otroligt dominerande nuförti-
den och respondenten upplever det som att kalkylprogram är de i särklass vanligas-
te, det finns vissa som använder MS-Access för sin utveckling. Respondent 3 menar 
vidare att det inom verksamheter ofta även finns användare som använder sig av 
makron, mallar och liknande.  
 
Teorin visar på att det finns strukturerade utgångspunkter för ABU. Kalkylpro-
gram, makron, mallar, databashanterare och script har spridits och används när 
det gäller ABU. Empirin visar att kalkylprogram till största del används för den 
användarbaserade utveckling som utförs inom organisationen, vilket är relativt hel-
täckande eftersom användarna inte verkar sakna något speciellt verktyg i sitt arbe-
te. Kalkylprogram är även de i särklass vanligaste verktygen när det gäller ABU. 
Det vi ser här är att organisationen definitivt använder sig av ABU eftersom de 
använder ett av de vanligaste verktygen för detta, dessutom använder de makron, 
mallar och databashanterare i sin verksamhet vilket vi anser tyda på en hög mog-
nadsgrad avseende ABU inom organisationen. 

5.3.2 Förbättring 
Carr (2003, stycke 3.3.4) menar att när många framsteg har gjorts inom design av 
system av användarutvecklare behöver också förbättringar göras i stödet av långsik-
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tig systemutveckling. Tankar kan lånas från t.ex. professionell mjukvaruutveckling 
och sedan appliceras på slutanvändarsystem. Paternò (2003, stycke 3.3.1) menar 
vidare att det finns miljöer som hjälper slutanvändarna att stödja varandra i pro-
grammering, genom att dela program och modifierade de delade programmen. Det 
är därmed viktigt att tillhandahålla tekniska förhållanden som stödjer samarbete 
mellan användare och dess utveckling. En viktig aspekt av det här är att utveckla 
kommentarer/notationer och verktyg för manipulering som kan användas i design 
och som tillåter användaren använda mjukvara direkt i individuella eller samar-
betande arbetsmiljöer. I vissa fall kan det även bli viktigt att ta i beaktande att sam-
arbete kan uppstå mellan människor på olika nivåer i kunskap och expertis. Strategi 
och teknik är viktigt för att underlätta och effektivisera styrningen av ABU. Enligt 
Avdic (1999) menar Brancheau och Browns i stycke 3.3.3 att utbildning är väldigt 
viktigt för ABU.  
 
Inflytande och styrning påverkar på olika sätt användarbaserad utveckling menar 
Avdic (1999, stycke 3.6). Han menar att om inte styrning och standards finns kan 
det leda till sämre användarutveckling. Databasadministration och tidkontroll är 
olika styrningsmetoder som kan behövas. Status och inflytande hos IT-specialister 
är något som kan förändras vid ABU. Användarutvecklaren får genom ABU mer 
inflytande och kan förändra efter egna behov på ett mer effektivt sätt. Användarut-
veckling kan ge bättre styrning och större lokalt ekonomiskt inflytande. 
Avdic (1999) menar vidare i samma stycke att styrning kan användas på minst två 
plan: de organisatoriska förutsättningarna och på användarutvecklarens direkta ar-
bete. Klann (2003, stycke 3.6) menar att det är väldigt viktigt att anstränga sig för 
en industriell standardisering annars kan det bli ett allvarligt hot för ABU:s fram-
gång. 
 
Respondent 1 anser att det som kan göras bättre i den miljö användarna idag befin-
ner sig är möjligtvis utbildning. Respondenten tror även att en viss standardisering 
av tillvägagångssättet för användarutveckling inom organisationen kan leda till en 
mer rationell hantering och på det viset även underlätta underhåll av artefakterna. 
Detta tror respondent 1 samtidigt leder till att applikationerna inte blir lika hårt 
knutna till individen. 
 
I dagsläget är det för respondent 3 inget verktyg som direkt saknas, men responden-
ten tycker dock att det är svårt att veta vad som saknas innan det använts. Något 
som dock alltid kan förenklas enligt respondenten är åtkomst av externa data på ett 
enkelt sätt. Till exempel att som det är nu kan en kalkyl hämtas direkt från Internet, 
det är inte mycket komplicerat, men respondenten tycker att det skulle kunna bli 
ännu enklare. 
 
Teorin påpekade att forskare föreslår att förbättringar kan göras genom att låna 
tillvägagångssätt ur den traditionella systemutvecklingen. Den belyste även att det 
är bra om användarna delar resurser mellan sig och några menar även att infö-
rande av strategi och metod ger en mer strukturerad och hanterbar utveckling vil-
ket skulle innebära en förbättring för organisationer som använder ABU. Utbild-
ning av användarna förbättrar även alltid arbetssituationen för användarutveck-
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larna. Empirin visar att det främst behövs bättre utbildning och kanske även en viss 
standardisering vilken kan underlätta underhåll och därmed även minska person-
beroende inom organisationen. Något som även framkom i empirin var att det vore 
önskvärt att förbättra möjligheten av åtkomst till extern data. Experten tror att för 
mycket styrning är negativt och att detta innebär att utvecklingen i sådana fall 
egentligen inte kan kallas för ABU. Vi tror som teori och empiri, att utbildning är 
nyckeln till att hela tiden förbättra förutsättningarna för effektiv ABU. Vi tror även 
att en viss styrning av utvecklingen kan vara positivt men att göra utvecklingen till 
en standard är att dra det för långt eftersom vi då tror att kreativiteten hos använ-
darna kommer att hämmas. 

5.3.3 Integrering 
Avdic (1999) beskriver i stycke 3.5 att otillräcklig systemintegration är ett problem 
och kan leda till inkonsistenta system. Även redundans anges som ett problem med 
detta. Turban (2001) menar i samma stycke att en fördel med ABU är att vissa pro-
blem med implementeringen kan reduceras. 
 
Respondent 1 berättar att de användarutvecklade systemen inom organisationen 
kopplas till de befintliga IT-systemen, allt från enkel överföring av data för hanter-
ing i Excel till att standardsystemen inom organisationen förses med data som an-
vändarna analyserat fram i sina modeller. Respondent 2 tycker att de användarut-
vecklade systemen ofta har en svag koppling till deras standardsystem. Detta för att 
den mesta delen av inmatningen fortfarande sker manuellt. Respondent 3 menar att 
indata från centrala system ofta används, det tror respondenten är en jätteviktig för-
utsättning för den användarbaserade systemutvecklingen.  
 
Teorin ansåg att det är viktigt att ta hänsyn till integration av system för att minska 
resursslöseri i form av redundans. Empirin visade att de användarutvecklade sy-
stemen inom organisationen kopplas till de befintliga IT-systemen. Medan de an-
vändarutvecklade ekonomisystemen i dagsläget har en svag koppling eftersom in-
matningar idag måste göras manuellt. Experten menar att det är en förutsättning 
för ABU – att data kan hämtas och lagras automatiskt i centrala system. Vi tror 
själva att det är viktigt att koppla samman systemen inom organisationen men vi 
kan även se att det i dagsläget inte fungerar på det sättet överallt. Detta kan alltså 
förbättras och på detta sätt även underlätta för användarna av systemen och an-
vändarutvecklarna i organisationen. 

5.3.4 Underhåll 
Dålig dokumentation sägs vara en brist hos användarutvecklade informationssystem 
menar Avdic (1999, stycke 5.3.4). Detta kan resultera i ett system som är svårt att 
underhålla och personberoende. Enligt Dietrich (2003, stycke 3.5) byter skräddar-
sydd mjukvara komplexiteten hos slutanvändarutveckling mot en enkel förvaltning. 
 
Respondent 1 anser att fördelen om underhållet av de här mindre applikationerna 
sköts av den som gjort dem är att det då inte tar mycket resurser från organisatio-
nen, nackdelen kan vara att det blir sämre underhåll. Enligt respondent 2 utförs un-
derhållet av de applikationer och modeller som tillverkas i Excel av den som till-
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verkat modellen. I de exempel som respondent 3 har stött på är det den som utveck-
lat och använder systemet som också förvaltar det. Det kan även enligt responden-
ten hända att de byter jobb, vilket har hänt flera gånger och då är det någon annan 
som måste ta över rollen i organisationen Problemet kan också enligt respondenten 
vara att användarna har dålig verktygskunskap.  
 
Teorin visar att dålig dokumentation sägs vara en brist hos användarutvecklade 
informationssystem. Detta kan även resultera i system som är svåra att underhålla. 
Empirin visar att om underhållet sköts av den som själv utvecklat artefakten tar det 
mindre resurser från organisationen men kan samtidigt bli gjort på ett sämre sätt. 
Det är troligtvis vanligast att användarutvecklaren själv förvaltar systemet. Verk-
tygskunskap är även viktigt för kvaliteten på underhållet av system. Vi har här kun-
nat konstatera att underhållet görs av utvecklaren och kan försämras om verktygs-
kunskapen och dokumentationen är bristfällig. 

5.4.  Metod 
Turban (2003, stycke 3.5) menar att organisationen kan skapa modeller vid utveck-
ling för att alla ska kunna göra på ett relativt likadant sätt. Även att organisationen 
möjliggör ett effektivt delande av beslutsstöd som är skapade av användare i orga-
nisationen är viktigt enligt Turban. ABU har enligt Klann (2003, stycke 3.8) spri-
dits och använts genom nyttjande av modeller i kalkylprogram, skapande av mak-
ron i ordbehandlare och upprättande av avancerade filter i mjukvara för e-post. Pa-
ternò (2003, stycke 3.6) beskriver att modeller är bra för ABU eftersom de tillåter 
människor att fokusera på huvudkonceptet utan att bli förvirrade av många detaljer 
på låg nivå. Han menar vidare att utvecklingsmetoder som är mer människooriente-
rade än processorienterade kräver mer flexibilitet och anpassningsbarhet vilket på-
verkar mjukvaruutvecklingen. Det finns även ett behov av flexibla miljöer på arki-
tekturisk nivå. Det finns enligt Barbosa (2003, stycke 3.4) även ett växande behov 
av alternativa användarutvecklingsmetoder för att fylla upp tomrummet mellan tra-
ditionell systemutveckling och ABU. Till sist är även Inflytande och styrning något 
som påverkar ABU på olika sätt enligt Avdic. Han skriver att några forskare har 
kommit fram till att om inte styrning och standards finns kan det leda till att använ-
darutvecklingen blir mindre lyckad. Databasadministration och tidkontroll är olika 
styrningsmetoder som kan behövas. 
 
När det gäller utveckling av IT-stöd inom organisationen finns det enligt respon-
dent 1 en väldokumenterad process, från idé till realisering. Den består av tre olika 
faser med supportstyrkor och verksamhetsutvecklare som arbetar i den första fasen. 
Sedan i den andra fasen kommer systemutvecklare in för att ta fram en kravspecifi-
kation som kan mynna ut i en IT-lösning och när detta händer tas ett beslut om hur 
detta ska realiseras. Det finns enligt respondenten tre sätt: sätta upp ett projekt och 
utse en projektledare för att utveckla själv, hyra in konsulter eller sätta upp ett pro-
jekt för att köpa in en standardlösning. 
 
Enligt respondent 1 beror det även mycket på situationen vilket beslutet blir, inom 
vissa områden är standardlösningar vanligast. Organisationen har en IT-strategi 
som stöd för denna typ av beslut berättar respondenten. Respondenten säger att det 
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görs generella standardiserade modeller, om exempelvis en prognos för hur perso-
nal utvecklas inom ekonomiområdet eller personalområdet ska göras. Då utvecklas 
den oftast som en standardiserad modell som sedan läggs ut på enheterna i organi-
sationen som sedan kan importera informationen. Ska informationen istället expor-
teras till Excel används också en standardiserad modell enligt respondenten. När det 
gäller enklare kalkylsystem finns det enligt respondenten inte några riktlinjer alls, 
dessa är mer personliga vilket kan vara en nackdel för organisationen. Responden-
ten menar att det i vissa fall kan vara bra att standardisera processen.  
 
Respondent 3 säger sig aldrig ha stött på någon som har metoder vid ABU men att 
det säkert finns de som skulle vilja ha det. Respondenten tycker själv att det strider 
lite mot hela idén att använda sig av metoder vid ABU och tror inte att det fungerar 
riktigt på det sättet ute i organisationerna. 
 
En nackdel med standards är enligt respondent 3 att det kan uppstå konflikter när 
det gäller dessa på olika sätt. Därför kan det i vissa fall vara bra att inrätta strategi-
er, exempelvis att ha en viss standard på blanketter, utan att det behöver inverka 
negativt. Det kan också vara bra att begränsa verktygsfloran för att alla ska känna 
igen de miljöer som används enligt respondent 3. 
 
Det görs inte någon dokumentation kring de applikationer som controllers utvecklar 
men däremot menar respondent 2 att de flesta applikationer är ganska likartade 
strukturmässigt, vilket gör att alla kan sätta sig in i systemet på ett enkelt sätt. Det 
har egentligen aldrig funnits några riktlinjer att utgå ifrån vid systemutvecklingen 
eller för hur modellerna bör se ut, utan det har enligt respondenten fallit sig natur-
ligt. Systemutvecklingsprocessen ser för respondenten ut ungefär på samma sätt 
varje gång respondenten utvecklar ett system. Först börjar respondenten med det 
data som berörs och som ska användas i modellen. Detta läggs in i ett ark i Excel 
och sedan beror det på vilken sorts modell som behövs för att veta vilket som är 
nästa steg. Respondent 2 berättar att de som arbetar som controllers har byggt upp 
hela sin analysbredd i Excel. 
 
Respondent 1 berättar att applikationerna som utvecklas av användare oftast kom-
mer till användning hos fler än en person. Men det händer ibland att samma modell 
utvecklas om och om igen av olika personer men med den egna personliga vink-
lingen. Fördelen med ABU enligt respondenten är att det hjälper till att på ett bra 
sätt strukturera den information som finns i huvudet vilket resulterar i strukturerad 
och hanterbar information. Respondenten menar att detta är en slags process mellan 
hjärna och den modell som användaren arbetar med. 
 
Målet med ABU är enligt respondent 2 att underlätta för controllers vid utvecklan-
det av modeller. Det ger en sorts flexibilitet vid utformningen, vilket inte dagens 
standardsystem ger. 
 
Respondent 2 och de andra som arbetar som controller arbetar utifrån samma kal-
kylmodell, även andra har tillgång till modellen men inte lika stora rättigheter att 
ändra. Vissa modeller utvecklas bara en gång enligt respondenten, dessa underhålls 
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och anpassas efter förändringar som uppstår med tiden. Respondenten menar att ju 
större systemet är desto mer underhåll behövs det. Arbetet med ABU för controllers 
kan sägas vara ganska kontinuerligt. 
 
Teorin visade på att gamla metoder för systemutveckling påverkar dagens arbete. 
Människoorienterade metoder kräver flexibilitet p.g.a. förändringar som enkelt ska 
kunna mötas. Det finns ett växande behov att möta skillnaderna som finns mellan 
Traditionell systemutveckling och ABU. Vissa menar att organisationens inflytande 
och styrning är viktigt för att höja kvaliteten på systemutvecklingen. Det är därför 
också viktigt att skapa modeller för utvecklingen för att alla modeller ska kunna 
göras på ett relativt likadant sätt. I empirin beskrivs att det finns en väldokumente-
rad process när det gäller större projekt inom organisationen men är helt obefintlig 
när det gäller ABU eftersom de är helt personligt utvecklade. I vissa fall kan det 
vara bra att standardisera utvecklingsprocessen. Experten har dock aldrig sett nå-
gon som använt sig av metoder för ABU och tror inte heller att det fungerar på det 
sättet i organisationerna och att det strider mot idén med ABU. Konflikter i stan-
darder kan även uppstå vilket kan motarbetas genom att inrätta strategier för ut-
vecklingen. Användaren menar att det inte görs någon dokumentation av de appli-
kationer som utvecklas men att de flesta är ganska lika i alla fall, vilket gör att an-
vändarna kan sätta sig in i systemet på ett enkelt sätt. Det har heller aldrig funnits 
några riktlinjer utan alltid fallit sig helt naturligt hur utvecklingen ska ske för an-
vändarutvecklarna.  
 
Vi har uppfattat att det egentligen inte finns några riktlinjer för ABU inom organi-
sationen och att det troligtvis beror på att ABU har sin utgångspunkt i människo-
orienterade processer vilket gör att det måste vara flexibelt. Dock tror vi att vissa 
riktlinjer från organisationen skulle underlätta för samtliga delar av organisatio-
nen.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra utifrån analys av 
teori och empiri. Vi kommer här även att föra en diskussion och försöka samman-
fatta vårt arbete i en metoddiskussion, egna reflektioner samt ge förslag på vidare 
forskning inom området. 

6.1.  Slutsatser 
Vår forskningsfråga löd: Hur och varför använder organisationer användarbase-
rad systemutveckling inom den egna verksamheten? Och vårt syfte med undersök-
ningen var att: åskådliggöra vilka fördelar, nackdelar och effekter ABU har för den 
administrativa delen av en organisation. 

6.1.1 Fördelar 
Några av de viktigaste fördelarna vi har kunnat se med ABU: 
 

 Vi tycker oss kunna se att strävan efter att vara oberoende är ett stort skäl 
till användande av ABU. Tid sparas för användaren genom att analys och 
testning sker omgående, en större kontroll av vad som ska göras är möjlig. 

 
 Produktivitet och rationalitet ökar vid användande av ABU eftersom det är 

den person som verkligen är insatt i vad som ska göras som också gör det. 
 
 Användaren kan på ett enkelt sätt anpassa system efter sitt eget behov vilket 

också är en stor fördel med ABU. Vi anser att några av de stora fördelarna 
med ABU är att det ger flexibilitet och medför att användaren själv kan an-
passa applikationen efter sina egna behov. 

 
 ABU är ett bra sätt att övervinna de problem som tyst kunskap medför, ef-

tersom användaren själv kan utveckla systemet utifrån sina egna tankar, 
analyser och problemlösningar. 

6.1.2 Nackdelar 
De nackdelar vi har kunnat hitta med ABU är: 
 

 Ledning kan ibland tycka att de anställda svävar iväg för mycket när det 
gäller användarbaserad systemutveckling. Vilket innebär att en del problem 
kanske kan lösas på ett bättre sätt, det gäller alltså att hålla en balans mellan 
verklighet och modell. 

 
 Det kan bli rörigt med massor av små system vilket reducerar överblickbar-

heten och gör att det är svårt att hålla reda på och få ut fördelarna av syste-
men.  

 
 Personberoende kan innebära ett problem för verksamheten eftersom system 

kan bli värdelösa om ingen vet hur de ska användas. 
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 Vi har här kunnat konstatera att underhållet görs av utvecklaren och kan för-

sämras om verktygskunskapen och dokumentationen är bristfällig. Det är 
alltså viktigt med en bra dokumentation, detta medför även att organisatio-
nen blir mindre personberoende. 

6.1.3 Övriga slutsatser och effekter 
En slutsats vi kan dra i detta fall är att ABU är en självklarhet och en stor del av de 
flesta anställdas arbete, speciellt controllers, på en administrativ avdelning. Detta 
innebär att någon specifik morot inte behövs eftersom fördelarna med ABU i sig 
redan ger användaren väldigt mycket. 
 
ABU är välanvänt och brukar oftast utföras med hjälp av kalkylprogram, makron, 
mallar och databashanterare. 
 
Utbildning är en av de viktigaste nycklarna till framgångsrik ABU eftersom det gör 
att utvecklaren lär sig att se nya möjligheter och kan utvecklas både i sin yrkesroll 
och som systemutvecklare. 
 
Det är viktigt att alltid ha verksamhetsnyttan i åtanke vid ABU för att utvecklingen 
inte ska sväva iväg allt för mycket och utveckla system som egentligen inte behövs 
eller bara för att det är en rolig sysselsättning. 
 
Integrering av användarutvecklade system med andra centrala system är viktigt för 
att underlätta de anställdas arbete och minska på dubbelarbete. 
 
Vi har utifrån undersökningen förstått att det egentligen inte finns några riktlinjer 
för ABU inom organisationen och att det troligtvis beror på att ABU har sin ut-
gångspunkt i människoorienterade processer, vilket gör att det måste vara flexibelt. 
Dock tror vi att vissa riktlinjer från organisationen skulle underlätta för samtliga 
delar av organisationen. 

6.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ställer vi oss frågan hur och varför organisationer använder 
användarbaserad systemutveckling inom den egna verksamheten?  
 
Organisationen använder ABU löpande i sitt arbete. ABU används i stor utsträck-
ning eftersom det är ett naturligt sätt att underlätta det egna arbetet. 
 
Anledningen till att de använder ABU i verksamheten är främst rationalitet, vilket 
är en av de stora fördelarna med ABU för en organisation av den här typen.  

6.2.  Diskussion 
När vi gick in i det här arbetet och hittade ämnesområdet ABU, var det egentligen 
nytt för oss. Därför var vi lite oroliga att de företag vi tog kontakt med inte skulle 
ha en aning om vad vi pratade om eller åtminstone ställa sig frågande till att detta 
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”fenomen” hade ett namn. Vi hade dock tur när personen som tog sig an oss visade 
sig vara väldigt insatt i ämnet och dessutom hade praktisk erfarenhet. Vi tror att det 
förhåller sig på detta sätt i många organisationer, att det är väldigt vanligt och till 
stor del en självklarhet att användarutveckla. Organisationernas stöd för detta ver-
kar vara att de anställda utbildas om behov finns samt att nödvändiga verktyg till-
handahålls. Självklart kan förbättringar göras och i detta fall tycker vi oss kunna se 
att bättre koppling mellan ekonomisystem och de andra IT-systemen skulle behö-
vas, eftersom det underlättar arbetsbördan otroligt mycket på den administrativa 
delen. Om detta är möjligt är något som skulle behöva ses över.  
 
Fördelarna med ABU innebär kortfattat att organisationen och individen blir pro-
duktivare, får en mer flexibel miljö att arbeta med och blir mindre beroende av kon-
sulter till exempel. Nackdelar som ABU medför är att organisationen kan försätta 
sig i en situation där de blir beroende av den person som har utvecklat ett specifikt 
system. Detta problem kan övervinnas med hjälp av riktlinjer och dokumentation. 
Kvaliteten på underhåll av system kan med hjälp av dokumentation höjas. Det ver-
kar inte finnas några specifika riktlinjer vid ABU eftersom den är väldigt spontan 
och kreativ i dagsläget. Eftersom detta är något som är positivt för en organisation 
tycker vi att riktlinjer alltid bör vara öppna på det sättet att det inte hämmar använ-
darutvecklaren i sitt arbete. 
 
Om ABU är lönsamt för en organisation kan diskuteras och vi tror att det beror 
mycket på organisationens storlek, på vilket sätt ABU stöds av organisationen. En 
mindre organisation har kanske inte råd att avsätta den arbetstid som faktiskt krävs 
för ABU. När det gäller avsatt tid för detta ändamål är det viktigt att i en organisa-
tion vara medveten om det arbete en anställd faktiskt lagt ner på systemutveckling, 
även om resultatet inte utifrån sett verkar vara speciellt krävande. Att underlätta 
t.ex. en beslutsprocess kan vara mycket värt för en organisation om beslutet som 
ska tas är betydelsefullt för organisationen. Det handlar om en avvägning att alltid 
se verksamhetsnyttan i det som görs och inte användarutveckla system för nöjes 
skull. 

6.3.  Metoddiskussion 
Frågeunderlaget har lästs av två personer för att förbättra detta och ge möjlighet till 
omformulering av frågorna för att undvika missförstånd i största möjliga mån. Det 
som kan kritiseras här är möjligen att de som läst våra intervjufrågor inte är speci-
ellt insatta i ämnet och att vi inte har gjort någon försöksintervju för att testa frå-
gorna på en lämplig försöksperson vilket kan innebära att vi har missat felaktigheter 
och liknande i frågeunderlaget. 
 
De intervjuer vi har gjort spelades in på band vilket är positivt i den bemärkelsen att 
vi har haft ett bra stöd när empiriavsnittet har sammanställts. Det som kan anses 
vara en brist är att störning i form av brus förekom på en av intervjuerna som gör 
att vissa delar är bristfälliga. Detta har vi kunnat bemästra genom att vi förde an-
teckningar under intervjuerna, transkriberade dem omgående och genom att lita till 
det goda minnet.  
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Intervjumaterialet skickades ut till respondenterna någon dag innan intervjuerna 
genomfördes, detta skulle i sig kunna ses som något positivt men för vår del hade 
endast en av respondenterna hunnit läsa igenom frågorna. Dock anser vi att respon-
denterna förstod vad vi var ute efter vid intervjuerna och att svaren vi fick oftast var 
fylliga och intressanta. Användaren gav svar som utgick ifrån dennes arbetssitua-
tion och chefen gav svar som hade att göra med organisationen framförallt men 
hade även egen erfarenhet av ABU. Expertens svar fyllde i resterande datainsam-
ling på ett mycket bra sätt och gav oss tankar och funderingar kring problemområ-
det på ett, enligt oss själva, lämpligt sätt. Våra tankar har givetvis färgats under ar-
betets gång av ämnet och även till viss del av Anders Avdics resonemang. Men vi 
har hela tiden haft som mål att vara så objektiva som möjligt, vi anser också att det 
är väldigt svårt – kanske t.o.m. omöjligt att vara helt objektiv till sin egen forskning 
eftersom man själv alltid kommer att färgas av det man väljer att belysa. 
 
Vår brist på erfarenhet av intervjuer och vårt sätt att ställa frågor påverkar respon-
denterna och svaren de gav. Dessutom har vår egen tolkning av svaren påverkat un-
dersökningens resultat. Vi anser att fallstudie har varit en bra metod för vår under-
sökning och att intervjuer har varit ett bra datainsamlingssätt eftersom det har gett 
oss möjlighet att samla in bred och fyllig kvalitativ data.  
 
Den teori vi har använt oss av för denna undersökning anser vi har varit intressant 
och relevant. Vi anser att källorna har hög trovärdighet och en bra spridning. Det 
som kan ifrågasättas är att endast en författare är från Sverige och resterande förfat-
tare är spridda över världen. Eftersom vi avsett att göra en nationell studie kan detta 
ifrågasättas men förklaring är att Anders Avdic är relativt ensam om att forska inom 
detta problemområde i Sverige, vilket i och för sig gör denna studie mer intressant. 
Det som höjer trovärdigheten hos källorna är att de flesta är forskare och har fått 
sina papers publicerade. 
 
Vi är även medvetna om att vår studie inte är helt explorativ utan även har drag av 
att vara deskriptiv. Dock anser vi fortfarande att uppsatsen i huvudsak är utförd 
med en explorativ ansats.  
 
Utifrån insamlad teori och empiri anser vi att det varit möjligt att göra en analys 
och kunnat dra slutsatser som besvarar vår forskningsfråga och vårt syfte. Dock är 
vi medvetna om att det vi kommit fram till inte nödvändigtvis stämmer med organi-
sationer världen över utan stämmer bäst in på en administrativ avdelning hos ett 
stort svenskt företag.  
 
Det vi undersökt är det vi bestämt att vi ville undersöka och att resultatet kan anses 
vara trovärdigt vilket gör att vi anser att arbetet har relativt hög reliabilitet och vali-
ditet. 

6.4.  Reflektioner 
När vi började arbetet med att utsöka forskningsfråga och syfte till uppsatsen tog vi 
kontakt med fil.dr. Anders Avdic i Örebro som verkligen var insatt i ämnet. Redan 
från början visade Avdic uppskattning för vårt arbete och har genomgående under 
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uppsatsarbetet varit positivt inställd till vårt intresse för området. Även våra övriga 
respondenter har uttryckt att de tyckt att ämnet varit väldigt intressant och fått dem 
att se på området med nya ögon.  
 
Under arbetet med uppsatsen har vi själva ansett ämnesområdet som spännande, 
intressant och givande. Det har speciellt varit givande för oss själva som fått för-
djupad kunskap inom ämnesområdet och breddat vår kunskap om forskning och 
utredningar. Dessutom har vi känt att det även varit nyttigt för våra respondenter 
som också har fått ut något av att vara med i vår undersökning, vilket vi givetvis 
tycker är väldigt roligt och stimulerande. 
 
Till slut vill vi även passa på att säga att det finns mycket material inom ämnet för 
den som vill fördjupa sig ytterligare i ABU. Dock finns det i Sverige inte mycket 
forskning gjord inom området vid sidan av Anders Avdic. 

6.5.  Förslag till fortsatt forskning 
Vi genomförde vår undersökning inom ett privat företag därför anser vi att något 
som skulle vara intressant att undersöka, är om det förehåller sig på samma sätt 
inom statliga myndigheter och organisationer eller om det skiljer sig åt – även un-
dersöka varför det ser ut på det sättet. 
 
Den studie vi gjorde var på ett nationellt plan vilket kanske skulle kunna skilja sig 
om den istället genomfördes på internationella företag. Vi tror det eftersom det i 
källor verkar skilja sig en hel del mellan synen på ABU ur till exempel ett ameri-
kanskt- och europeiskt synsätt. Därför skulle det vara av stort intresse att undersöka 
hur synen är på ABU är inom internationella som nationella företag och vilka skill-
nader det medför användaren och organisationen. 
 
Till sist tycker vi att det även kunde vara intressant att undersöka andra delar av en 
organisation. Vi fick enbart en inblick i den administrativa delen av företaget och 
därför skulle det även vara intressant att undersöka andra delar av organisationen 
som till exempel produktionsavdelningen. Detta anser vi även skulle kunna 
komplettera vår studie på ett bra sätt. 
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Frågor till användare 

Personbeskrivning 
- Namn 
- Utbildning (Bakgrund) 
- Arbetsroll 
- Arbetsuppgifter 

Användarbaserad systemutveckling 
- Använder du användarbaserad systemutveckling och i så fall, med vilken 

metod?  
- Finns det fler än du som utvecklar själv? 

- Varför utvecklar du egna system?  
- Vad är målet? 

- Använder andra det som du tillverkat? 
- Vilken typ av kunskap bidrar du med? 
- I vilken utsträckning utvecklar du egna applikationer? 
- Hur mycket tid uppskattar du att du utvecklar? 
- Kan du beskriva hur du går till väga i utvecklingsprocessen? 
- Ser du några fördelar med användarbaserad systemutveckling? 
- Ser du några nackdelar med användarbaserad systemutveckling? 
- Hur påverkar användarbaserad systemutveckling ditt dagliga arbete? 
- Är du som användare med och påverkar systemutveckling som utförs på 

andra system? 
- Hur upplever du förhållandet mellan dig som utvecklare och IT-experter? 

Organisationen 
- Upplever du att det finns stöd från organisationen för användarbaserad  

systemutveckling?  
- På vilket sätt? 

- På vilket sätt motiveras ni av organisationen? 
- På vilket sätt vidareutbildas du som användarutvecklare? 
- Vem bestämmer vilka krav som systemet generellt ska ha? 
- Vilka verktyg har du tillgång till? 
- Vilka förutsättningar har du till att kunna utveckla själv? 
- Avsätts tid för användarbaserad systemutveckling?, om inte hur löses detta? 
- Vilket underhåll sker på de användarutvecklade systemen?  

- Vem underhåller dessa? 
- Ser du några fördelar med användarbaserad systemutveckling för  

organisationen?  
- Ser du några nackdelar med användarbaserad systemutveckling för  

organisationen? 
- Konsekvenser? 

- Vad tjänar organisationen som helhet på användarbaserad  
systemutveckling?  

- konsekvenser? 
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- Hur kan du anpassa din befintliga miljö? 
- Finns det något som du tycker kan göras bättre i den miljö du befinner dig i? 

Teknik 
- Använder ni i dagsläget något standardsystem? 
- Är de användarutvecklade systemen kopplade till existerande IT-system i 

organisationen?  
- På vilket sätt? 

- Tycker du att det finns ett behov av nya programmeringsspråk och nya  
miljöer? 

Beslutsstöd 
- Använder ni användarutvecklade system som underlag till beslut 
 

Frågor till chef i organisationen 

Personbeskrivning 
- Namn 
- Utbildning (Bakgrund) 
- Arbetsroll 
- Arbetsuppgifter 

Användarbaserad systemutveckling 
- Används användarbaserad systemutveckling inom SSAB? 

- På vilket sätt? 
- Hur många? (flera / enstaka osv.) 

- Vad tror du är målet med användarbaserad systemutvecklingen inom 
SSAB? (enligt dig och enligt användarna) 

- Kommer de användarutvecklade systemen till nytta för fler än en  
användare? 

- Vilken typ av kunskap tillför användarbaserad systemutveckling? 
- I vilken utsträckning tror du att användarbaserad systemutveckling  

förekommer?  
- Hur mycket tid uppskattar du att användarbaserad systemutveckling tar för 

en användare? 
- Avsätter organisationen specifik tid för detta? 
- Hur tycker du att användaren bör gå till väga, hur tror du de går till väga? 
- Ser du några fördelar med användarbaserad systemutveckling för  

användarna? 
- Ser du några nackdelar med användarbaserad systemutveckling för  

användarna? 
- Hur påverkas ditt arbete av användarbaserad systemutveckling? 
- Hur ser förhållandet ut mellan användare och IT-experter enligt dig? 
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Organisationen 
- Upplever du att det finns stöd från organisationen för användarbaserad  

systemutveckling? 
- På vilket sätt? 

- På vilket sätt uppmuntrar organisationen användaren till systemutveckling? 
- På vilket sätt vidareutbildas användarutvecklarna? 
- Vem bestämmer vilka krav som systemet ska ha? (generellt och för  

användarutvecklade system) 
- Vilka verktyg har användarna tillgång till? 
- Vilka förutsättningar ger organisationen användarna? 
- Avsätts tid för användarbaserad systemutveckling? 

- Om inte hur löses detta? 
- Vilket underhåll sker på de användarutvecklade systemen? 

- Vem underhåller dessa? 
- Ser du några fördelar med användarbaserad systemutveckling för  

organisationen? 
- Ser du några nackdelar med användarbaserad systemutveckling för  

organisationen? 
- Vad tjänar organisationen som helhet på användarbaserad  

systemutveckling?  
- konsekvenser? 

- Hur kan användaren anpassa sin befintliga miljö? 
- Finns det något du tycker kan göras bättre i den miljö användarna befinner 

dig i? 
- Hur påverkar användarbaserad systemutveckling organisationen som  

helhet? 

Teknik 
- Använder ni i dagsläget något standardsystem? 
- Är de användarutvecklade systemen kopplade till existerande IT-system i 

organisationen? 
- På vilket sätt? 

- Tycker du att det finns ett behov av nya programmeringsspråk och nya  
miljöer? 

- Hur kan användaren göras medveten om funktioner för användarbaserad  
systemutveckling? 

- Hur kan dessa funktioner göras lättillgängliga? 

Beslutsstöd 
- Använder ni användarutvecklade system som underlag till beslut? 
- Hur påverkar detta organisationen? 
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Frågor till IT-expert 

Personbeskrivning 
- Namn 
- Utbildning (Bakgrund) 
- Arbetsroll 
- Arbetsuppgifter 

Användarbaserad systemutveckling 
- Hur ser du på användarbaserad systemutveckling? 
- Förekommer användarbaserad systemutveckling i verksamheten? 
- I vilken omfattning sker användarbaserad systemutveckling? 
- Vilka möjligheter ger användarbaserad systemutveckling för användare? 
- Ser du några fördelar eller nackdelar med användarbaserad  

systemutveckling? 
- Vilka konsekvenser ger detta för IT-avdelningen på SSAB och det arbete ni 

gör? 
- Hur upplever du förhållandet mellan IT-expert och användare? 

Organisationen 
- Hur påverkar användarbaserad systemutveckling ert arbete över tiden? 
- Upplever du att det finns stöd från organisationen för användarbaserad  

systemutveckling? 
- På vilket sätt? 

- På vilket sätt uppmuntrar organisationen användaren till systemutveckling? 
- På vilket sätt vidareutbildas användarutvecklarna? 
- Vem vilka krav som systemet ska ha? (generellt och för användarutvecklade 

system) 
- Vilka verktyg har användarna tillgång till? 
- Vilka förutsättningar ger organisationen användarna? 
- Avsätts tid för användarbaserad systemutveckling? 

- Om inte hur löses detta? 
- Vilket underhåll sker på de användarutvecklade systemen? 

- Vem underhåller dessa? 
- Ser du några fördelar med användarbaserad systemutveckling för  

organisationen? 
- Vad tjänar organisationen som helhet på användarbaserad  

systemutveckling? 
- Konsekvenser? 

- Ser du några nackdelar med användarbaserad systemutveckling för  
organisationen? – konsekvenser? 

- Hur kan användaren anpassa sin befintliga miljö? 
- Finns det något du tycker kan göras bättre i den miljö användarna befinner 

sig i? 
- Hur påverkar användarbaserad systemutveckling organisationen som  

helhet? 
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Teknik 
- Använder ni i dagsläget något standardsystem? 
- Är de användarutvecklade systemen kopplade till existerande IT-system i 

organisationen? 
- På vilket sätt? 

- Tycker du att det finns ett behov av nya programmeringsspråk och nya  
miljöer? 

 

 


