
EXAMENSARBETE

MARTIN KARLSSON
TOMAS DUVSTEN

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ
Informatik och Systemvetenskap

Vetenskaplig handledare:  Marita Holst

2004:248 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 04/248 - - SE

2004:248 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Varför och hur använder man
sig av användarmedverkan

vid systemutveckling?



 

Förord 
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Sammanfattning 
Många företag och organisationer har i dagens samhälle implementerat någon form av 
informationssystem, detta främst för att effektivisera informationshanteringen och på så 
sätt effektivisera hela organisationen. Många IT-projekt av den här typen anses dock bli 
misslyckade, många hävdar då att en grundförutsättning för att få lyckade IT-projekt är 
att använda sig av användarmedverkan, medan andra menar att användarmedverkan kan 
leda till kommunikationsproblem och konflikter. 
 
Med denna motsättning i argument kring användarmedverkan ville vi undersöka hur och 
varför personer inom IT-projekt använder sig av användarmedverkan idag.  
 
De svar vi fick angående hur, visar att personer inom IT-projekt väljer är att använda sig 
av referensgrupper som ska vara representativa för den användargrupp de tillhör. Det bör 
även finnas skillnader i hur användarna i referensgruppen ska vara, så att inte bara 
personer med ”datorvana” eller de på chefsnivå tas med. De vill även att personerna ska 
besitta vissa egenskaper, som till exempel att de ska vara positiva, utåtriktade, 
förändringsbenägna och kompetenta.  
 
Främsta anledningen till varför de använder sig av användarmedverkan är för att få bort 
den hotbild som många användare känner inför någonting nytt, skapa acceptans och 
förståelse för det nya informationssystemet, men även för att få med rätt funktioner.  



 

Abstract 
In the society of today many companies and organisations have implemented some sort of 
information system. The reason to this is basically to make the informative management 
and the whole organisation more efficient. However, many IT-projects of this type tend to 
be unsuccessful. Therefore some people claim that, in order to obtain successful projects, 
user participation is needed, while others think that this participation may result in 
communication problems and conflicts. 
 
With these different opinions about user participation as a basis, we wanted to examine 
how and why people within IT-projects make use of this participation today. 
 
The answers we received shows that people within IT-projects choose to make use of 
reference groups that should be representative for each user group. Besides, there should 
be distinctions among the users in each reference group so that not only those with 
computer practice or those on executive position are included. They also ask for people 
with certain features, for example those who are positive, open minded, flexible and 
competent. 
 
The main reason to why they make use of user participation is in order to get rid of the 
fear many users have towards something new as well as create acceptance and 
understanding for the new information system. They also want to be able to include the 
right functions. 
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1 Inledning 
De flesta företag och organisationer i dagens samhälle använder sig av informations-
system på ett eller annat sätt, dessa har ofta förts in i organisationen genom ett IT-projekt. 
Hägerfors (1995) menar att huvudsyftet med att starta ett IT-projekt som innebär att ta 
fram och implementera ett nytt informationssystem är att förändra i en organisation för att 
skapa en effektivare informationshantering, vilket effektiviserar hela organisationen. 
Hägerfors (1995) säger vidare att ett informationssystem omfattar, förutom ett 
datasystem, också människor med deras arbetsuppgifter, det vill säga användare. 
Hägerfors (1995) menar att de personer som vill förändra en miljö, eller delar av den, gör 
det för någon. De som designar/utvecklar ett informationssystem tar alltså inte bara 
hänsyn till de ekonomiska faktorerna, utan de vill också göra det som är rätt och bra för 
de personerna som ska använda informationssystemet. 
 
För att kunna göra det som är rätt och bra för användarna började man redan för 30 år 
sedan tänka på att involvera användarna vid utvecklandet och implementerandet av 
informationssystem skriver Kyng och Mathiassen (1997). Denna inriktning inom 
systemutveckling och som växte fram på 70-talet kallas participativ design. I participativ 
design förespråkas ett stort användardeltagande, inte bara för att systemet ska anses som 
lyckade, utan även för att användaren ska ha rätt att påverka sin framtida arbetssituation 
på ett demokratiskt sätt.  
 
När man idag talar om att involvera användarna i utvecklingsprocessen pratar man om 
användarcentrerad systemdesign, vilket enligt Gulliksen och Göransson (2002) innebär 
att det fokuseras på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen. 
Författarna ställer sig frågan om det är så enkelt att bara användarna av systemet blandas 
in i processen med att ta fram ett informationssystem, så blir det lyckade system? 
Författarna besvarar frågan själva med ”givetvis inte”, men presenterar samtidigt en 
amerikansk undersökning av 8380 IT-projekt i 365 IT-företag, där endast 16,2 % ansågs 
som helt lyckade av ledningen för företagen. Den faktor som ansågs som viktigast vid de 
lyckade projekten var en effektiv användarmedverkan. Andra faktorer var en tydlig 
kravspecifikation, bra planering och stöd från beslutsfattarna.  
 
Både Gulliksen och Göransson (2002), och Kyng och Mathiassen (1997) pekar på en del 
negativa effekter med användarmedverkan. Gulliksen och Göransson (2002) skriver att 
de skillnader som finns i kompetens mellan deltagarna i IT-projekt kan skapa 
kommunikationsproblem, samt att den attityd utvecklarna har till användarna kan påverka 
arbetet i IT-projekten negativt. Kyng och Mathiassen (1997) skriver bland annat om ett 
problem som kom fram vid participativ design var att det var otroligt resurskrävande, den 
tar resurser från de anställdas ordinarie arbetsuppgifter, vilket är ett problem. Ett annat 
problem var att det uppstod konflikter eftersom man i participativ design försöker att ta 
hänsyn till alla deltagares åsikter. Dessa problem kan ha påverkat graden av 
användarmedverkan under 80-talet och delvis 90-talet då det inte var lika vanligt att 
använda sig av det som det åter börjar bli idag.  
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Det finns alltså inte bara positiva effekter av användarmedverkan, och det behöver inte 
vara så att det blir bättre informationssystem för att utvecklarna har jobbat tillsammans 
med användarna. Öhman (1999) säger att det finns studier som visar på att användar-
deltagandet inte ger automatiska fördelar vid utvecklingen av informationssystem, utan 
att det måste vara en effektiv användarmedverkan, och med effektiv menas att det ska 
vara rätt användare som deltar vid rätt tillfälle. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) skriver också om effektiv användarmedverkan, och 
nämner att några av de organisationer som de har ett samarbete med har stor erfarenhet 
och tradition av att involvera användarna i utvecklingsarbetet. Men vilka användare som 
de involverar, var, när och hur i processen bestäms ofta utan några riktlinjer eller strategi, 
det vill säga inte på ett effektivt sätt enligt författarna. Gulliksen och Göransson (2002) 
tar upp riktlinjer och faktorer som de anser vara bra för att få en effektiv användar-
medverkan, vilka vi kommer att ta upp och förklara i teorikapitlet.  
 
Vi som författare till den här studien tycker att det är intressant att användarmedverkan 
åter verkar vara ett populärt arbetssätt, även om det inte kallas participativ design som på 
70-talet. Vi tycker detta är intressant eftersom man genom participativ design känner till 
både för och nackdelar med att involvera användarna i processen. Trots denna kunskap 
väljer man idag ofta att arbete med användarmedverkan i IT-projekt. Därför vill vi 
undersöka varför man gör det, och även hur man involverar användarna. Med IT-projekt 
menar vi utvecklandet och implementerandet av nya informationssystem.  

1.1 Syfte 
Syftet med vår studie är att ”undersöka varför och hur man inom IT-projekt väljer att 
involvera användare i utvecklingsarbetet”. 

1.2 Disposition 
Här kommer vi nu att göra en kort beskrivning över hur vi valt att disponera de olika 
delarna i rapporten. Kapitel 1 är inledning och den behandlar problembakgrund, syfte, 
samt en disposition av rapporten. I det andra kapitlet redogör vi för de metoder och 
angreppssätt vi valt att arbeta efter. I det tredje kapitlet redovisar vi det teoretiska 
materialet som vi anser vara relevant för vår studie. I kapitel 4 har vi sammanställt en 
lodrät analys utifrån det material vi samlat in med hjälp av intervjuer. I kapitel 5 återges 
en vågrät analys av vårt empiriska material, dessutom diskuterar vi vårt resultat. Till sist 
presenterar vi våra slutsatser i kapitel 6. 
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2 Metod 
Metodavsnittet handlar om hur vi har gått tillväga för att samla in information för att 
kunna besvara vårt syfte. Vi kommer först att beskriva vilket synsätt vi som författare av 
uppsatsen har, och vilken metod som vi har använt oss av. Därefter presenterar vi hur vi 
har valt för att genomföra vår datainsamling, samt hur vi analyserar vårt material. Till sist 
för vi en metoddiskussion. 

2.1 Positivistiskt kontra hermeneutiskt synsätt 
Johansson och Liedman (1997) skriver att man med en positivistisk ansats försöker 
eliminera betydelsen av individen, man anser att individens tankar och tolkningar inte har 
någon betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta synsätt är inget som vi som 
författare till den här uppsatsen ansluter oss till. Den hermeneutiska ansatsen som enligt 
Patel och Davidsson (1994) har sin utgångspunkt i humanvetenskapen, som är tolkande, 
och försöker skapa förståelse till olika företeelser, till exempel det som studeras, vilket 
innebär att forskarna kan vara subjektiva och engagerade. Vi tycker att det hermeneutiska 
synsättet stämmer bra överens med vårt synsätt, den kunskap och erfarenhet vi har sedan 
tidigare påverkar oss i vår forskarroll, vilket innebär att den information vi samlat in, 
tolkade vi enligt det hermeneutiska synsättet.   

2.2 Kvantitativ kontra kvalitativ metod   
Widerberg (2002) skriver om två olika typer av angreppssätt vid undersökningar, där den 
ena är kvalitativ forskning, och den andra är kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning 
syftar till att klargöra ett fenomens karaktär och egenskaper, söker primärt efter 
fenomenets innebörd eller mening. Den andra som är kvantitativ forskning handlar om att 
fastställa mängder enligt Widerberg (2002). Den kvantitativa är formaliserad och 
strukturerad, medan den kvalitativa metoden har en ytterst liten grad av formalisering och 
metoden har primärt ett förståendesyfte, det vill säga att man försöker tolka och förstå 
den data man får från informationskällan. Detta stämmer därmed med det hermeneutiska 
synsättet som vi har. Därför har vi valt den kvalitativa metoden. Detta ledde till att 
frågorna vi ställde till respondenterna skulle kunna besvaras med breda svar, som vi 
sedan tolkade (hermeneutiska synsättet) utifrån det syfte vi har. Frågorna var alltså inte 
kvantitativa som kan besvaras med; ja, nej eller med antal. 

2.3 Genomförandet 
Sättet vi använde oss av för att samla in data var att vi studerade litteratur i form av 
böcker och tidsskrifter. Litteraturen fann vi på Luleå universitetsbibliotek, genom att 
använda de sökverktyg som biblioteket tillhandahåller. Vi genomförde även en empirisk 
undersökning där fem intervjuer utgör våra primärdata.  

2.3.1 Intervjuer 
Enligt Widerberg (2002), så innebär intervjuer att forskarna bland annat använder 
muntliga samtal för att få andras berättelser och uppgifter. Intervjun kan vara mer eller 
mindre styrd, till exempel en detaljerad intervjuguide, eller att frågorna formuleras under 
tiden som intervjun pågår. Vi som intervjuare bör dock ha tänkt ut en plan innan att följa, 
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som sedan frågorna formuleras runt. Det gör man för att kunna följa en röd tråd under 
intervjun om den mindre styrda metoden används. Vi använde den mindre styrda 
metoden, och använde oss av ett frågeformulär med vissa fasta frågor som de personer vi 
intervjuade kunde prata fritt runt. Vi hade de fasta frågorna som riktlinje och röd tråd att 
följa. Frågor försökte vi utveckla så de blev enkla och breda som möjligt, vi ville 
eliminera möjligheterna till missförstånd mellan oss och respondenterna. Detta skulle 
möjliggöra ”fria” svar från respondenterna.  
 
De fem intervjuerna vi genomförde tog mellan 25 och 60 minuter. Vi ville vara två vid 
intervjuerna för att få med oss så mycket information som möjligt. Under intervjuerna så 
fungerade en av oss som intervjuare, medan den andra skrev ner anteckningar, och 
försökte hålla reda på vilka frågor ur frågeställningen som blivit besvarade. Vid 
intervjuerna så använde vi förutom anteckningar oss av en bandspelare för att vi inte 
skulle missa viktig information när vi sedan sammanställde den information vi fått fram 
genom intervjuerna.  

2.3.2 Urval av respondenter 
Som vi nämnt tidigare använde vi oss av fem stycken respondenter vid intervjuerna, och 
dessa fem hade erfarenheter av utvecklande och/eller implementerandet av 
informationssystem, och hade jobbat med användarmedverkan. Anledningen till att vi 
hade vår fokus på personer inom IT-projekt som har med utvecklandet och 
implementerandet att göra, var att vi anser att genom intervjuerna med dem så kunde vi få 
information angående hur och varför de använder sig av användarmedverkan idag.  
 
För att få tag på rätt respondenter, men även för att kunna skapa oss en förståelse för de 
olika personernas arbetsuppgifter, så läste vi om vilka olika roller det kan finnas i IT-
projekt, och vad de har för arbetsuppgifter. Bland de roller vi fann gjorde vi sedan ett 
halv-strategiskt urval, det vill säga, att vi inte sökte vissa roller, men försökte ändå få en 
blandning av olika roller representerade bland respondenterna. Vi ringde runt till företag 
och organisationer som jobbar med systemutveckling för att få tag på olika personer som 
kunde tänka sig att ställa upp som respondenter. Orsaken till att vi ville ha olika typer av 
personer inom IT-projekt, är att vi anser att synen på hur och varför de använder sig av 
användarmedverkan varierar bland dem. Vi kommer nu att beskriva rollerna med dess 
arbetsuppgifter som våra respondenter hade, för att skapa en större förståelse för hur vi 
kunde få ut den information vi var ute efter genom att intervjua dem. 
 
En av respondenterna vi intervjuade ingick ibland i styrgruppen vid IT-projekt. 
Styrgruppen har en central roll i ett projektarbete, det är de personerna som ingår i en 
styrgrupp som ska se till att projektets resultat är i linje med verksamheten Andersen, 
Grude och Haug (1994). Författarna menar att styrgruppens huvuduppgift är att godkänna 
planerna för projektet, och även styra över arbetsfördelningen och resurserna. Ett stort 
problem som ofta drabbar verksamheter vid projektarbeten är att projektet är beroende av 
resurser från linjeorganisationen, det vill säga personer från den organisation som sköter 
den vardagliga verksamheten och det är då det kan vara bra med en styrgrupp som ser till 
att förhållandet mellan linjen (vardagliga verksamheten), och projektet fungerar som det 
ska enligt Andersen et al (1994).  
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Två av respondenterna fungerade som projektledare, och det är den person som svarar för 
den dagliga ledningen av projektet, och ska se till att projektet genomförs i rätt tid och till 
förväntad kostnad enligt Andersen et al (1994). Författarna skriver vidare att 
projektledaren ska planera och organisera arbetet internt i projektet, och leda människor 
som vanligtvis inte arbetar tillsammans. Det finns dock några olika typer som inte passar 
som projektledare, och som man därför bör undvika vid utnämning enligt Andersen et al 
(1994). Det är pedanter (som i detta sammanhang anser att rapporten, det administrativa 
är huvudsaken i arbetet), teknokrater (tekniskt inriktade personer som till exempel 
programmerare), och säljare (en person som bara snackar, men det händer lite). Att välja 
en lämplig projektledare är mycket viktigt för hela projektet. ”Projektledning är inte att 
göra jobbet själv, utan att se till att andra jobbar” skriver Andersen et al (1994).  
 
Två av respondenterna jobbade som utvecklare, och utövare inom detta yrke kallas även 
för systemutvecklare/systemerare enligt Andersen (1994). Vi kommer att kalla denna 
yrkesgrupp för utvecklare i fortsättningen. Andersen (1994) skriver att en utvecklare 
måste inneha vissa kunskaper såsom metoder, tekniker, verktyg och arbetsformer som är 
ändamålsenliga i utvecklingsarbetet. Författaren skriver vidare att det även har skett en 
specialisering och att det på så vis kommit fram olika typer av utvecklare. Olika typer av 
utvecklare kan vara att de har specialiserat sig på ekonomiska system, datasystem eller 
beslutstödjande system. Vi har dock inte tagit hänsyn till vilka olika system våra två 
respondenter jobbar med. Andersen (1994) skriver vidare att en utvecklare är en person 
som jobbar med alla arbetsuppgifter inom systemutvecklingen. Det sträcker sig ända från 
analysarbetet där kravspecifikationen tas fram, till själva implementeringen, det vill säga 
införandet av det nya systemet.  

2.5 Analysmetod 
Vi har sammanställt den data vi har fått fram genom intervjuerna med de fem 
respondenter, för att det ska bli så överskådligt och förståeligt som möjligt. Vi har använt 
oss av det Thomsson (2002) kallar för reflexiv analys, vilket enligt författaren innebär att 
den tolkande analysen ständigt pågår, och den är reflexiv eftersom den växlar mellan att 
vara systematisk och osystematisk. Vi kommer nu att beskriva de olika stegen som vi 
genomförde i den reflexiva analysen enligt Thomsson (2002). 

2.5.1 Samla in rådata och transkribering 
Vi började med att samla rådata, vilket vi gjorde genom intervjuer som vi spelade in på 
band, samt antecknade stödord. Efter att ha lyssnat igenom banden var det dags att 
transkribera den insamlade informationen till skrift och datafiler för att kunna analysera 
intervjuerna. Vi lyssnade på de inspelade banden först, och skrev sedan ut svaren.  

2.5.2 Lyssna igenom banden 
Som ett andra steg så lyssnade vi igenom banden ordentligt, för att skapa oss ett 
helhetsintryck av intervjun. Vi hade det transkriberade materialet framför oss och 
lyssnade på intervjuerna flera gånger, samtidigt som vi skrev ner stödord vid det vi ansåg 
som viktiga stycken, det vill säga det vi ansåg som intressanta svar på frågorna från 
respondenterna i det transkriberade materialet. Det är viktigt i denna fas att fokusera på 
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själva lyssnandet och helheten och att lyssna både på den som blir intervjuad och den som 
intervjuar, för att få en djupare förståelse för vad respondenten har svarat.  

2.5.3 Granskning och läsning 
I den här fasen började vi med att göra kopior av intervjuerna i pappersformat, för att 
lättare kunna läsa och granska dem. Vi skrev ner kommentarer och tolkningar direkt i 
kopiorna när vi läste dem, det är därför viktigt att just använda sig av kopior, så att man 
kan genomföra denna process flera gånger. Båda intervjuarna läste samtliga intervjuer, 
för att skapa en bredare och djupare reflektion. 

2.5.4 Tolkningsprocessen 
Den reflexiva metoden innebär att vi analyserar informationen i en lodrät analys och en 
vågrät. Den lodräta analysen innebär att vi går igenom och analyserar intervjuerna var för 
sig, det vill säga en och en. Här hittade vi teman i de olika intervjuerna, vilka delvis var 
olika för de olika respondenterna. Dessa teman presenterar vi i empirikapitlet. Som vi 
nämnde ovan, så består det reflexiva analysen även av vågrät analys vilket innebär att 
informationen analyseras på tvären, det vill säga att vi analyserar alla intervjuerna för att 
hitta samband, relationer och mönster. Det finns ingen speciell ordning mellan dessa två, 
utan de alternerar för att uppnå förståelse. Vi har dock som vi nämnt presenterat den 
lodräta analysen i empirin, för att sedan presentera den vågräta i analys och 
diskussionskapitlet.  

2.6 Metoddiskussion 
Vi anser att den studie vi genomfört har en hög tillförlitlighet och trovärdighet. Det fanns 
gott om information bland den litteratur vi hittade och det anser vi höjt tillförlitligheten i 
den litteratur vi använt eftersom många påståenden har styrks av att fler författare. Det 
var framför allt en bok av författarna Gulliksen och Göransson (2002), som vi hade 
mycket stor nytta av.  
 
Vid undersökningar skriver Svenning (2000) att en metod för att få en hög 
tillförlitligheten, är att använda sig av klara definitioner på de begrepp man använder, och 
med hög tillförlitlighet menar författaren att vi verkligen har undersökt det vi ville 
undersöka. Vi anser att tillförlitligheten och trovärdigheten blev hög även vid de fem 
intervjuerna vi genomförde, eftersom vi klargjorde olika begrepp till respondenten som 
till exempel begrepp som IT-projekt och användarmedverkan, som annars kunde ha 
misstolkats och då givit vår studie dålig tillförlitlighet. Här kan vi möjligtvis ha påverkat 
dem, eftersom vi berättade vår definition, men vi tror inte detta påverkade hur 
respondenterna svarade på frågorna, och därmed anser vi inte att det påverkat 
undersökningen negativt. En annan sak som vi anser påverkade vår studie positivt var att 
vi använde oss av både bandspelare och gjorde egna anteckningar vid intervjuerna. Med 
anteckningarna kunde vi lättare att se vilken information respondenterna hade givit oss, 
och kunde på så sätt styra frågorna under pågående intervju på ett bättre sätt än om vi 
bara hade spelat in samtalen med bandspelaren. På det här sättet anser vi att vi inte missat 
något viktigt som sades av respondenterna. Kommunikationen mellan oss och 
respondenterna fungerade mycket bra, och vi anser att missuppfattningar kunde undvikas 
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till stor del på grund av formuleringen av frågorna, samt det vi nämnt ovan om att vi 
klargjorde olika begrepp. 
 
Den frågeställning vi använde under intervjuerna och som finns som bilaga 1 är betydligt 
bredare än syftet. Det tar till exempel upp frågor angående urvalet av användarna till 
referensgruppen. Detta beror på att vi hade tänkt studerade hur detta urval gjordes, men 
valde sedermera att studera hur och varför de använder sig av användarmedverkan. Vi 
anser dock att vi fick gott om information angående hur och varför de använder sig av 
användarmedverkan och att detta inte påverkar trovärdigheten i undersökningen, trots att 
några av frågorna var fokuserade på urvalet av användare.  
 
Eftersom vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt som är tolkande och subjektivt, är vi 
medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter kan ha påverkat oss under 
analysen av vårt material, men vi har jobbat efter att framställa och tolka informationen 
på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi anser att vi lyckats bra med att analysera och 
presentera både materialet som vi fick genom intervjuerna och den litteratur vi använt oss 
av under undersökningen. Trovärdigheten och tillförlitligheten i den här studien är 
därmed hög anser vi.   
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3 Teori 
Vi kommer i det här avsnittet att utifrån det som är relevant för vår studie gå igenom den 
teori och referensram som vi har byggt vår analys på. Det innebär att undersökningen vi 
har gjort sätts in i ett vetenskapligt sammanhang och kopplas därmed till tidigare 
forskning inom ämnet.  

3.1 Informationssystem 
Sundgren (1992) anser att ett informationssystems övergripande uppgift är att understödja 
problemlösning och/eller beslutsfattande inom ett visst område. Författaren skriver att ett 
informationssystem är ett system för insamling, lagring, bearbetning och presentation av 
information.  
 
Enligt Andersen (1994), så kan man dela in ett informationssystem i två delar. Den första 
delen är information, och den andra är system. Andersen (1994) menar att information är 
upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden, men påpekar att information kan vara 
ofullständig eller till och med helt felaktig. Information är något som precis som kunskap 
är relaterat till det mänskliga medvetandet och förmågan att tänka och förstå skriver 
Sundgren (1992). Andersen (1994) skriver att ett system har ett mönster (en ordning), och 
är motsatsen till någonting som är oorganiserat. Andersen (1994) definierar ett 
informationssystem som ett slags system för behandling av information. Hägerfors (1995) 
menar att ett informationssystem omfattar, förutom ett datasystem som behandlar 
information, också människor med deras arbetsuppgifter. När vi som författare till den 
här rapporten pratar om informationssystem som ska implementeras i organisationer, så 
delar vi Hägerfors åsikt om att det inte bara handlar om informationshantering, utan även 
människorna som använder det. 

3.2 IT-projekt 
Enligt Hägerfors (1995) är huvudsyftet med att starta ett IT-projekt, som innebär att ta 
fram och utveckla ett nytt informationssystem (systemutveckling), att förändra i en 
organisation för effektivare informationshantering, det vill säga rätt information vid rätt 
tid på rätt plats, vilket effektiviserar hela organisationen. Enligt Andersen (1994) är 
orsaken till att en organisation måste göra förändringar att man måste bemöta nya krav 
och behov som kommer i takt med att omgivningen runt organisationen förändras. 
Andersen (1994) menar att systemutveckling handlar om att förändra arbetet i en 
organisation, så att arbetet blir effektivare och lättare. Systemutvecklingsarbetet kallas 
ofta för systemering, och det är nödvändigt i de flesta fall att gå systematiskt tillväga vid 
utvecklandet av ett informationssystem enligt Sundgren (1992).  
 
Andersen et al (1994) skriver att ett projekt upprättas för att utföra en bestämd uppgift, 
under en bestämd tid. Arbetsformen att arbeta i projekt blir allt vanligare och viktigare i 
dagens samhälle, då det ställs nya krav på behovet av omställning, utveckling och 
förändring enligt Andersen et al (1994). Projekt används för engångsuppgifter, som till 
exempel utvecklande och införande av ett informationssystem, och leds, planeras, 
organiseras och styrs mot målet. Hägerfors (1995) menar att leda och organisera ett 
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projekt handlar om att engagera och motivera de övriga deltagarna i projektet, fördela 
ansvar och arbetsuppgifter så att alla deltagares kunskaper och resurser tas till vara på 
bästa sätt. Vidare skriver Hägerfors att det är viktigt att skapa en kombination av 
systemutvecklare och deltagare som passar situationen, organisationen och arbets-
uppgiften. Författaren menar att en grupp i ett IT-projekt ofta är heterogena, det vill säga 
att gruppens medlemmar ofta kommer från olika avdelningar eller företag, och system-
utvecklaren kommer ofta från ett konsultföretag, vilket innebär att behovet av att lära om 
och av varandra blir stort. 

3.3 Participativ design 
Participativ design är en typ av systemutveckling där man fokuserar på att involvera 
användarna mer i systemutvecklingsarbetet. Metoden växte fram från den skandinaviska 
forskningstraditionen inom informationssystem på 70- talet och tanken var att man ville 
främja arbetarnas rätt att påverka sin arbetsplats på ett demokratiskt sätt. Kyng och 
Mathiassen (1997) skriver att en av anledningarna till participativ design var att designa 
systemen utifrån arbetarens sätt att se det. Enkla prototyper av vardagliga material, så 
kallade ”mockup-modeller”, användes som rekvisita vid iscensättningen av den nya 
arbetssituationen, som ett sätt för blivande användare att leva sig in i framtida 
brukssituationer enligt Löwgren (2001). Författaren menar att de fungerar i stort sett bra 
som gestaltningar av IT-verktyg, men skriver samtidigt att de har vissa begränsningar. 
Löwgren (2001) menar att det bland annat är det svårt att skapa prototyper för virtuella 
interaktionsformer med det vardagliga materialet. Författaren menar att en annan 
begränsning är att informationstekniken mer och mer går från att vara ett verktyg till att 
bli ett medium. I takt med den utvecklingen förskjuts också bruket mot sociala och 
kulturella beskrivningsnivåer. En designer som vill komma i kontakt med 
användarperspektiv på de nivåerna är tvungen att söka sig andra tekniker enligt Löwgren 
(2001). I participativ design förespråkar man en snabb prototyping med enkla mockup-
modeller snarare än formella specifikationer, samt användande av verktyg som är bekanta 
för användaren enligt Greenbaum och Kyng (1991). 
 
Med participativ design vill man att utvecklare och användare deltar på ett likvärdigt sätt 
genom processen. Man placerar användarens kunskaper på samma nivå som designern, 
låter dessa lära av varandra och tillåter full delaktighet i processen skriver Greenbaum 
och Kyng (1991). Det finns kulturella och sociala skillnader mellan användarna och 
utvecklarna vilket kan skapa problem vid samarbetet dem emellan. Öhman (1999) skriver 
att man kan bryta de här skillnaderna som finns genom att båda deltar i processen och på 
så vis har ett ömsesidigt lärande mellan varandra. De måste utveckla ett gemensamt språk 
för att bättre samarbete ska kunna bedrivas. 
 
Ett annat problem med participativ design är att den är resurskrävande. Att jobba på det 
här sättet tar inte bara längre tid utan den tar också resurser från de anställdas ordinarie 
arbeten. Vid arbete utifrån den här metoden bör det från ledningens sida tas hänsyn till 
det. Öhman (1999) skriver också att konflikter lätt kan uppstå genom att man försöker ta 
hänsyn till alla deltagares åsikter. 
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3.4 Användarmedverkan  
Gulliksen och Göransson (2002) skriver att involveringen av användare i IT-projekt ofta 
etableras (representerar användarna), genom beställaren av ett nytt system, eller cheferna 
till personerna som ska använda systemet. Beställarna i det här fallet är de som beställer, 
tar beslut och betalar för det nya systemet enligt Sundgren (1992). Gulliksen och 
Göransson (2002) noterar att en chef eller person i ledande ställning ofta tror och kanske 
till och med hävdar att han eller hon är en typisk användare, och därmed en bra 
representativ användare i referensgruppen vid användarmedverkan. Detta brukar enligt 
författarna visa sig vara ganska långt ifrån sanningen. Författarna skriver vidare att en 
användare som lånas in till ett projekt under en längre tid, kan gå från att vara en 
representativ användare som förespråkar användarnas behov, till att bli en försvarare av 
projektet.  
 
Gulliksen och Göransson (2002) anser att fördelar med användarmedverkan är att 
användarna får vara med i utvecklingsarbetet, och kan då påverka utvecklandet av det nya 
informationssystemet. Författarna menar även att en stor fördel är att desto mer 
användarna får delta i utvecklingsarbetet, desto högre acceptans får det.  

3.4.1 Riktlinjer för användarmedverkan 
När utvecklarna ska använda sig av användare i utvecklingsprocessen, så pekar Gulliksen 
och Göransson (2002) på fyra riktlinjer som de anser att utvecklaren ska tänka på när de 
bestämmer hur användaren ska delta i projektet. De fyra riktlinjer är: 
 

 Identifiera lämpliga faser för användarnas deltagande i systemutvecklingen. 
 Specificera på vilken plats, tid och hur användarna skall delta i utvecklingen. 
 Möta användarna i deras egen arbetsmiljö 
 Använda ett språk och termologier som användarna känner igen och som upplevs 

bekant. 
 
Detta resonemang bygger Gulliksen och Göransson (2002) på erfarenhet från samarbete 
med organisationer som har stor erfarenhet och tradition av att involvera användarna i 
utvecklingsprocessen, men att de som använder sig av användarmedverkan, inte tar 
hänsyn till var, när och hur i processen de skall användas och att det bestäms utan några 
riktlinjer eller strategier. Gulliksen och Göransson (2002) anser att det är riktigt att sträva 
efter att ha representativa användare och specificera var, när och hur användarna bör delta 
i utvecklingen, och författarna menar att om man följer vissa riktlinjer och faktorer vid 
urval och användande av användare, så blir användarmedverkan effektivare. 
 
Det finns olika sätt enligt Gulliksen och Göransson (2002) att rekrytera personer till 
användare vid användarmedverkan. Utvecklingsarbetets typ och storlek har betydelse vid 
val av urvalsmetod. Författarna beskriver tre olika metoder: 

 Den första är annonsering, vilket innebär att det går ut en inbjudan till personalen 
inom den organisationen där det nya systemet ska implementeras, vilket innebär 
att personalen får anmäla sitt intresse att medverka. 
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 En annan typ av rekrytering är handplockning, som enligt författarna är en vanlig 
strategi för urvalet av användare. Där väljer och handplockas användarna utifrån 
rekommendationen och tidigare erfarenheter. Gulliksen och Göransson (2002) ser 
vissa risker i den här typen av urval och det är att det blir samma personer inom 
organisationen som rekryteras, vilket innebär att de personerna blir permanenta 
utvecklingsdeltagare med tiden.  

 Den tredje typen som författarna tar upp är nomineringar, där användare väljer 
någon eller några som ska vara representanter i utvecklingsarbetet.  

 
Det är inte bara viktigt hur, i utvecklingsprocessen utvecklarna använder sig av 
användarna, utan för att få en effektiv användarmedverkan som Gulliksen och Göransson 
(2002) skriver är det även väldigt viktigt vilka användare som används, och att dessa 
användare deltar frivilligt. Gulliksen och Göransson (2002) nämner några riktlinjer för 
hur användarna bör väljas ut: 

 Inled med ett slumpmässigt eller stratifierat urval, vilket betyder att urvalet viktas 
fram utifrån vissa bestämda kriterier. 

 Sök därefter användare som är flexibla, förändringsbenägna och med stor social 
kompetens för att få en bra fungerande grupp. 

 Säkerställ att användaren representerar en särskild grupp, som de sedan 
rapporterar till.  

 Till sist är det viktigaste att användarna har kanaler för att anonymt kunna 
kommentera situationen utan att behöva vara orolig för repressalier.  

 
För att få en grupp att fungera bra nämner Gulliksen och Göransson (2002) att en blandad 
grupp kan öka kreativiteten och möjligheten till ett bra och allsidigt resultat. Det finns 
tecken som visar på att det bästa utvecklingsresultatet uppnås genom maximerade 
skillnader i gruppen. Enligt författarna så finns det en del faktorer att ta i beaktande för att 
få rätt sammansättning i gruppen. Dessa faktorer är: 
 

 Könsfördelning. Det är bra om det blir en blandning mellan män och kvinnor, 
förutsatt att det förekommer i användargruppen, det vill säga, de som kommer att 
bli användare av systemet. Det har visat sig att kvinnor ofta är mer inriktade på 
mänskliga behov, och mindre på det tekniska, vilket männen kan vara. 

 
 Ålder. Det är bra om alla åldrar är representerade i projektet, men det naturliga är 

att användarrepresentanternas åldersfördelning speglar den åldersfördelning som 
råder i den aktuella verksamhetens användargrupp. 

 
 Verksamhetserfarenhet/datorvana. De personer som ingår i gruppen bör vara 

en blandning av personer med mycket erfarenhet inom verksamheten, och 
personer som är relativt nyanställda. Gruppen bör inte enbart bestå av personer 
med datorvana och teknisk kunskap, eftersom det inte är ovanligt att 
användargruppen består till stor del av personer med liten datorvana. 

 
 Yrkeskategorier. I systemutvecklingsprojektet bör alla yrkeskategorier som ska 

använda systemet vara representerade. Det är inte ovanligt att bara chefer eller 
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personer med ledande befattningar blir utsedda. Men enligt författarna räcker inte 
det. De användarrepresentanter som ska väljas bör representera hela populationen 
på ett bra sätt. 

 
 Gruppstorlek. I ett IT-projekt kan bestå av olika många deltagare, och enligt 

författarna kan det vara lämpligt att dela in gruppen i mindre arbetsgrupper vid 
stora grupper, där varje arbetsgrupp får sina specifika uppgifter. 

 
Enligt Gulliksen och Göransson (2002) kan de ovan nämnda faktorerna ibland vara 
motstridiga, och de går inte att uppfylla samtidigt. Men det gäller att väga fördelar och 
nackdelar för att kunna göra en samlad bedömning från fall till fall. Gulliksen och 
Göransson (2002) skriver att det är i allas intresse att projektet bemannas med rätt 
personer, eftersom systemet ofta ska användas av många personer. Författarna menar att 
en lämplighetsprövning av potentiella kandidater bör göras innan urvalet. Detta kan göras 
genom intervjuer och olika testverktyg, för att se om en person har de egenskaper som 
önskas för utvecklingsarbetet. 
 
Att medverka i utvecklingsarbetet kan skilja sig ganska mycket från användarens normala 
arbetsuppgifter, därför bör organisationen förklara för användarna vad det innebär att 
medverka i utvecklingsarbetet. Saker som bör klargöras för användarna enligt författarna 
Gulliksen och Göransson (2002) är bland annat vilka uppgifter personen ifråga ska 
ansvara för, vilken ort och tidsperiod det ska bedrivas på, huruvida det är förenat med 
lönetillägg eller inte. Slutligen menar författarna att det är väldigt viktigt att 
organisationen klargör för användarrepresentanten att denne förväntas återvända till sina 
normala arbetsuppgifter efter utvecklingsarbetets slut. 

3.4.2 Användare 
Det är svårt att formulera och precisera begreppet användare eftersom det kan definieras 
på olika sätt. Det kan vara personerna som använder informationssystemet i det dagliga 
arbetet som är användarna, men även beställaren av systemet kan kalla sig användare. 
Pettersson (1994) definierar begreppet användare som de aktörer som på olika sätt 
använder informationssystemet och den information som den innehåller. Kriterierna för 
att betecknas som användare är att personen använder informationen i sitt arbete och 
därmed är beroende av informationssystemet. Gulliksen och Göransson (2002) hänvisar 
till ISO 9241-10 där de definierar begreppet användare som ”den enskildes interagering 
med ett system”.   
 
Sundgren (1992) menar att begreppet användare är alldeles för diffust och luddigt för att 
vara ändamålsenligt. Författaren skriver vidare att det är viktigt att göra klart för sig vilka 
de olika intressenterna i systemutvecklingen verkligen är. Han delar in de olika 
intressenterna i tre olika kategorier: 
 

 Beställarna: det är de som betalar och beslutar om det nya informationssystemet. 
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 Slutanvändarna: Det är de här som slutligen betjänas av informationen från 
informationssystemet. Man kan kalla de för kunderna eller klienterna till 
systemet. 

 
 Brukarna: De hanterar informationssystemet och förmedlar dess tjänster till 

slutanvändarna. 
 
I vår studie kommer vi att använda oss av användare i den intressentkategori som 
Sundgren (1992) kallar för ”brukarna”. Det gör vi för att det är de som använder sig av 
informationen som systemet tillhandahåller. 

3.5 Negativa sidor med användarmedverkan 
Det är inte bara positivt att använda sig av användarmedverkan enligt Gulliksen och 
Göransson (2002) som tar upp fyra punkter som de anser kan vara negativt med 
användarmedverkan.  
 

 Den första är att den attityd utvecklarna har till användarna kan påverka 
utvecklingsarbetet negativt. Utvecklarna blir enligt författarna ibland irriterade 
över användarnas kommentarer angående utvecklandet av det nya informations-
systemet. Kommentarerna beror ofta på okunskap hos användarna.  

 
 Det andra som Gulliksen och Göransson (2002) tar upp är termologiproblem, det 

vill säga att om inte användarna känner till och är bekanta med de olika begrepp 
som används, kan det påverka användarnas engagemang i utvecklingsarbetet. Det 
är alltså viktigt för engagemanget att kommunicera med för användaren kända 
begrepp. 

  
 Ett annat problem som författarna tar upp är kompetensproblem. Författarna anser 

att de användare som deltar i IT-projekt inte alltid har rätt kompetens, kunskap 
eller erfarenhet som krävs för en effektiv användarmedverkan.  

 
 Det fjärde problemet som Gulliksen och Göransson (2002) nämner är att 

skillnader som ofta finns i kompetens, tid att delta, livserfarenheter och intresse 
mellan människorna i projektet kan skapa kommunikationsproblem.  

 
Ett annat problem med användarmedverkan är enligt Andersen et al (1994) att det är 
vanligt att det tas med får många användare i referensgruppen, av rädsla att ”trampa 
någon på tårna”. Författarna menar då att konsekvensen blir att sammanträdena blir 
långa, och att många diskussioner handlar om problem som många av deltagarna inte har 
något ansvar för, eller närmare relation till. Andersen et al (1994) menar att man bättre 
tänker igenom vem man ska rådfråga och underrätta. Författarna menar att det är bättre 
med några få djupgående diskussioner med enskilda användare, än ändlösa möten med 
för stora referensgrupper. 
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3.5.1 Kommunikationsproblem 
Det uppstår ofta klyftor eller olika problem vid samarbete mellan utvecklare och 
användare. Det talas ofta om kommunikationsproblem där parterna inte förstår varandra. 
Användarna är inte alltid säkra på vad de vill ha ut av systemet, och de kan ha svårt att 
tolka informationen rätt som förmedlas av utvecklaren. Enligt Hägerfors (1995) är 
kommunikation grunden till all samverkan. Genom kommunikation förmedlas 
information och ligger som grund för handling. Författaren menar att vi kommunicerar 
tankar, idéer, känslor, relationer, åsikter, värderingar, status, gillande, ogillande, intresse 
och så vidare. Fiske (1984) beskriver en kommunikationsmodell som kallas 
processmodellen (figur 1). Den innehåller både sändare med ett budskap, en kanal där 
budskapet sänds och kan förvrängas, samt en mottagare som tolkar budskapet, och 
återföring från mottagaren till sändaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Kommunikationsmodellen 
 
Olika kommunikationskanaler ger olika rika budskap, där ”face-to-face” är den som ger 
flest ledtrådar och det fylligaste budskapet enligt Hägerfors (1995). Författaren skriver 
vidare att vi både behöver se och höra den vi pratar med för att uppfatta meddelandet 
fullständigt, eftersom det inte bara är orden som är viktiga, utan även hur orden sägs och i 
vilket sammanhang. Vi gör direkta tolkningar av ord och handling. Hägerfors (1995) 
anser att konflikter är ett resultat av störningar i kommunikationen, som kan bero på 
missförstånd, feltolkningar eller skilda värderingar.  
 
Hägerfors (1995) anser att kommunikation kräver både ett talande och lyssnande, och att 
vi inte är så villiga att lyssna och förstå vid försämrade relationer eller konflikter. 
Författaren menar att i en väl fungerande, mogen grupp råder ett öppet klimat, det vill 
säga att gruppens medlemmar både vill och vågar uttrycka både åsikter och känslor. 
Hägerfors (1995) säger att vi ska lyssna ordentligt när vi kommunicerar, eftersom dåligt 
lyssnande är en av de största orsakerna till att vi intar försvarsattityd och icke-bekräftande 
gensvar uppstår. Författaren menar att det är viktigare att ta emot meddelandet på ett bra 
sätt, än att sända dem korrekt.  
 
Återföring, eller feedback med ett annat ord, ska endast ges till dem som vill ha det enligt 
en grundregel. Att försöka återföra något till någon som inte vill lyssna är ingen idé enligt 
Hägerfors (1995). Författaren menar vidare att vi bör undvika att låta negativa och 
försöka hålla oss till fakta utan egna värderingar, det vill säga hålla oss neutrala. Ett sätt 
att komma över det här problemet kan vara att använda sig av participativ design som 
förklarades närmare i 3.3. 

Sändare 
Mottagare 

Budskap Kanal 
Störningar 

Budskap Mottagare 
Sändare 

Återföring 
(Feedback)
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4 Empiri 
Empirikapitlet består av den information som vi sammanställt utifrån våra intervjuer. Vi 
kommer i det här kapitlet att beskriva hur den valda undersökningsenheten ser ut och 
vilka teman vi fick ut när undersökningen var klar. 
 
Vi kommer att presentera resultatet från den lodräta analysen, som vi genomförde genom 
att studera varje intervju en och en, för att finna teman i det respondenterna pratade om. 
Intervjufrågorna finns lägst bak som bilaga 1. Dessa teman som vi fick fram efter 
intervjuerna har vi givit namn till kapitlet i olika rubriker. Men innan vi presenterar 
resultatet, så gör vi en kort presentation av respondenterna. 

4.1 Presentation av respondenterna 
Person A är systemutvecklare och har jobbat med användarmedverkan och system-
utveckling i tolv år. Från början var han mest tekniker, installatör och sysslade en del med 
programmering. Nu jobbar han mer med kravanalys och design. 
 
Person B har jobbat med användarmedverkan och systemutveckling i fyra år. Hon har 
hand om många olika roller och arbetsuppgifter i sitt arbete. Hon har bland annat jobbat 
som utvecklare, testledare, testare och utredare. 
 
Person C jobbar som marknadschef och har jobbat med användarmedverkan i 1 år på det 
här företaget. Tidigare erfarenheter av att arbeta med användarmedverkan har han bland 
annat från när han jobbade i oljebranschen och när han jobbade på andra IT-företag. 
Rollerna han har är att leda företagets marknadsarbete, utforma lösningar till företag och 
organisationer. Han har även koll på budgeten. 
 
Person D har varit projektledare och har jobbat med användarmedverkan i olika IT-
projekt i cirka 20 år. Han brukar vara med i projekten som projektmedlem av olika slag, 
men har även haft rollen som projektledare. Han är med och tar fram kravspecifikationer 
för att kunna gå ut med förfrågningar till olika leverantörer. Som projektledare står han 
som beställare gentemot leverantören.  
 
Person E har jobbat med systemutveckling och användarmedverkan sedan 1985. Han 
arbetar mest som projektledare och i den uppgiften ingår att han försöka skapa en 
plattform för projektet. Det vill säga skapa rätt förutsättningar, resurser, tidsplan, planera 
möten med styrgruppen med mera. Han utför ledarskap och håller i kontakter mellan 
deltagarna.  

4.2 Intervju med person A 
När vi har läst igenom och gjort en lodrät analys av intervjun med person A, har vi funnit 
tre teman, som personen pratar om i relation till användarmedverkan. Det första temat är 
vilken syn han har på användarmedverkan. Det andra temat är hur de involverar 
användarna i utvecklingsarbetet och det tredje temat är vikten av en representativ 
referensgrupp. 
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4.2.1 Synen på användarmedverkan  
Fördelar som person A ser med användarmedverkan är att man får förståelse och 
systemet får större acceptans vid mycket användarmedverkan. Person A är väldigt positiv 
till användarmedverkan och ser nästan bara fördelar. De användare som är deltagare i 
projektet brukar bli nyckelpersoner för att skapa en automatisk förankring bland de 
övriga användarna. Användarna ser det ofta som ”deras” projekt. För att skapa förståelse 
och acceptans är det viktigt att utvecklarna i början pratar om hur förändringen kommer 
att påverka användarna positivt, nyttan med systemet, och inte en massa teknik snack. Vi 
som är utvecklare från mitt företag ska alltså lyfta fram det som är bra, och kanske till 
exempel ta med sig en gammal kund där vi med framgång genomfört en liknande 
förändring, och som kan berätta om det med mera för användaren. 
 
Person A har svårt att se några direkta nackdelar. Men det kan vara svårt att spika kraven 
eftersom användarna upptäcker nya saker under projektets gång säger person A. Det kan 
även vara bra, men leder ofta till att det fördyrar och försenar projektet. Nackdelar kan 
även vara att användarna jobbar med sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt som de jobbar 
med projektet vilket också kan leda till försening. Kan vara negativt om användaren inte 
har någon motivation att vara med i projektet utan bara har tvingats av chefen. 
 
Person A har alltid tyckt att det är intressant och viktigt med användarmedverkan, så 
person A kan inte säga att han kan komma på något han har ändrat syn på. Av eget 
intresse, så har han från början alltid haft intresse av att jobba nära användarna, och inte 
”låst in sig”, för att sedan leverera produkten. 

4.2.2 Involvering av användarna  
Utvecklarna använder sig ofta av en workshop i starten av ett projekt, där de arbetar på en 
kursgård i 2-3 dagar tillsammans med representanter från organisationen. 
Representanterna kan vara allt från cheferna till användare från ”golvet”. Under 
workshopen diskuterar utvecklare tillsammans med användarna olika frågeställningar och 
brainstormar, och på så sätt kan användarna vara med och påverka arbetet från början. 
Allt eftersom projekten pågår så träffas utvecklare och användarna vid olika tillfällen 
eller när det är nödvändigt och diskuterar fram olika lösningar tills utvecklare och 
användare kommer överens, eller fram till en lösning på problemet. Kommunikationen 
med användarna blir på det här viset väldigt viktigt och fungerar ofta väldigt bra anser 
person A. Han säger att det kan vara lite segt i början men går bra när utvecklare och 
användare börjar komma in i projekten. Han anser det väldigt viktigt att utvecklare tänker 
på hur man uttrycker sig och försöker prata i termer som användarna förstår. Resultatet 
påverkas positivt om det är bra kommunikation med användaren och han har intresse för 
projektet. Person A anser att en dialog med användarna är nödvändigt för att få ett bra 
resultat av projektet, om inte annat bara för att ha någon eller några användare att ringa 
ibland. 

4.2.3 Representativ grupp 
Användarna som är med i projektet påverkar definitivt resultatet. Att användarna som är 
med är representativa för den grupp som ska använda systemet är viktigt och har 
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betydelse för hur acceptansen av systemet sedan blir. Har även betydelse att det finns 
spridning och verkligen täcker in så stora delar av de tänkta användarna som möjligt. 
Generellt så har inte utvecklarna något att göra med hur användarna väljs ut enligt person 
A. Han kan heller inte peka på några speciella faktorer som man väljer efter vid urvalet. 
Användarna brukar väljas ut efter riktlinjen vilka roller eller avdelningar i organisationer 
de tillhör. Det är ofta chefer som är beställarna och kund, och det är dem som gör urvalet, 
och det känns som om cheferna litar på dem de valt ut för de lägger sig inte i arbetet 
speciellt mycket. Vid stora projekt jobbar utvecklare mer mot kontaktpersoner som får 
vara en vidare länk mot resten av gruppen för att det blir svårt att få kontakt med alla. 

4.3 Intervju med person B 
Precis som med person A, har vi gått igenom och gjort en lodrät analys på person B, och 
funnit ett antal teman. Det första temat är synen på användarmedverkan. Det andra är 
kommunikation och det tredje temat är den hotbild som användarna ser. 

4.3.1 Synen på användarmedverkan  
Person B ser fördelar att ha med användare för att man får snabb feedback och på så sätt 
snabbt kan göra ändringar eller lösa problemet innan det är för sent. En nackdel som 
person B ser med användarmedverkan kan vara att användarna har med sig för lite 
kunskap. Användarna ser inte avgränsningarna och blir besvikna över att systemet inte 
blev som de hade trott eller hoppats på. Användarna har inget hum om vad som är 
rimligt. 
 
Urvalet brukar göras så att användarna har en projektledare och de inom företaget som 
ska implementera det nya systemet har en projektledare. Företagets projektledare och 
användarnas projektledare får sedan diskutera vilka användare som de tycker ska vara 
med. Själva utvecklaren har inget med urvalet att göra. Användarna som kommer med 
efter urvalet blir sedan en referensgrupp som ska vara opartisk och ofärgad. Användarna 
som är i referensgruppen ska tycka till utan förutsättningar från början och sedan kommer 
de med input till projektet. Så har det fungerat förut men det har kommit lite i skymundan 
de senaste två åren säger person B. Men de inom företaget försöker komma tillbaka till 
det. De här referensgrupperna kan ha varit mycket olika. Det kan vara rena användare 
som tycker till om funktionaliteten och det kan finnas med en konsult som tänker mer på 
själva layouten och utseendet. IT-personer som jobbar inom företaget har även en 
supportverksamhet där de loggar användarna och användarna får sedan komma med idéer 
under projektets gång och sedan bestämmer IT-personerna om det är något att gå efter. 
De försöker alltid ha en dialog med användarna och de ska kunna komma till 
projektledningen ifall de känner sig överkörda i någon fråga.  
 
Person B har inte ändrat syn på användarmedverkan i takt med att hon har fått mer 
erfarenhet. Företaget som hon jobbar på har liksom tappat bort användarna men ska 
försöka komma tillbaka till det. 
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4.3.2 Kommunikation 
Det fungerar bra med kommunikationen eftersom företaget har workshops och även en 
logg där företaget försöker ta upp önskemål från användarna om de vill ha några 
ändringar eller andra funktioner med mera. Sedan tar den produktansvariga ställning inför 
varje önskemål. Det funkar jättebra anser person B och de har i de stora projekten 
användarutskick som skickas ut med det användarna kan förvänta sig. 

4.3.3 Hotbilden 
Person B ser en fördel med att använda sig av användarmedverkan vad det gäller att få 
användarna att inte se systemet som ett hot, utan att de ska känna att de får vara med och 
bestämma, det skapar en högre acceptans. Hade användarna inte varit med så blir det 
svårare för användarna att förstå systemet och risken är att användarna ser systemet som 
ett hot och blir negativa till projektet säger person B. 

4.4 Intervju med person C 
Vi har här gjort en lodrät analys på intervjun med person C, och hittat fyra olika teman. 
Det första temat är hur användarna involveras. Det andra temat är vikten av att ha en 
representativ referensgrupp. Det tredje temat är kommunikation, och det fjärde och sista 
temat är hotbilden och jobbet med attitydernas betydelse. 

4.4.1 Involvering av användarna 
Person C anser att det är väldigt viktigt att involvera användarna i utvecklingsprocessen, 
och då från början till slutet. Så att man inte slänger fram en produkt till användarna och 
låter dem gå en två dagars kurs för att lära sig det. Det blir då betydligt svårare att skapa 
acceptans. Användarna i referensgruppen blir en slags ambassadörer för projektet och 
systemet till de övriga användarna. De använder sig ibland av workshops för att komma 
igång med projekten. 
 
Person C ser mycket positivt med att använda sig av användare vid utvecklingen v ett nytt 
informationssystem. Det han kan se som en negativ sak, är att om man har en svag 
projektledare, och användarna i referensgruppen inte har förstått syftet med systemet kan 
användarna styra projektet åt fel håll.  
 
I takt med att han har fått erfarenhet har han också lärt sig en hel del. När han var ung och 
”grön” och var insatt i ett projekt tänkte han inte så mycket på att de som ska använda 
systemet kanske inte är lika insatta, och att man måste förankra det. Det var en tabbe som 
han gjorde i början. Han tycker nu att företaget ligger på en bra nivå vad det gäller 
användarmedverkan. 
 
Har det varit personer i referensgruppen som har varit bra på att föra en dialog, och 
dessutom varit bra insatt i verksamheten, en bra användarrepresentant helt enkelt, så har 
det påverkat projektet positivt enligt person C. Om man jämför ett projekt som hade haft 
rätt användare och haft med användare så hade det i slutet blivit mer lyckat och fått bättre 
acceptans än om vi hade gjort exakt samma system men inte haft med oss några 
användare.  
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4.4.2 Representativ grupp 
Användarna är med i referensgrupper, vilka har valts ut av kunden. Person C säger att de 
som leverantör inte har den kunskapen om verksamheten. Inga speciella faktorer används, 
men man vill få med personer med erfarenhet av verksamheten, vill få ett tvärsnitt av de 
personer som ska använda systemet. Den är bra om personerna har ”skinn på näsan”, och 
kan komma med konstruktiv kritik. Att representanterna i referensgruppen är 
representativa för dem som ska använda systemet är viktigt för acceptansen.  

4.4.3 Kommunikation 
Kommunicera med och förankra hos användarna är en viktig del vid utvecklandet av ett 
nytt informationssystem anser Person C. Fördelarna är bland annat att de som jobbar med 
utvecklingen av det nya systemet får en dialog med användarna som ska använda 
systemet, och på så sätt kan förankra produkten och skapa acceptans. Person C säger att 
de genom dialogen också får reda på vad det är användarna vill ha hjälp med, vilka 
problem systemet ska hjälpa till att lösa för användarna med mera.  Att den 
kommunikationsplan som tagits fram följs, hänger till stor del på projektledaren och 
kunden. Kommunikationen kan ske via interna tidningar och intranät. I början av ett 
projekt kan det vara bra med workshops för att träffas och kommunicera anser person C. 
Det här med kommunikation är viktigt och svårt. Det är inte alltid kunden och 
leverantören som utvecklar det nya systemet förstår varandra.  

4.4.4 Hotbilden och jobbet med attityderna 
Att användarna i referensgruppen fungerar bra som ambassadörer för projektet är också 
viktigt, anser person C. Han anser att vi människor i grunden är skeptiska. Detta leder till 
att vi intar en negativ inställning mot något nytt. Det är viktigt att de användare som är 
med i projektet har kunskap att förmedla och ”sälja in” projektet och förändringen bland 
de övriga användarna.  För att få med användarna från början och genom hela processen, 
kan man använda sig av en ”change-management” (förändringsledning). Företags-
ledningen ska ta fram en kommunikationsplan, förankra, och jobba med attityder under 
projektet. Det är viktigt att man har metoder för förändringsledning, tar det på allvar, så 
att det inte glöms bort, och att det till exempel blir något i stil med ”äh, vi tar det där sen”. 
Attityderna är viktiga att jobba med för att få en bra acceptans, avdramatisera 
förändringarna, anser person C. 

4.5 Intervju med person D 
Efter intervjun med person D, har vi precis som tidigare gjort en lodrät analys och fått 
fram tre stycken teman. Det första temat är synen person D har på användarmedverkan. 
Det andra temat är en representativ referensgrupp, och det tredje temat är 
kommunikation. 

4.5.1 Synen på användarmedverkan 
Användarna är med i den referensgrupp som är med vid framtagandet av 
kravspecifikationen, det är på så sätt de kan påverka hur det nya systemet ska utformas. 
Många misslyckade IT-projekt beror på att de som kund varit för dåliga på att ta fram en 
bra kravspecifikation, enligt person D. Kravspecifikationen är väldigt viktig för att 
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resultatet av arbetet i projektet ska bli bra. Därför är det väldigt viktigt att ha med 
användarna vid utformningen av kravspecifikationen, där användarna kan påverka. 
 
Person D säger att det är en viktig faktor är att få med positiva människor. De går in för 
att ta ut personer som är bra på att jobba i projekt, och som är positiva och kreativa vid 
urvalet. De vill inte ha med personer som säger nej, och som är rädda för förändringar. 
Det är viktigt att användarna vill vara med och tycker det är roligt. Det ska inte vara ett 
påtvingat deltagande. 
 
Fördelar som person D ser med användarmedverkan, är att användarna får en förståelse 
för projektet, systemet, och de känner sig delaktiga. Företaget som peson D jobbar inom 
använder sig mycket av så kallade standardsystem på grund av att det blir för kostsamt 
annars, och då är det bra med en referensgrupp som kan få förståelse för varför det 
eventuellt måste ändra i deras rutiner, och varför det blir för dyrt med vissa ändringar 
med mera. Många användare har svårt att se helheten i ett större system, vilket kan 
medföra att användarna inte ser någon förbättring med det nya systemet anser person D. 
Att använda sig av en referensgrupp kan skapa en förankring hos användarna, och det är 
viktigt att använda sig av användarmedverkan för att få ett lyckat införande av ett 
informationssystem.  

4.5.2 Representativ grupp 
I projekt som person D har varit med om vid urval av till en referensgrupp så har en 
faktor varit att de inom persons D företag som jobbar med projektet försökt ta fram en så 
representativ grupp som möjligt, och inte bara personer med datorvana från ”kontoret”. 
De duktigaste användarna på varje arbetsplats är de som utbildas först, dessa personer får 
sedan vara med och utbilda övriga användare. Detta har visat sig fungera mycket bra, 
samtidigt får man en specialist på varje arbetsplats.  
 
Person D pekar på en faktor vid urval av representanter i referensgruppen är att ha med 
personer som vill vara med, och är representativa för dem som ska använda systemet. Det 
är viktigt för acceptansen. Sedan är det även en fördel att de blir en slags handledare för 
de övriga användarna. Det är ibland lättare för användarna att fråga den personen som de 
redan känner, och som blir en slags specialist, än till exempel utvecklarna. 

4.5.3 Kommunikation 
Det vanligaste problemet är att användarna har svårt att tala om vad de vill ha när 
kravspecifikationen tas fram. Det som sedan händer under design och införandefasen, när 
användarna börjar se hur systemet ser ut, är att nya krav och önskemål uppstår. ”När man 
ser vad man fått, då vet man vad man vill ha” Att få slutanvändare och utvecklare att 
förstå varandra är inte alltid så lätt säger person D. I dag har utvecklarna en mycket bättre 
kunskap om verkligheten jämfört med tidigare. Något som är bra för att undvika 
begreppsförvirring är att skapa en ordlista där alla begrepp definieras tydligt anser person 
D. 
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4.6 Intervju med person E 
Person E är den sista av våra respondenter, och efter den lodräta analysen fann vi tre 
teman. Det första var synen på användarmedverkan. Det andra var riktlinjer och faktorer 
vid urvalet av användare och det tredje och sista är referensgrupper.  

4.6.1 Synen på användarmedverkan 
Person E anser att använda sig av användarmedverkan är en grund för att skapa acceptans 
hos användarna. Om användarna i referensgruppen är positiva, utåtriktade och duktiga på 
att prata får dessa användare lättare med sig de övriga användarna. Det accepteras bättre. 
I projektet de håller på med nu, så släpper de redan nu ut delar av systemet allt eftersom, 
trots att de ska vara klart först till november. På det viset så får användarna testa och 
vänja sig med det, vilket också ökar acceptansen. 
 
Person E tycker att kommunikationen fungerar bra, folk börjar få mer kunskap inom IT, 
pratar på en ”högre” nivå, är inte rädda för att fråga. Man ska prata verksamhet, och inte 
IT-språk till användarna, viktigt att man sätter sig in i verksamheten 
 
Person E har alltid tyckt att det varit viktigt med användarmedverkan. Det var dock 
svårare förr, folk hade inga åsikter, eller vågade inte säga dem. Nu säger man till, frågar 
om det är något man tycker är fel med mera. 

4.6.2 Riktlinjer och faktorer vid urvalet 
Han försöker få nyckelpersoner utvalda för att de är duktiga, positiva, kompetenta, har 
”makt i form av kunskap”, och erfarenhet av verksamheten. Det är ofta personer som man 
vet har expertkunskap inom olika områden som man tar ut. 
 
För att få kunskapen om verksamheten och kunna få med sig rätt användare vid urvalet så 
jobbar han med en verksamhetsanalys innan själva IT-projektet startar, och då hinner han 
skapa sig en uppfattning om vilka personer han skulle vilja ha med i projektet. 

4.6.3 Referensgrupp 
Det finns ofta en referensgrupp på cirka 20-25 personer, de blir såkallade ”super-users”. 
Faktorer som om det är män eller kvinnor spelar ingen roll enligt person E. Men är det en 
verksamhet som till exempel vid ett projekt de hade med Radiotjänst i Kiruna AB, där 
flertalet av användarna var kvinnor, var alla i referensgruppen kvinnor.  
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5 Analys och diskussion 
Vi jobbar vidare med att presentera den reflexiva analysen i det här kapitlet. Efter att ha 
presenterat resultatet från den lodräta analysen i föregående kapitel, så arbetar vi vidare 
med att presentera den vågräta analysen i det här avsnittet. Dessutom diskuterar vi våra 
resultat och relaterar de till den teoretiska referensramen 
 
Med den vågräta analysen så innebär det att vi går igenom samtliga respondenters teman, 
vilka vi presenterade i föregående kapitel. Vi har sedan sammanställt dessa, vilka en del 
nu ingår under nya teman. Synen på användarmedverkan och hotbilden ligger nu 
tillsammans under temat varför använda sig av användarmedverkan. Representativ grupp 
ingår nu i temat faktorer vid sammansättning av gruppen, och riktlinjer och faktorer vid 
urvalet ligger tillsammans med referensgrupp under temat faktorer och egenskaper hos 
användare i referensgrupp. Vi relaterar sedan de olika teman vi tagit fram med det 
material vi har i teorikapitlet. Till varje tema så för vi en diskussion. 

5.1 Varför användarmedverkan?  
Efter vår analys så framkommer det att det nästan är ett måste att involvera användarna 
vid utvecklandet av ett nytt informationssystem enligt alla fem respondenter. De pratar 
mycket om att fördelarna klart överväger nackdelarna med användarmedverkan. Alla 
respondenter, förutom person B, menar i likhet med Gulliksen och Göransson (2002) att 
en stor fördel med att använda sig av användarmedverkan är att det skapar en högre 
acceptans. Användarna känner sig delaktiga och får förståelse för det nya 
informationssystemet. Tre av respondenterna vill ha med användarna i utvecklingsarbetet 
från början, för att kunna ha en dialog angående vad informationssystemet ska kunna 
lösa, vilka funktioner som de vill ha med, och vad kravspecifikationen ska innehålla. 
Gulliksen och Göransson (2002) anser även de att det är en fördel att de kan påverka 
utvecklandet av det nya systemet. Detta är även en av grundtanken i participativ design 
att användarna ska få vara med att påverka utvecklandet av systemet. Orsaken till att 
involvera användarna i participativ design var att användarna skulle få vara med och 
påverka sin arbetssituation på ett demokratiskt sätt enligt Kyng och Mathiassen (1997).  
 
Person B trycker på att en fördel är att man får snabb feedback och att det då fortare kan 
lösas innan det är för sent. Person A påpekar även detta men säger att det även kan leda 
till förseningar som i sin tur kan leda till att det fördyrar projektet.  
 
En annan stor fördel är att man lättare får bort ”hotbilden” eller det negativa en människa 
känner inför en förändring säger person C. Får användarna vara med och påverka 
projektet och känner att de deltar blir de mer mottagliga för förändringen. Person A säger 
att olika sätt att få bort detta hinder med den negativa attityden är att man i början pratar 
om hur förändringen kommer att påverka dem positivt, nyttan med systemet, och inte en 
massa teknik snack. Man kan även ta med sig en gammal kund där man med framgång 
genomfört en liknande förändring, och som kan berätta om det med mera. Personen anser 
att det är viktigt att lyfta fram det som är bra. Person C anser att olika sätt för att få bort 
den negativa inställningen är att låta användarna vara med från början och genom hela 
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processen. Man kan använda sig av ”change-management” (förändringsledning). Den ska 
ta fram en kommunikationsplan, förankra, och jobba med attityder under projektet. Det är 
viktigt att man har metoder för förändringsledning, tar det på allvar, så att det inte glöms 
bort, och att det till exempel blir något i stil med ”äh, vi tar det där sen”. Attityderna är 
viktiga att jobba med för att få en bra acceptans, avdramatisera förändringarna, anser 
person C. 
 
Nackdelar med användarmedverkan hade respondenterna svårt att peka på. Person A 
tycker att det kan vara svårt att spika kraven eftersom användarna upptäcker nya saker 
under projektets gång. Kan även vara bra men leder ofta till att det försenar och fördyrar 
projektet istället. En nackdel kan även vara att de har för lite tid för projektet eftersom de 
ska lösa sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt menar person A. Person B säger att en 
nackdel är att om användarna har för lite kunskaper så blir det slutgiltiga systemet en 
besvikelse för att de inte kunde se avgränsningarna. Person C instämmer med detta men 
pekar på att om man samtidigt har en svag projektledare så kommer systemet att gå åt fel 
håll. Öhman (1999) tar upp att det är resurskrävande att använda sig av 
användarmedverkan vid systemutveckling som en nackdel. 
 
Två av våra respondenter säger att ett och samma system har blivit olika accepterat 
beroende på om det har varit med användare eller inte. Har användarna varit med så har 
det slutgiltiga systemet blivit mer accepterat. Detta tyder på att bara genom att låta 
användarna vara med och känna att de är delaktiga, så har det skapat ett bättre resultat för 
den slutgiltiga acceptansen av systemet. Däremot trycker tre av respondenterna på att de 
vill ha med användarna för att få reda på vad de är för funktioner som ska finnas med i 
det nya informationssystemet, och alltså inte bara involvera användarna för att skapa en 
högre acceptans. Det finns alltså olika anledningar till varför användarna tas med i 
processen. De anledningar som betonas av respondenterna är acceptans, att de ska vara 
med och utarbeta det nya informationssystemet och få bort hotbilden och det negativa en 
människa känner inför en förändring. Störst fokus i intervjuerna ligger på de här 
aspekterna. Gulliksen och Göransson (2002) tar upp aspekter såsom acceptans och att 
användarna får vara med och påverka det nya systemet. I participativ design betonar man 
att ha med användarna för deras rätt att påverka sin arbetsplats på ett demokratiskt sätt 
och att om både användare och utvecklare deltar i processen kan göra att man lyckas 
bryta de här kulturella och sociala skillnaderna de emellan och att ett ömsesidigt lärande 
uppstår. Vad våra respondenter tar upp vilket utelämnas av Gulliksen och Göransson 
(2002) och i teorin är hotbilden och det negativa som människan känner inför en 
förändring. Varför det inte tas upp i teorin men flera av våra respondenter betonar detta 
kan bero på att respondenterna som har jobbat med det i verkligheten och genom sin 
erfarenhet fått en ny viktig aspekt på varför man ska ha med sig användarna i processen. 

5.1.1 Faktorer och egenskaper hos användarna i referensgruppen 
Respondenterna tar upp faktorer som att användarna bör vara positiva, kreativa och ha 
kunskap att förmedla sin kunskap, för att ”sälja in” projektet och förändringen bland de 
övriga användarna. Person C anser att det är bra om en faktor vid urvalet har varit att få 
med personer med ”skinn på näsan”, och som kan komma med konstruktiv kritik. 
Respondenterna vill inte ha med personer som är rädda för förändringar, och säger att en 
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viktig faktor att tänka på är att personer ska tycka det är roligt att jobba i projekt och vill 
vara med (motiverade), alltså inte är med på grund av tvång. Vill de inte delta så är det 
ofta ett tecken på att de är negativt inställda till projektet och kan på så vis lätt smitta av 
sig till de användare personen representerar. Men Gulliksen och Göransson (2002) anser 
att det är viktigt att användarna som deltar i utvecklingsarbetet gör det frivilligt och är 
flexibla och förändringsbenägna. Person E nämner även att han vill ha med utåtriktade 
personer som är bra på att prata, för att de har lättare att få med sig de övriga användarna, 
och det skapar högre acceptans, vilket även Gulliksen och Göransson (2002) pekar på. En 
annan faktor som person A tar upp är att de måste ha tid att delta, för annars kan lätt 
tidsramen spricka och det är en av nackdelarna med användarmedverkan enligt person A. 
Spricker tidsramen innebär även det som följd att det blir dyrare än väntat. Det är bra om 
användarna har tid att jobba med projektet, och att inte deras ”vanliga” arbetsuppgifter 
påverkar deltagandet i IT-projektet negativt.  
 
Våra intervjuer visar att det inte bara räcker med att ha med användarna vid utvecklingen, 
utan man även måste tänka på vissa faktorer och egenskaper hos användarna som är 
betydelsefulla för att få en bra fungerande referensgrupp och kunna skapa acceptans och 
förankring bland de övriga användarna. Vi tolkar det som att många av respondenterna 
involverar användarna för att användarna i sin tur ska kunna ”sälja in” projektet till de 
övriga och på så vis få det accepterat. För att användarna ska kunna ”sälja in” projektet 
till de övriga så måste de alltså ha vissa egenskaper.  
 
Dessa egenskaper som vi har gått igenom tolkar vi är viktigt för att skapa acceptans och 
det är en av anledningarna till att respondenterna använder sig av användarmedverkan. En 
annan anledning är för att kunna ”fånga kraven” och få med rätt funktioner i det nya 
systemet. Efter vår analys visar det att en viktig egenskap hos användaren för att få med 
rätt funktioner är att den personen har mycket kunskap om sin verksamhet. Men det är 
även viktigt att personen har erfarenhet och ”skinn på näsan”. Detta för att våga komma 
med konstruktiv kritik vartefter arbetet med det nya informationssystemet pågår. 
 
Vi har kunnat se att det är viktigt att användarna som valts ut har tid att delta i projekten 
för annars kan det bli förseningar, det vill säga att tidsramen spricker och det blir dyrare 
än väntat. Men är det inte en kostnad att ha användarna borta från sina ”vanliga” 
arbetsuppgifter under en längre tid? Företaget kanske tjänar på att låta användarna delta i 
projektet fullt ut, så att inte tidsramen spricker?  

5.2 Hur användarna involveras i utvecklingsarbetet 
Flera av respondenterna använder sig idag av ”workshops”. Detta gör de redan i början av 
processen mycket för att få med användarna från början och skapa en bra dialog. Tanken 
med workshops är även att de brainstormar med användarna och därefter kan komma på 
olika lösningar. Person D använder sig av användarna vid utarbetande av 
kravspecifikationen för att det är där de kan påverka och kravspecifikationen är grunden 
för det fortsatta arbetet. Person C har med användarna genom hela processen för att 
annars är det lätt att användarna blir negativa till projektet igen om de endast är med i 
början. Gulliksen och Göransson (2002), instämmer med person C och vill ha med dem 
så mycket som möjligt vid utvecklingen av det nya systemet.  
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Person D säger att de duktigaste, och med de duktigaste menar person D de som kan det 
nuvarande systemet som företaget använder sig av bäst, användarna är de som utbildas 
först, och sedan involveras i utbildningen av de övriga användarna, de blir en slags 
handledare. Detta med att använda sig av användarna som handledare är inget som 
Gulliksen och Göransson (2002) tar upp som en faktor vid användarmedverkan, men 
betonar istället vikten av att användaren är representativ för en annan grupp såsom en 
annan avdelning. Person E involverar användarna i en referensgrupp som är med från 
start, men de involverar även de övriga användarna på ett relativt tidigt stadium, genom 
att släppa ut delar av systemet innan det ska börja användas.  
 
Vår analys visar att användarna tas med i processen på många olika sätt. Många av 
respondenterna trycker på att det är viktigt att ha med användarna från början och genom 
hela processen. Andra respondenter trycker på att det är viktigt att ha med användarna 
fram till kravspecifikationen. Gulliksen och Göransson (2002) anser att användarna ska 
vara med så mycket som möjligt i processen, att användaren är representativ för en annan 
grupp t, ex. en avdelning och att möta användarna i deras egen arbetsmiljö. I participativ 
design betonar man att ha med användarna genom hela processen. Varför vissa av 
respondenterna vill ha med användarna genom hela processen, vilket även Gulliksen och 
Göransson (2002) och participativ design betonar, tolkar vi som att för att systemet ska få 
acceptans hos användarna, vilket är en av anledningarna till varför man använder sig av 
användarmedverkan, så är det viktigt att få bort den här hotbilden hos människorna och är 
de bara med till kravspecifikationen så är det lätt att hotbilden kommer tillbaka. Detta kan 
leda till att systemet inte accepteras i slutändan hos användarna. Varför vissa av de andra 
respondenterna vill ha med användarna fram till kravspecifikationen tolkar vi som att 
användarna kan bidra med mest fram till kravspecifikationen, vilket även det är en viktig 
del till varför respondenterna använder sig av användarmedverkan. Frågan är om det 
räcker att ha med användaren fram till kravspecifikationen för att fånga alla krav och 
lösningar som användaren vill ha. Person D menar att i design- och införandefasen när 
användaren börjar se hur systemet ser ut, så uppkommer nya krav och önskemål. 
Dessutom menar personen att kan det vara svårt för användaren att veta vad man vill ha i 
början av projektet när kravspecifikationen tas fram. Detta tolkar vi som en till anledning 
till varför man ska involvera användaren genom hela processen.  

5.2.1 Faktorer vid sammansättningen i gruppen 
Två av de vi har intervjuat vill ha spridning när det gäller verksamhetserfarenhet och 
yrkeskategori, men ingen av respondenterna tar någon hänsyn till någon könsfördelning. 
Gulliksen och Göransson (2002) trycker på att få stora skillnader i faktorer som 
könsfördelning, ålder, verksamhetserfarenhet, yrkeskategorier och gruppstorlek. Alla 
respondenter menar att användarna som medverkar bör vara representativa för den 
användargrupp de representerar. Det kan till exempel vara från en avdelning. Detta för att 
de olika användarna ska kunna hänga med vid utvecklingen och få bort den negativa 
bilden som alltid finns vid början av ett projekt. Gulliksen och Göransson (2002) säger att 
en viktig faktor för effektiv användarmedverkan är att användaren ska representera en 
särskild grupp, som de sedan kan rapportera vidare till. 
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Det vi reflekterar över och som vi blir förvånade över är att ingen av respondenterna tar 
någon som helst hänsyn till ålder eller könsfördelningen, vilket är faktorer som Gulliksen 
och Göransson (2002) tar upp som en viktig del i sammansättningen av gruppen. 
Däremot tolkar vi det som att respondenterna istället för att ta hänsyn till ålder, tittar på 
kunskapen hos användarna inom verksamheten. Gulliksen och Göransson (2002) vill ha 
stor spridning på åldrarna bland användarna, medan våra respondenter endast ser det som 
en fördel bland användarna med mycket kunskap om deras egen verksamhet. Vi tolkar 
resultatet från vår undersökning att det är viktigt att ha med användarna med mycket 
kunskap om sin egen verksamhet. Detta på grund av att de lättare kan förklara för 
utvecklarna om sin egen verksamhet och med kunskapen i ”bagaget” lättare kan föra en 
dialog med utvecklarna. Dialogen leder till att utvecklarna och användarna lättare kan 
”fånga kraven” och de nödvändiga funktionerna som bör ingå i det nya systemet. Person 
B anser det även som en nackdel med användarmedverkan om användaren har för lite 
kunskap.  Vi kan se att både Gulliksen och Göransson (2002) och alla respondenter anser 
att användarna bör vara representativa för den grupp de representerar, vilket vi tolkar som 
att detta är en viktig faktor. 

5.2.2 Kommunikation 
Fyra av respondenterna anser att kommunikationen är väldigt viktig för hur 
utvecklingsarbetet fungerar. Detta är viktigt för att skapa en bra dialog mellan användarna 
och IT-personerna som ska ta fram och utveckla informationssystemet. Det är viktigt att 
kommunicera för att kunna diskutera och komma överens om olika lösningar anser 
Person A. Person A säger att kommunikationen kan vara lite seg till en början, men att 
när man börjar komma in i projektarbetet, så fungerar det ofta väldigt bra, och flera 
respondenter säger att workshop är ett sätt att få en dialog från början, och komma in i 
projektet. Flera av respondenterna säger att kommunikationen fungerar bra, men person 
D anser det som ett vanligt problem att användarna har svårt att tala om vad det är man 
vill ha, när kravspecifikationen tas fram. ”När man ser vad man får, då vet man vad man 
vill ha”, säger person D. Han menar vidare att det kan vara svårt att få användarna och 
utvecklarna att förstå varandra. Öhman (1999) anser också detta, och skriver att det 
uppstår problem i kommunikationen på grund av kulturella och sociala skillnader mellan 
de som utvecklar systemen och användarna. Flertalet av respondenterna säger att det är 
viktigt hur man uttrycker sig, man ska prata med termer som användaren förstår. 
Hägerfors (1995) anser att konflikter kan vara ett resultat av störningar i 
kommunikationen, som kan bero på missförstånd, feltolkningar eller skilda värderingar. 
För att hantera detta säger Person C att de använder en kommunikationsplan. Med 
kommunikationsplan menas att man i början av ett projekt gör upp en plan om hur 
kommunikationen mellan IT-personerna och användarna ska fungera. Det kan ske via 
workshops, intranät eller interna tidningar. Ingen av de övriga respondenterna nämnde 
något om kommunikationsplaner. Person D säger att det kan vara bra att skapa en ordlista 
där olika begrepp definieras tydligt, för att undvika begreppsförvirring, vilket person A 
också säger, och menar att det är ett alternativ för att undvika kommunikationsproblem. 
Person E säger att genom att båda parterna deltar tillsammans i hela processen, och lär av 
varandra så utvecklar användarna och IT-personerna ett gemensamt språk, vilken han 
anser leder till att kommunikationen fungerar bra, och därmed behövs inte några 
gemensamma ordlistor. Genom att utveckla ett gemensamt språk anser Öhman (1999) 
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som ett sätt att bryta kommunikationsproblemen. Participativ design går till stor del ut på 
att föra en dialog med användarna vid utvecklandet av det nya systemet. Detta ledde till 
slut att ett nytt gemensamt språk uppkom mellan IT-personerna och användarna skriver 
Öhman (1999).  
 
Både Gulliksen och Göransson (2002) och flera av våra respondenter anser att 
kommunikationen är viktig vid utvecklandet och implementerandet av ett nytt 
informationssystem. Däremot tycker de flesta av respondenterna att kommunikationen 
fungerar bra, medan Öhman (1999) beskriver det som ett stort problem. Vad kan den här 
skillnaden bero på? En av anledningen till detta tolkar vi som att de olika respondenterna 
har olika åtgärder vid kommunikation, och på så sätt har löst kommunikationsproblemen, 
och därmed inte anser att det är något problem. En annan anledning kan vara att vi endast 
intervjuat IT-personer och fått deras syn på saken. Frågan är om vi hade fått samma svar 
om vi hade gått ut och frågat användarna om hur de har tyckt kommunikationen fungerat 
vid införande av ett nytt informationssystem. Genom att använda sig av participativ 
design så leder det till att ett gemensamt språk utvecklas och kommunikationen fungerar 
bra. Vi tolkar detta som att genom att involvera användarna och låta de vara med genom 
hela processen (som participativ design bygger på) kommer detta att leda till att 
kommunikationen fungerar bra från båda håll och acceptansen kommer i slutändan att bli 
högre från användarna. 
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6 Avslutning 
Vi ville i den här uppsatsen undersöka varför och hur personer inom IT-projekt använder 
sig av användarmedverkan. Detta på grund av att många företag och organisationer i 
dagens samhälle har implementerat någon form av informationssystem, främst för att 
effektivisera informationshanteringen. Många IT-projekt av den här typen anses dock bli 
misslyckade, och många hävdar då att en grundförutsättning för att få lyckade IT-projekt 
är att använda sig av användarmedverkan. Andra menar att användarmedverkan kan leda 
till kommunikationsproblem och konflikter. Med detta som bakgrund så ledde det oss till 
ett syfte i våran studie som är ”att undersöka varför och hur man inom IT-projekt väljer 
att involvera användare i utvecklingsarbetet”. I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser 
som vi har valt att dela upp i varför under kapitel 6.1 och hur under kapitel 6.2, därefter 
kommer vi att ge förslag på fortsatt forskning i kapitel 6.3. 

6.1 Varför 
 För att skapa acceptans, förankring och förståelse 
 För att få med de rätta funktionerna, kravspecifikationen 
 För att öka möjligheterna till ett lyckat införande av systemet 
 För att få bort den negativa inställningen, hotbilden inför förändringarna 

 
Våran studie visar att orsaken till varför man väljer att jobba med användarmedverkan är 
för att det skapar acceptans och förankring hos användarna. Man menar att användarna 
känner sig delaktiga och får förståelse för systemet. Vidare så är en annan viktig 
anledning att använda sig av användarmedverkan är att de är med och utarbetar 
kravspecifikationen. Kravspecifikationen är underlaget för det fortsatta arbetet och det är 
viktigt att användarna tycker till om vad det nya systemet ska lösa och vilka funktioner 
som ska finnas. Det har även visat sig att även om användaren inte har någon egentlig 
funktion att fylla i IT-projektet, så bara genom att låta dem vara med och delta så leder 
det till att det blir bättre acceptans av systemet. En annan anledning till att man använder 
sig av användarmedverkan är att det ökar möjligheterna till ett lyckat införande av 
informationssystemet avsevärt om man får bort den negativa inställningen som kan finnas 
genom att låta de vara med från början. Får de vara med och delta blir de mer mottagliga 
för förändringen och det skapar en större acceptans.  
 
Det finns även faktorer och egenskaper för hur användarna ska vara som är viktiga att ha 
med för acceptansen och för att kunna få en effektiv användarmedverkan. Många av de 
nackdelar med användarmedverkan som respondenterna tog upp försvinner genom att ha 
med rätt användare. En nackdel är att användaren jobbar med både projektets uppgifter 
och företagets, vilket kan leda till förseningar. På grund av det så är det viktigt hur 
användaren som är med i referensgruppen har tid att delta. En till nackdel som tas upp är 
att användaren inte har någon motivation eller har tvingats av chefen, vilket leder till att 
de inte är några bra användare att ha med i projektet. De som är med i projektet ska tycka 
det är kul och ska vilja delta i utvecklingsarbetet. En till faktor som är viktig för hur man 
får med rätt användare är att användaren har den kunskap som behövs för att leda 
utvecklarna genom projektet. Mer gynnsamma faktorer hos användaren för hur man ska 
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få en effektiv användarmedverkan är att han har ”skinn på näsan” och kan komma med 
konstruktiv kritik. Användarna som involveras bör även vara förändringsbenägna, sociala 
och utåtriktade för att på så sätt kunna verka som mellanhand och ”sälja in” systemet till 
de övriga användarna. 

6.2 Hur 
För att få bort hotbilden så är det är viktigt att prata positivt om förändringen och nyttan 
med systemet. Att låta användarna vara med från början till slut, det vill säga hela vägen, 
är också viktigt för att inte användarna ska känna en fientlighet mot förändringarna, som 
de kan känna i början innan de får vara med i utvecklingsarbetet enligt vår studie. Att 
använda sig av en såkallad ”change-management” är också ett sätt på hur man kan 
bearbeta attityden som finns. Arbetet med attityden och fientligheten är väldigt viktig för 
hur man ska öka acceptansen har det visat sig i vår studie.  
 
Vidare för att få med de rätta funktionerna och kunna ”sälja in” projektet till användarna 
är det viktigt att hur de användare som involveras väljs ut efter vissa faktorer eller 
riktlinjer. En faktor och riktlinje som främjar för en bra sammansatt grupp är att ha en 
representativ grupp för att få en effektiv användarmedverkan och skapa acceptans. Den 
representativa gruppen ska representera till exempel en avdelning eller vara mellanlänk 
till en annan grupp. Detta bidrar även till hur den negativa bilden av förändring 
försvinner.  Den representativa gruppen ska även bestå av så många olika yrkeskategorier 
som möjligt av systemet. Användarna bör även ha olika mycket erfarenhet av 
verksamheten som de jobbar inom.  
 
En till av faktorerna som är viktigt för hur man ska få ett accepterat system av 
användarna är att kunna kommunicera på ett bra sätt har direkt betydelse om det slutliga 
systemet blir accepterat eller inte. Viktigt att IT-personerna och användarna använder ett 
gemensamt språk och förstår vikten av att få ut budskapet så att det tolkas rätt av 
användaren. Ett sätt i hur man går tillväga idag för att få till en bra kommunikation är att 
man jobbar i så kallade ”workshops” och tar hjälp av en ordbok för att lösa eventuella 
terminologiproblem. Att ta hjälp av en kommunikationsplan bidrar även det till en bra 
kommunikation.  
 
Trots att det finns en del nackdelar med användarmedverkan så har vår studie visat att 
mycket är vunnet genom att involvera användaren och tänka på de här olika faktorerna. 
Effekterna och konsekvenserna är att systemet blir mer accepterat och bättre förankrat 
hos användarna. Användarna får ett system som de har större förståelse till och genom att 
involvera användaren så får man lättare bort ”hotbilden” som människan känner inför 
något nytt och användarna blir därav mer samarbetsvilliga och mer mottagliga för det nya 
systemet. Vidare så kan vi konstatera att genom att ha ”rätt användare” så är det lättare att 
”fånga kraven” och att diskutera fram vilka funktioner verksamheten är i behov av och 
som det nya systemet ska inneha. 
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6.3 Fortsatt forskning 
Vår studie har visat att det är bra att använda sig av användarmedverkan så mycket som 
möjligt, men användarmedverkan är resurs- och tidskrävande. Vi ser ett alternativ till 
fortsatt forskning kan vara att studera vid vilka faser användarna bör vara med vid 
utvecklandet av informationssystem, för att få en så effektiv användarmedverkan som 
möjligt. 
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1. Hur länge har du jobbat med systemutveckling? 
 
2. Kan du berätta lite om ditt arbete i projekten, vad du har för arbetsuppgifter 
m.m.? 
 
3. Vad brukar du ha för roll i IT-projekt och vad brukar de andra rollerna vara? 
 
4. Kan du berätta vad du anser om att använda sig av användarmedverkan vid 
systemutveckling, vad du ser för fördelar respektive nackdelar? 
 
5. Hur brukar ni använda er av användarmedverkan i projekt som du har 
medverkat i, och hur och av vem har användarna valts ut (några speciella faktorer 
som t.ex. kön, eller olika roller inom organisationen)? 
 
6. Har det beroende på hur urvalet av användare gjorts påverkat det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av det nya systemet? 
 
7. Har du kunnat se att acceptansen har blivit högre för det slutliga systemet bland 
användarna vid användandet av några speciella faktorer vid urvalet, och vad anser 
du är viktigt att tänka på och ha med vid urvalet av användare för att i slutändan få 
ett så lyckat och funktionellt system som möjligt? 
 
8. Jobbar ni på något annorlunda sätt med hanteringen av användare beroende på 
om det är större, eller mindre IT-projekt som ska genomföras? 
 
9. Kan du berätta om hur du tycker att kommunikationen och samarbetet fungerar 
mellan er utvecklare och användare i projekten? 
 
10. Har ni ändrat syn på användarmedverkan i takt med att ni fått mer erfarenhet 
och kunskap inom systemutveckling? 
 


