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Sammanfattning 

Inom systemutveckling har utvecklare och användare länge samarbetat för att nå mer 

framgångsrika systemutvecklingsprojekt. Detta samarbete grundar sig i vad som brukar 

kallas den skandinaviska skolan eller den skandinaviska traditionen. Detta var en utveckling 

som var mycket tydlig i de skandinaviska länderna som innebar att man började arbeta med 

medbestämmande på arbetsplatser och man började involvera de tilltänkta användarna i 

systemutvecklingsprojekt. Detta är ursprunget till konceptet användarmedverkan som är 

populärt att tala om idag och som nästan ses som en nödvändighet för att nå framgångsrika 

projekt. Användarmedverkan står för involveringen av användare i aktiviteter under 

systemutvecklingsprocessen. Detta är ett utforskat tillvägagångssätt som bevisats kunna 

bidra med många positiva effekter till systemutvecklingsprojekt. 

Trots att användarmedverkan har blivit en accepterad norm blir majoriteten av alla 

systemutvecklingsprojekt inte framgångsrika. System är ofta inte anpassade efter 

användarnas villkor och i projekten finns det inte någon med makt att påverka som bevakar 

deras intressen. Detta väcker fråga om samverkan skulle kunna ske på andra sätt för att 

fånga verksamhetens behov och få framgångsrika IT-lösningar. Därför introducerar och 

undersöker denna studie möjligheterna kring en utvecklarmedverkan. Utvecklarmedverkan 

innebär en involvering av utvecklare i användares verksamhet. Det ger ett nytt fokus på 

användarna och innebär en samverkan där användarna har makt att påverka. I linje med 

detta syfte ämnar studien besvara följande tre forskningsfrågor; På vilka sätt kan utvecklare 

involveras i användarens verksamhet?, Vilken nytta kan man se av involveringen?, Vilka 

utmaningar kan man möta vid involveringen?. 

Studien har följt en kvalitativ metod där data har samlats in genom en litteraturstudie, samt 

genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts via ett samarbete med 

ett konsultföretag där intervjupersoner har plockats från deras personalstyrka eller kundbas. 

Genom en tematisk analys har jag i studien kommit fram till att förutom att det innebär ett 

nytt arbetssätt där många olika roller ska samarbeta så krävs det även att man kan påvisa att 

den tid och pengar man lägger på utvecklarmedverkan är värd den nytta det kan bidra med. 

Studien lyfter den möjliga nyttan av utvecklarmedverkan dels som en allmän större 

förståelse mellan utvecklare och användare och dels att det möjliggör en 

verksamhetsförbättring för användare.   

 

 

 

Nyckelord: användarmedverkan, skandinavisk forskningstradition, skandinaviska skolan, 

utvecklarmedverkan, deltagande design, involvering, utvecklare, användare, informatik  
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Abstract 

It is not a new thing for developers and users to work together in system development 

projects for the projects to succeed. This collaboration comes from what is known as the 

Scandinavian approach. This refers to a progress that took place in and was dominant in 

Scandinavia where codetermination in the workplace became important and they started to 

involve users in the decisions regarding new computer systems. The Scandinavian approach 

is the origin of user participation, which is well used today and almost considered necessary 

to reach success in system development. User participation stands for the participation of 

users in activities during the development. User participation is well researched and 

acknowledged to contribute to successful development projects. 

Although user participation has become established most of system development projects 

does not end in success. Often the systems don’t meet the needs of the users and there’s 

also often no one with influence that sees to their interests. This leads to the question if 

collaboration between developers and users could be done by other means, as a way to 

identify business needs and reach successful IT-solutions. Because of this, this study 

introduces and explores the possibilities surrounding the concept developer participation. 

Developer participation stands for the participation of developers in the user’s activities. This 

presents a new way to look at it with a new focus on the users which means collaboration 

where the users have the power to influence. In extension of this objective the study was set 

to answer these three research questions; How can developers participate in the users 

business?, What benefits can the participation lead to?, What challenges can the 

participation face?.  

The study was carried out with a qualitative approach where data was collected through 

literature and semi-structured interviews. The study was conducted with help from a 

consultant company which accounted for the interviewees through their staff and customer 

base. With a thematic coding as the analytic method the study concludes that developer 

participation face mainly two challenges. It means that a new approach where quite 

different people have to collaborate are introduced and this approach has to be proven 

worth the time and money it takes to use it. Furthermore the study presents a greater 

understanding between developers and users and an opportunity for organizational 

improvements on the user side as possible effects of developer participation.          

 

 

Keywords:  user participation, the Scandinavian approach, developer participation, 

participatory design, involvement, system developers, users, system development, 

information systems  
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Förord 

Denna rapport avslutar mina masterstudier vid IT och Management vid Linköpings 

universitet. Studien genomfördes under vårterminen 2015 och motsvarar ett arbete på 30 

högskolepoäng.  

Personer och företag som har medverkat i studien har blivit anonymiserade men jag vill 

börja med att rikta ett stor tack till dessa människor. De har bidragit med sin tid och sina 

tankar för denna studie och utan dem skulle den inte ha blivit vad den är. Jag har fått ett 

varmt välkomnade av alla och de har varit väldigt öppna och trevliga under våra samtal vilket 

uppskattades då jag inte är van att hålla intervjuer. Jag vill även visa en allmän uppskattning 

för de som i övrigt har hjälp mig antingen i genomförandet av studien eller med skrivandet 

av denna rapport. 

Till min handledare Stefan Holgersson riktar jag ett mycket stort tack. Du har varit min 

hjälpande hand vid skrivandet av denna rapport, du har ibland mycket ingående visat vägen 

fram men även generellt väglett mig mot slutmålet och denna coachning har varit mycket 

uppskattad. 

 

 

 

Linköping, juni 2015 

Marcus Nordlander Wiik  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel avser jag att kortfattat ge en introduktion till studien genom att 

beskriva det problem som har identifierats som grund för studien samt studiens syfte. För att 

tydliggöra studiens ramar presenteras också dess målgrupp och de avgränsningar som har 

gjorts. Kapitlet avslutas med en disposition över rapporten.  

1.1 Bakgrund   

I början av systemutvecklingens framväxt var det inga större konflikter mellan användare 

och utvecklare för att det i regel var utvecklarna själva som även var användarna (Bansler, 

1990). Med tiden ändrades synen och användningen av system och därmed uppstod det nya 

problemområden. Det man såg var system som inte var anpassade för användaren men även 

att användarna såg de nya systemen som ett hot mot deras arbetssituation (Bansler, 1990). 

För att lösa detta och skapa framgångsrikare system lyfte den skandinaviska skolan frågan 

om medbestämmande och involvering av användare för att systemen skulle passa dem 

bättre (exempelvis Bansler, 1998; Harris & Weistroffer, 2009; He & King, 2008; He & Sheu, 

2014; Petter et al., 2013). Den skandinaviska skolan ser systemutvecklingen som en process 

som innefattar både tekniska och sociala system och att det förekommer konflikter inom 

denna process (Bansler, 1989; Bansler, 1990; Iivari & Lyytinen, 1998). Denna syn tillsammans 

med de demokratiska värderingarna som finns inom den skandinaviska skolan visar på vikten 

av att ta hänsyn till den mänskliga faktorn i systemutvecklingen. Systemutveckling är därmed 

inte bara ett tekniskt problem utan även en social utmaning.   

Att medbestämmande och arbetsplatsdemokrati lyftes som aktuella ämnen för 

systemutvecklingen har lett fram till fältet användarmedverkan. I den skandinaviska skolan 

är användarmedverkan en central komponent. Användarmedverkan innebär att användare 

och utvecklare samarbetar för att skapa så framgångsrika system som möjligt (exempelvis 

Hsu et al., 2011). Användarmedverkan anses bidra med många positiva effekter för systemet 

som utvecklas och de vanligaste som ofta nämns är acceptans hos användarna, bättre design 

och rätt funktionalitet. Det man ser är att användarmedverkan är ett sätt för utvecklaren att 

få kunskap om användaren så att systemen anpassas efter de som kommer att använda det 

(Hsu et al., 2011).  

Deltagande eller kooperativ design är en metod för att nå en hög grad av 

användarmedverkan, genom metoden eftersöks en aktiv samverkan mer än en involvering 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Metoden syftar till att nå framgångsrika system genom att 

förespråka ömsesidigt lärande. Genom observationer och samverkan i designarbetet ska 

utvecklaren nå ett framgångsrikt system. I denna metod finns ett större fokus på samverkan 

än vad Gulliksen och Göransson (2002) ser i många andra metoder för användarmedverkan. 

Min bild av användarmedverkan är att den jämställer utvecklare och användare men att 

utvecklarens arbetsprocess är vad som är prioriterat. En stor komponent i att nå 

användarmedverkan handlar om att hitta moment i utvecklarens processer där användaren 

kan involveras. Det finns då en risk för att användarmedverkan som fält inte längre handlar 
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om samverkan mellan parterna utan om att så tids- och kostnadseffektivt samla in en 

acceptabel representation av vad ett samarbete med användaren kan tänkas förmedla. 

Denna representation ska kunna användas av utvecklaren för att för stunden konstruera ett 

bättre system, men den så kallade samverkan lämnar inga bestående kunskapsbidrag hos 

någon av parterna. 

En central komponent som lyfts i problemet med system som inte blir framgångsrika är den 

kunskapsklyfta som finns mellan användare och utvecklare. Utvecklare har teknisk kunskap 

och kan konstruera systemen medan användare har affärsmässig kunskap om verksamheten 

som systemen ska stödja (Lin et al., 2013; Tesch et al., 2009). Ur ett större perspektiv finns 

det även en annan klyfta som skulle kunna påverka systemens framgång; den digitala 

klyftan. Den digitala klyftan är påtaglig i dagens samhälle och kan förklaras med olika 

faktorer som tillgänglighet och användning av teknik, användarens kunskap och livsfas, med 

flera (Barzilai-Nahon, 2006). Med hänsyn av den digitala klyftan kan man anta att det finns 

fler avgörande skillnader mellan utvecklare och användare än vad som kan förklaras som 

teknisk och affärsmässig kunskap. Detta då utvecklare generellt sätt kan ses som en 

homogenare grupp med högre IT-kompetens medan inom gruppen användare kan IT-

kompetensen skilja sig kraftigare. Att den digitala klyftan existerar innebär att utvecklare 

behöver ta hänsyn till skilda tekniska kompetenser hos de tänkta användarna när de 

konstruerar system. Den skilda tekniska kompetensen mellan utvecklare och användare 

förklaras genom skillnaderna i deras verksamhet men den tekniska kompetensen inom 

grupperna generaliseras till en homogen grupp. Detta innebär att den tekniska klyftan till 

viss del har rationaliserats bort för att istället ge plats åt skillnaderna i verksamhetsexpertis 

hos de inblandade. 

Den skandinaviska skolan och användarmedverkan är fält som har lyft behovet av samverkan 

mellan utvecklare och användare och som även har visat dess positiva effekter på 

systemutveckling. Det går att finna hål i bevisen för användarmedverkans fördelar, som har 

visat sig vara motstridiga (Bano & Zowghi, 2015; Howcroft & Wilson, 2003; Iivari & Igbaria, 

1997; Markus & Mao, 2004). Trots detta betraktas ändå användarmedverkan generellt som 

en nödvändighet för att nå framgångsrika system och har gjorts så sedan flera årtionden 

tillbaka (Bano & Zowghi, 2015; Iivari & Igbaria, 1997). Under 90-talet kom en rapport, kallad 

kaos-rapporten, som blivit befäst och mycket omtalad. Den visade att omkring 70 % av alla 

systemutvecklingsprojekt inte var framgångsrika (Söderström, 2010; Yeo, 2002). Enligt flera 

källor är det här är en siffra som varit någorlunda oförändrad de senaste 30-åren (Bano & 

Zowghi, 2015; Cecez-Kecmanovic et al., 2014; Yeo, 2002). Kaos-rapporten visade att den 

främsta faktorn för misslyckande ansågs vara brist på användarinput. Trots detta har inte 

användarna någon representation med makt att påverka i utvecklingsprojekt, någon som 

bevakar deras intressen (Söderström, 2010). Det är vidare vanligt att system inte är 

anpassade efter användarnas villkor även om utvecklarna säger sig arbeta med 

användarmedverkan eller användarvänlighet. Detta väcker fråga om samverkan skulle kunna 

ske på andra sätt för att fånga verksamhetens behov och få till framgångsrika IT-lösningar. 
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Om inte utvecklare lyckas förstå användarnas behov genom användarmedverkan kan man 

tänka sig andra alternativ, alternativ där utvecklaren får större möjlighet att förstå 

verksamheten.  

Den befintliga diskussionen kan ha fastnat i sitt mål att nå framgångsrika system och genom 

att föra in utvecklarmedverkan i diskussionen kan det leda till en bredare diskussion med ett 

nytt fokus på användarnas verksamhet. Utvecklarmedverkan är ett eget begrepp som har 

införts för denna studie och är därmed inte befäst. Begreppet används för att ge ett namn på 

det område som studien belyser och definitionen som används menar till involvering av 

utvecklare i användares verksamhet. Till skillnad från användarmedverkan ser jag 

utvecklarmedverkan som ett sätt för användaren att på sina villkor bjuda in utvecklare i sin 

process. Utvecklarmedverkan kan låta likt användarmedverkan, som är involvering av 

användare, och har många likheter med deltagande design men det finns enligt mig en 

grundläggande skillnad däremellan. Användarmedverkan utförs med konstruktionen av ett 

system och utvecklarens resultat i fokus medan utvecklarmedverkan har användarens 

resultat och verksamhet i fokus. 

Deltagande design är en metod som togs fram för att stödja designarbete och används för 

att engagera riktiga användare i det arbetet (Dell’Era & Landoni, 2014). Att 

användarmedverkan sker med fokus på utvecklarens process samt att deltagande design är 

en extrem och ovanlig form i praktiken som snarare kan ses som en forskningsmetod är två 

exempel på varför det är intressant att undersöka möjligheterna med en 

utvecklarmedverkan. Användarmedverkan har ett fokus på att överföra användares 

kunskaper till konstruktionen av ett system medan utvecklarmedverkan har fokus på att 

använda utvecklares kunskap i användares verksamhet och ge utvecklaren en djupare 

kunskap om verksamheten. Detta överlappar varandra till viss del men skiljer sig åt på en 

grundläggande nivå, nämligen på vems villkor det sker. Genom utvecklarmedverkan kan 

användarnas behov mötas på ett annorlunda sätt där de har makt att påverka. 
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1.2 Syfte 

Den befintliga forskningen och nuvarande arbetssätt i praktiken visar att en samverkan 

mellan utvecklare och användare bidrar positivt för kvaliteten på IT-system men att det 

också finns flera generella positiva effekter kring samarbetet. Denna nytta är i dagsläget 

begränsad genom användarmedverkan till kontexten av utvecklingsprojekt, vilket sker på 

utvecklarnas villkor. Jag anser därför att det är intressant att se om ett liknade samarbete 

skulle vara möjligt där fokus ligger på användarnas villkor och resultat. Därför har jag som 

avsikt att undersöka ifall utvecklare kan involveras i användares verksamhet och vad detta 

arbetssätt kan leda till. 

Studien bidrar med kunskap om denna involvering av utvecklare, som jag kallar 

utvecklarmedverkan. Studien presenterar därmed ett nytt begrepp som i teorin kan ses som 

ett komplement till användarmedverkan. Studien ger ett första uppslag till hur 

utvecklarmedverkan kan ske och vad det kan leda till, vilket efter fortsatt forskning kan leda 

till nya metoder för samverkan mellan utvecklare och användare. 

 

1.3 Studiens forskningsfrågor 

Studiens tre forskningsfrågor är: 

 På vilka sätt kan utvecklare involveras i användarens verksamhet? 

 Vilken nytta kan man se av involveringen?  

 Vilka utmaningar kan man möta vid involveringen? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att utforska och lyfta fram idéen om utvecklarmedverkan men ämnar inte 

ta fram metoder för hur detta kan ske. Detta medför att de tillvägagångssätt för involvering 

av utvecklare som lyfts fram i studien kommer att förklaras på ett övergripande sätt. I 

studien har det studerade området fått namnet utvecklarmedverkan. Studien har inte för 

avsikt att definiera och presentera en gedigen begreppsbildning av detta utan namnet 

används i rapporten som ett samlingsnamn.  

Studien är ett försök till att lyfta fram utvecklarmedverkan och detta ses som ett outforskat 

område, så studien ska därför inte ses som en fullständig genomgång av området. På grund 

av den tid som fanns tillgänglig och studiens omfattning belyser endast studiens resultat ett 

antal av de möjliga faktorer som skulle ha kunna kommit fram. 

Studien har genomförts i samarbete med ett konsultföretag inom den privata sektorn och 

personerna som medverkat består av deras anställda eller kunders medarbetare. Detta har 

medfört att inga interna IT-enheter har innefattats av studien och att utvecklarnas syn på 

frågan har utforskats mer än användares syn. 
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Studien behandlar användare vilket är ett mångtydigt begrepp som ofta inte förklaras inom 

litteraturen. I studien används en bred definition av begreppet användare, som innebär att 

en användare är en person som interagerar med system för att utföra uppgifter i sitt dagliga 

arbete. Denna förklaring används då den överensstämmer väl med den vedertagna synen på 

användare inom informatiklitteratur med det tillägget att jag uteslutit engångsanvändare 

från studien. I studiens empiri representeras användarna av personer som passar in på 

denna beskrivning och som kommer från fallföretagets kundbas. På grund av tillgänglighet 

har inga användare utan erfarenhet av systemutvecklingsprojekt inkluderats i studien. 

Inom litteraturen för användarmedverkan används olika och snarlika begrepp som påverkar 

denna studie. Generellt kan man säga att begreppen som finns är användarmedverkan och 

användarinvolvering, det finns skilda definitioner på dessa men användningen av begreppen 

i litteratur är inte konsekvent. Det vanligaste som används är användarmedverkan och 

innefattar ofta det andra. Likt detta används båda begreppen involvering och medverkan i 

denna rapport när utvecklarmedverkan diskuteras men i det här sammanhanget är det 

endast en fråga om presentation, två ord med liknande innebörd. Studien gör ingen skillnad 

på utvecklarmedverkan och utvecklarinvolvering utan behandlar frågan på en mer allmän 

nivå där alla former inkluderas. 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig främst till studerande men forskare och praktiker kan även tänkas ha nytta 

av den. Då studien kan ligga som grund för fortsatta studier vänder sig studien till 

studerande och forskare för att ge uppslag och idéer för kommande studier. För praktiker 

kan studien tänkas inspirera till att reflektera över sina nuvarande arbetssätt eller att 

undersöka nya. Studien har därmed en bred målgrupp vilket kommer att reflektera studiens 

presentationsstil, rapporten har för avsikt att vara skriven på ett sådant sätt att samtliga 

aktörer kan få ut nyttan av den. 

1.6 Disposition 

Rapporten består av sju kapitel. I det första kapitlet, inledning, har en introduktion till 

studien presenterats. I det andra kapitlet, metod, presenteras studiens tillvägagångssätt för 

insamling och analys av data. I det tredje kapitlet, teori, presenteras resultatet av studiens 

litteraturstudie. I det fjärde kapitlet, empiri, presenteras det insamlade materialet från de 

intervjuer som genomförts. I det femte kapitlet, analys och diskussion, presenteras en analys 

och diskussion av studiens resultat som utgörs av det tredje och fjärde kapitlet. I det sjätte 

kapitlet, slutsats, presenteras de slutsatser och lärdomar som dragit utifrån undersökningen. 

I det sjunde kapitlet, reflektion, avslutas rapporten med en fri reflektion över det 

genomförda arbetet och studiens bidrag.    
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2 Metod 
I detta kapitel behandlas studiens undersökningsstrategi och de metodval som därmed har 

gjorts. Kapitlet inleds med en redogörelse för det filosofiska grundantagande och 

förhållningssätt som studien förhåller sig till. Därefter presenteras studiens tillvägagångssätt 

för datainsamling och analys. Sist presenteras de etiska överväganden som har gjort i och 

med denna studie. 

2.1 Filosofiskt grundantagande 

Det filosofiska grundantagandet kan ses som forskarens utgångspunkt och sätt att förhålla 

sig till studien, en grundläggande ansats som vägleder forskningen och förklarar forskarens 

perspektiv till kunskap. Det finns flera tillvägagångssätt för hur dessa grundantaganden 

kategoriseras (exempelvis Burrell & Morgan, 1979; Myers, 2013; Patel & Davidson, 2011) 

men det är Myers (2013) åsikt att det är viktigt för all forskning att känna till dessa, ibland 

dolda, antaganden. 

Patel och Davidson (2011) presenterar en indelning av filosofiska grundantaganden 

tillhörande två perspektiv, dessa är positivism och hermeneutik. Positivismen söker absolut 

kunskap och bekräftelse, den eftersöker struktur och mätbarhet. Hermeneutiken kan ses 

som motsatsen, ansatsen har en subjektiv prägel och värdesätter upplevelser och relativa 

värden. Myers (2013) har gjort en liknande indelning men lagt till ett tredje grundantagande. 

Hans karaktärisering bygger på tre ansatser; det positiva, tolkande och kritiska perspektiven. 

Den positivistiska ansatsen överensstämmer väl med beskrivningen för positivism ovan och 

den tolkande överensstämmer med förklaringen för hermeneutik. Den kritiska ansatsen 

likna det tolkande synsättet men utmanar och ifrågasätter det studerade i stället för att 

beskriva det (Myers, 2013).  

2.1.1 Ett tolkande perspektiv 

Den tolkande forskningen har enligt Myers (2013) fått en allt större roll och blivit mer vanlig 

de senaste 20 åren. Perspektivet följer ett antagande om att kunskap om den subjektiva 

verkligheten skapas genom sociala konstruktioner, så som språk, medvetenhet och 

artefakter (Klein & Myers, 1999; Myers, 2013). Forskning som följer det tolkande 

perspektivet försöker därmed att förstå fenomen genom den mening som människor ger 

dem och målet med tolkande forskning inom informatiken söker att förstå kontexten av 

informationssystem och hur systemen påverkar och påverkas av kontexten (Klein & Myers, 

1999). 

Då studiens fokus ligger på fenomenet utvecklarmedverkan som jag ser som ett individ- och 

kontextberoende koncept ses den subjektiva uppfattning som den tolkande ansatsen 

medför passa för studien. Studiens underliggande perspektiv har börjat ta form redan vid 

syftesformuleringen då studien undersöker möjligheterna kring utvecklarmedverkan. 

Studien söker inte att bekräfta något eller få fram något som kan ses som en absolut 

sanning. 
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Valet av ett tolkande perspektiv anser jag även stöds av studien forskningsfrågor. Ta 

exempelvis forskningsfrågan ”Vilken nytta kan man se av involveringen”. Denna fråga söker 

en uppfattning eller tolkning av utvecklarmedverkans potential. Frågan är öppet formulerat 

och kan inte besvaras med ett rätt eller fel, det är inte heller något som nödvändigtvis går att 

mäta. Oavsett givet svar till frågan kan svaret alltid diskuteras och bedömas efter sin egen 

uppfattning och svaret blir beroende av kontexten. Studiens två andra forskningsfrågor är 

liknande i sin karaktär och även dem tolkande i sin formulering. Sett till studiens 

forskningsfrågor ämnar studien därmed att tolka och bilda en förståelse för det sociala 

fenomenet utvecklarmedverkan, utan att göra några anspråk på att testa ny teori eller mäta 

företeelsen. 

Då den kritiska och tolkande ansatsen har likheter skulle det gå att argumentera för att även 

detta perspektiv passar studien och att studiens syfte i viss mån utmanar den rådande synen 

på medverkan och klyftan mellan utvecklare och användare. Den främsta anledningen till att 

den kritiska ansatsen inte anses passa för studien är då detta utmanande i sig inte är syftet 

med studien. Ett kritiskt perspektiv hos mig kan ses ha skapat studiens bakomliggande 

intention och viljan att genomföra studien men studien i sig är inte kritisk, utan den förhåller 

sig till det tolkande perspektivet.   

2.2 Angreppssätt 

Forskning klassificeras vanligt efter om de använder en kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod, dessa inriktningar grupperar forskningen efter hur data genereras, 

bearbetas och analyseras (Bryman, 2011; Myers, 2013). Vad som är ett skiljande 

karaktärsdrag hos forskningsmetoderna är deras fokus på siffror kontra ord, där den 

kvantitativa forskningen fokuserar på siffror och den kvalitativa forskningen fokuserar på ord 

(Bryman & Bell, 2011; Myers, 2013). Kvantitativ forskning tolkar teoretiska koncept genom 

siffror och bearbetar ofta data med statistiska metoder medan den kvalitativa forskningen 

som har fokus på ord analyserar för mestadels uppgifter om vad människor har sagt eller 

observationer gjorda av forskaren (Myers, 2013). 

Studien grundar sig i den kvalitativa forskningens infallsvinkel men de kvalitativa 

forskningsmetoderna kan ta många former där Myers (2013) lyfter aktionsforskning, 

fallstudie och grundad teori som exempel. Metoden fallstudie ses som ett lämpligt sätt att 

beskriva studiens tillvägagångssätt, vilket kommer att beskrivas och motiveras efter den 

kvalitativa forskningen. 
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2.2.1 Kvalitativ forskning 

Målsättningen hos den kvalitativa forskaren är dels att förstå den sociala och kulturella 

kontexten och dels att förstå människor och det de gör och säger (Myers, 2013). Det är detta 

som den kvalitativa forskningen bidrar med, den tillåter forskaren att se just kontexten kring 

händelser och beslut. Enligt Myers (2013) menar kvalitativa forskare att det i princip är 

omöjligt att förstå händelser utan att prata med människor, och genom dessa samtal bildar 

sig forskaren en förståelse för kontexten. Han lyfter i samband med detta att den kvalitativa 

forskningens främsta fördelar i jämförelse mot den kvantitativa kommer från att man kan 

förklara människors agerande.      

Forskningsmetoderna är inte direkt bundna till bestämda filosofiska grundantaganden, en 

kvalitativ studie kan för all del ha ett positivistisk, tolkande eller kritisk synsätt men 

beroende på vilket synsätt studien följer påverkas utformningen och resultatet av studien 

(Myers, 2013). Med den vetskapen har den kvantitativa och kvalitativa forskningen värderats 

och lett till att jag valde ett kvalitativt tillvägagångssätt. Myers (2013) föreslår att ett 

kvalitativt tillvägagångssätt används om man planerar att studera ett ämne på djupet eller 

vid utforskande studier, utforskande studier behandlar nya ämnen med lite befintlig teori. 

Denna studie är utforskande vilket talar för att använda en kvalitativ metod. 

Även studiens forskningsfrågor anser jag är i linje för en kvalitativ metod. För att tydliggöra 

detta kan forskningsfrågan ”På vilka sätt kan utvecklare involveras i användarens 

verksamhet?” lyftas som exempel. Denna fråga är direkt riktad till att besvara hur 

involveringen kan gå till. Detta är ingen undran som man kan mäta eller beskrivas med 

siffror. Denna fråga riktar sig mot att förstå människor och organisationer och ställs för att få 

en mening över hur det skulle kunna gå till. Då studien avser att undersöka 

utvecklarmedverkan och människors syn på detta koncept passar metodvalet för den initiala 

undran och det syfte som ligger bakom studien. Att följa en kvalitativ metod när det gäller 

utforskande studier som den här studien gör ligger i linje med Myers (2013) 

rekommendation men han påpekar även att detta ofta påverkar studiens generaliserbarhet.  

2.2.2 Fallstudie 

Fallstudie är enligt Mysers (2013) definition en kvalitativ forskningsmetod med mål att 

undersöka eller förklara en samtida situation i verkliga livet, ofta med fokus på en 

organisation. Fallstudier är en vanligt förekommande metod inom den kvalitativa 

forskningen och används på många olika sätt (Bryman & Bell, 2011; Myers, 2013). Denna 

metod avgränsar en specifik social kontext och studerar detta i syfte att öka förståelse för 

det studerade (Patel & Davidson, 2011). För fallstudier är det viktigt att ha i åtanke att detta 

tillvägagångssätt aldrig till fullo återspeglar den verklighet som råder inom den studerade 

organisationen, vilket betyder att man ska vara försiktig med att dra generella slutsatser 

(Patel & Davidson, 2011). En simpel förklaring från Myers (2013) av en fallstudie är att det är 

en detaljerad studie av en enskild social enhet. Tolkande fältstudier försöker generellt sätt 

förstå det studerade ämnet genom den mening människor ger ämnet (Myers, 2013).   
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En fallstudie studerar ett ämne i sitt sammanhang och använder empiriska bevis från en eller 

flera organisationer, de flesta bevis kommer från intervjuer och dokument (Myers, 2013). 

Denna beskrivning är vad som motiverar valet för att välja fallstudie som metod för denna 

studie. Studien ämnar undersöka involveringen av utvecklare och erkänner rollen av 

kontexten. Som förklarades ovan syftar en fallstudie att öka förståelsen för det studerade 

ämnet och samtidigt ta hänsyn till sammanhanget, vilket passar studiens syfte. Studien 

kommer att studera människors syn på utvecklarmedverkan i kontexten av det företag som 

har medverkat. Genom detta förväntas en djup bild kunna bildas av deras syn på konceptet 

och därigenom dra slutsatser knutna till studiens syfte.  

2.3 Datainsamling 

Myers (2013) presenterar datakällorna intervjuer, observationer och dokument som de mest 

framträdande inom kvalitativ forskning. Han presenterar också idén om triangulering som 

ett sätt att få en mer heltäckande bild av det studerade ämnet. Triangulering innebär att 

man använder sig av mer än ett tillvägagångssätt (Myers, 2013). I kvalitativa studier är det 

enligt Myers (2013) vanligt att kombinera data från intervjuer med data från dokument, 

vilket denna studie kommer att göra för att nå en mer heltäckande bild. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Dokument är en källa till data som är relativt lätt att få tillgång till och utgör ett bra 

komplement till andra källor (Myers, 2013). Det finns många former av dokument men för 

denna studie kommer publicerad litteratur att användas. Litteraturens roll i studien är främst 

att bilda en uppfattning om det finns tidigare forskningen om ämnet samt undersöka om 

angränsande forskning har lyft ämnet för diskussion. Resultatet av litteraturstudien 

presenteras i kapitel tre och ger studien en teoretisk utgångspunkt.  

Litteraturinsamlingen har genomförts med utgångspunkt från Linköpings universitets 

biblioteks sökmotor som berör både tryckt litteratur och elektroniska resurser tillgängliga för 

studerande vid universitetet. Sökord som har använts och kombinerats är exempelvis user 

participation, digital divide, scandinavian approach, system developer med flera. 

Sökningarna har gjorts både med engelska och svenska begrepp och filtrerats till litteratur 

tillhörande informatikfältet. Funnen litteratur har även fungerat som utgångspunkt för ny 

litteratur då jag har reflekterat över utifall litteraturens författare eller referenser visat på 

relevans för studien. Litteratursökningen har även skett efter mina förkunskaper inom 

området. Som studerande på Linköpings universitet har jag kommit i kontakt med artiklar 

och författare vars relevans för denna studie har undersökts, exempelvis Gulliksen och 

Göransson (2002) och Lindgren (2013). 

För litteraturstudien och de ämnesområden som behandlats har ett urval främst skett 

genom den förförståelse som jag har haft. Genom utvecklarmedverkan finns det två centrala 

parter som behöver lyftas fram, dessa är utvecklare och användare. Det finns andra 

tillvägagångssätt men i det här fallet kom det naturligt för mig att presentera dessa genom 

den skandinaviska skolan. Denna skola har jag läst om tidigare i mina akademiska studier och 
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detta ämne har då upplevts som en vanligt förekommande startpunkt vid diskussioner 

rörande utvecklare och användare. Den skandinaviska skolan tar upp sådant som parternas 

skilda intresse, maktroller, medbestämmande och samverkan mellan parterna. Allt detta 

anses vara av intresse för att tydliggöra bakgrunden till utvecklarmedverkan och samspelet 

mellan de berörda parterna. Ett andra ämnesområde är användarmedverkan som 

representerar hur samverkan mellan parterna i systemutvecklingsprojekt fungerar i 

dagsläget. Med anledning av ovanstående valdes därför fälten den skandinaviska skolan och 

användarmedverkan att utgöra studiens teoretiska referensram. Andra ämnesområden 

avvägdes men dessa två fält anses vara tillräckliga för att utgöra den teoretiska grund som 

önskas för studien. Ett ämnesområde var exempelvis knowledge management då denna 

samverkan skulle kunna ses ur ett kunskapsperspektiv men valdes bort då det hade gett ett 

annat fokus på studien. Med ett uttalat kunskapsperspektiv finns en risk att studiens 

utforskande karaktär skulle begränsas och få ett snävt fokus mot kunskap, vilket är en 

avgränsning som inte var önskvärd.  

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en viktig källa till data för den kvalitativa forskaren och det finns i regel tre sätt 

att strukturera en intervju; som ostrukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade 

(Myers, 2013). För studien har semi-strukturerade intervjuer valts att används. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att förformulerade frågor används till intervjun men de följs 

inte strikt (Myers, 2013). Detta ger en inledande plan för intervjuerna men öppnar upp för 

en explorativ intervju där nya frågor kommer fram under intervjuernas gång. Det här anser 

jag passar studiens syfte då möjligheter ska undersökas och det finns inte tidigare studier 

som tydligt visar vad man kan tänkas upptäcka. De semi-strukturerade intervjuerna ger mig e 

vägledning för att inte slösa tid och samla in irrelevant data men det ger samtidigt 

respondenterna utrymme att fritt uttrycka sig utan att jag påverkar dem alltför mycket. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna användas i analysen. Deltagarna 

har i rapporten anonymiserats men valdes för att ge en representation för både utvecklare 

och användare. Hälften av deltagarna var konsulter hos företaget och arbetade som 

systemutvecklare på olika projekt inom både nyproduktion och förvaltning. Några av 

deltagarna var även dem konsulter hos företaget men inom en annan verksamhetsgren. De 

var verksamhetskonsulter vars arbetsområden innefattar projektledning, kravanalys, med 

mera. Denna roll bidrog med ett någorlunda nytt perspektiv till studien då de i sin roll 

arbetar med verksamhetsfrågor och inte systemutveckling, och kan på sätt och vis sägas 

agera någonstans mellan användare och utvecklare. De resterande deltagarna 

representerade användarna i studien. Dessa användare kan sägas representera insatta och 

vana användare då de har erfarenhet av att medverka i utvecklingsprojekt och har en lång 

erfarenhet av att använda komplexa, interna system. 

Inför intervjuerna skickades ett informationsblad ut till respondenterna, detta blad 

presenterade kort vad studien handlade om och hur intervjuerna skulle gå till. Innan 
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intervjuerna presenterades informationen en gång till så att alla respondenterna skulle med 

säkerhet ha förstått innehållet. Innan intervjun började påmindes även respondenterna om 

att alla skulle bli anonymiserade och om de skulle börja prata om något som kunde uppfattas 

som känsligt så skulle även det innehållet anonymiseras. Då intervjuerna följde en väldigt lös 

struktur kändes det viktigt att respondenten var bekväm och kände att hen kunde prata fritt. 

Därför hölls ett kortare samtal utanför protokollet innan varje intervju där jag bland annat 

skapade mig en bild av respondenten, det pratades bland annat om universitetstiden, 

yrkeserfarenhet med mera. Detta så att respondenten skulle komma igång med att prata 

och känna sig bekvämare i intervjusituationen och med mig som intervjuare. För stöd till 

intervjuerna togs en intervjuguide fram, vilket finns med som bilaga A. Denna fanns som 

stöd för att samla mina tankar kring vad intervjuerna skulle behandla men 

intervjupersonerna uppmuntrades till att prata väldigt fritt. Efter varje intervju påmindes 

återigen respondenten om anonymiseringen och om det kom upp några frågor i efterhand 

så var de välkomna att höra av sig. Intervjuerna transkriberades i snar anslutning till 

tillfällena och varje deltagare fick därmed efter en tid möjlighet att läsa transkriptet för 

bekräftelse. 

2.3.3 Samverkan och urval för intervjuer 

Denna studie har genomförts med ett löst samarbete mot ett företag i den lokala IT-

branschen. Samarbetet uppkom genom att en mängd förfrågningar om medverkan skickades 

till företag som hade närvaro i lokalområdet och vars huvudsakliga verksamhet placerar dem 

inom IT-branschen. I förfrågan fanns en önskan om att få tillgång till åtminstone två 

systemutvecklare och två användare. Företaget som har medverkat i studien är det som 

smidigast etablerade en kontakt och kunde bekräfta att man skulle ge tillgång till 

intervjupersoner som passade förfrågan, alltså både utvecklare och användare. Företaget 

har i studien valts att anonymiseras men är ett etablerat konsultbolag som erbjuder IT-

lösningar och tjänster för flera olika branscher. Företagets medverkan sträcker sig enbart till 

att ha tillhandahållit intervjupersoner till studien. Inga ytterligare observationer eller andra 

aktiviteter utöver intervjuerna har genomförts hos företaget. Studien kommer därmed att ge 

en djupgående uppfattning om situationen på detta företag och den tolkning som finns hos 

personer som är knutna till företaget. 

Anledningen till att jag lämnade förfrågan om åtminstone två systemutvecklare och två 

användare var för att jag ville att båda parterna skulle bli representerade men också för att 

en likvärdig representation av de båda var önskad. Då studien genomförts som ett 

samarbete med ett företag inom IT-branschen sågs deras kunder främst som användare men 

det var svårt att få tillgång till dessa externa parter, det var en mer omfattande och 

tidskrävande process att få tillgång till användare än vad det var att prata med 

medarbetarna som jobbade i företagets lokaler. Att välja respondenter efter en kombination 

av typurval och bekvämlighetsurval var den initiala planen. Detta innebär att man har en viss 

typ eller profil man vill att intervjupersonen ska passa in på men att intervjupersonens 

tillgänglighet spelar roll i urvalsprocessen (Bryman & Bell, 2011). Det blev under studiens 
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gång tydligt att användare var en svårare roll att få tillgång till, vilket gör 

bekvämlighetsurvalet till det dominerande tillvägagångssättet för studien. Denna 

tillgänglighet och samarbetet med företaget har därmed lett till att fler utvecklare än 

användare har fått ge uttryck för sin roll, vilket kan påverka fynden i intervjuerna. 

Intervjuerna kan antas ge en bredare bild av utvecklarnas mening kring utvecklarmedverkan 

än den hos användarna.  

Urvalet för intervjuerna har även följt en snöbollseffekt. Snöbollsurvalet innebär att nya 

intervjupersoner framkommer under tiden genom tips (Bryman & Bell, 2011; Myers & 

Newman, 2007). Det är på detta sätt som de två verksamhetskonsulterna kom med i studien. 

Företaget hjälpte till en början med att peka ut utvecklare och användare som hade 

möjlighet att delta i studien. Efter en av intervjuerna påpekade intervjupersonen att dessa 

två konsulter var på plats samma dag och att de antagligen hade tid att delta. Med 

intervjupersonens hjälp bokades intervjuer in samma dag och därigenom utökades de 

deltagande rollerna i studiens datainsamling. Nedan i tabell 2.3.3 återges en 

sammanställning av de genomförda intervjuerna, när varje intervju genomfördes och hur 

lång tid de varade. 

Tabell 2.3.3 Sammanställning av genomförda intervjuer 

Intervjuperson Datum Tid 

Utvecklare A 2015-05-05 40 minuter 

Utvecklare B 2015-05-05 35 minuter 

Utvecklare C 2015-05-06 45 minuter 

Utvecklare D - V 2015-05-04 50 minuter 

Verksamhetskonsult A 2015-05-06 40 minuter 

Verksamhetskonsult B 2015-05-06 35 minuter 

Användare A 2015-05-07 50 minuter 

Användare B 2015-05-08 40 minuter 

 

2.4 Dataanalys 

Dataanalysen är enligt Myers (2013) logiskt separerat från insamlingsmetoden men i 

kvalitativ forskning är de ofta starkt knutna till varandra och forskaren ittererar mellan de 

olika stegen. Det tillvägagångssätt som har valts för studien är en tematisk kodning då 

metoden är mycket grundläggande och passar därför en oerfaren forskare som mig. Utöver 

den faktiska analysmetoden påverkars även analysen av hur forskaren resonerar och vilken 

roll teorin har. Denna ransonering förklaras ofta genom två motsatser, induktion och 

deduktion (Myers 2013). Studiens analys kommer att kombinera dessa två, vilket kallas 

abduktion (Patel & Davidson, 2011).  

2.4.1 Härledningsansats och teorins roll 

Induktion förklarar Myers (2013) som ett utforskande botten-upp resonemang, där data styr 

teorin. Medan deduktion har en bekräftande prägling, han förklarar deduktion som att det 

följer ett topp-ner resonemang där teorin bekräftas av data. Induktion är därmed vanligast 
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för undersökande studier som denna men tillvägagångssätten kan ses som två extremer, 

därför används abduktion för att förklara studiens tillvägagångssätt. Abduktion innebär att 

induktion och deduktion kombineras men på grund av studiens utforskande utformning kan 

resonemang enligt induktion antas bli mer styrande. 

En deduktiv ansats innebär med andra ord att teorin får fokus och att hypoteser bekräftas 

genom ny data. Detta görs inte som ett aktivt steg i denna studies strategi men teorin har 

betydelse. Då teorin har förts in i studien för att redogöra för utvecklarmedverkans bakgrund 

färgar detta forskaren. Teorin ger uppslag för vad som kan förväntas av empirin och påverkar 

därmed både insamlingen och analysen, därför finns det deduktiva inslag hos studien. 

En induktiv ansats innebär å andra sidan att empiri får fokus och att denna leder till ny teori, 

med en induktiv ansats är det empiri som styr forskaren istället för befintlig teori. Detta 

fokus på empiri är vad som ger ansatsen sin utforskande karaktär. Den här studien drivs av 

ett utforskande syfte och öppna ställda forskningsfrågor vilket gör den induktiva ansatsen 

lämplig. Genom att följa den induktiva ansatsen kommer studiens empiri väga tungt och 

genom analysen kommer nya mönster att sökas. Utan att vara bunden till teori kommer 

empirin att tala för sig själv. Studien drivs av en induktiv ansats men då det finns deduktiva 

inslagen har jag valt en abduktiv ansats för att tydliggöra att studiens tillvägagångssätt till 

viss del växlar mellan dessa två.  

2.4.2 Tematisk analys 

Att genomföra en tematisk kodning är som nämndes tidigare en grundläggande och simpel 

form av analys. Den tematiska kodningen innebär att studiens data beskrivs genom en 

enklare kod, det kan till exempel vara ett ord som sammanfattar delar av en intervju. Genom 

kodningen tilldelas delar av data en etikett vilket klassificerar den data till ett tema (Myers, 

2013). 

Denna genomgång av data där delar klassificeras och teman presenteras är det centrala för 

analysen. Genom analysen kommer flera teman att kunna uttydas främst från empirin men 

även litteraturen kan visa på teman som kan eller bör finnas hos datan. De tre 

forskningsfrågorna har inför analysen gett temana: sätt att involvera utvecklare, nyttan med 

involveringen och utmaningar hos involveringen. Till detta har litteraturen bidragit med 

potentiella teman eller klassificeringar som ska reflekteras över. Exempelvis så talar 

litteraturen kring både användarmedverkan och den skandinaviska skolan om olika grader 

eller nivåer av involvering och samverkan. Det kan därför tänkas att en liknande indelning 

kan göras på data samlat under temat sätt att involvera utvecklare. Men då det är en 

utforskande studie kommer empirin i sig styra över vilka teman som är relevanta. Datan från 

intervjuerna kommer att sökas igenom efter mönster och det är dessa mönster som i 

slutändan styr vilka teman som analysen kommer att resultera i. Detta medför att analysens 

tre inledande och övergripande teman med sannolikhet kan komma att kompletteras och 

kanske specificeras under arbetets gång.  
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2.5 Etik 

Varje person som ska eller funderar på att bedriva forskning ställs emot en rad etiska 

dilemman som hen måste ta ställning till och till sin hjälp har forskaren en mängd etiska 

principer att stödja sig emot. Myers (2013) väljer att diskutera några av dessa där den 

gyllene regeln har en central roll för många av dem och kan ses som ett fundament för de 

efterkommande principerna. Den gyllene regeln säger att man ska behandla andra som man 

själv vill bli behandlad. Andra etiska principer som Myers (2013) lyfter fram handlar bland 

annat om att man ska följa befintliga lagar, att inblandade personer ger ett informerat 

samtycke, att forskaren är ärlig och även ber om tillåtelse att publicera den data hen har 

tänkt använda. 

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2002) konkretiserar de etiska principerna till fyra huvudkrav, beskrivet med åtta regler för 

etisks studier. Kortfattat är dessa krav: 

 Informationskravet: De berörda parterna ska informeras om forskningens syfte. 

 Samtyckeskravet: Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om i studien ingående personer ska ges 

konfidentialitet och förvaras avskilt från obehöriga. 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskild person får endast användas för 

forskning. 

Denna studie har använt rimliga åtgärder för att uppfylla dessa krav. För varje enskild 

intervju i studien har information om studien skickats ut till intervjupersonen och 

intervjuerna har inletts med en sammanfattning av denna information, en påminnelse om 

att alla delar av intervjun var frivillig och att intervjun skulle anonymiseras förtydligades 

också. Utöver detta har den insamlade informationen sparats oåtkomligt för obehöriga 

under arbetets gång och inga uppgifter har gjorts tillgängliga för kommersiellt eller icke-

vetenskapligt bruk. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras resultatet av den litteraturgenomgång som har genomförts i 

studien. Kapitlet inleds med ett avsnitt om den skandinaviska traditionen för att ge en 

bakgrund till medverkan inom systemutveckling och vad som har lett fram till hur det ser ut i 

dagsläget. Därefter presenteras fältet användarmedverkan i ett nytt avsnitt. Det avsnittet 

inleds med en allmän genomgång av användarmedverkan som fält för att ge en bild av hur 

forskningen ser på samverkan mellan utvecklare och användare i dag. Avsnittet avslutas med 

att deltagande design lyfts, vilket är en metod för användarmedverkan, då denna metod har 

likheter med konceptet utvecklarmedverkan. Sist i kapitlet sammanställs dessa två fält till 

studiens teoretiska referensram.  

3.1 Den skandinaviska traditionen och användarmedverkans ursprung 

Detta avsnitt börjar med en översiktlig presentation av den skandinaviska traditionen för att 

sedan gå djupare i vad som har format traditionen. I avsnittet lyfts vad som var speciellt med 

Skandinavien när traditionen började ta form och de tre framträdande grenarna av 

traditionen som har format traditionen som helhet. Detta för att ge ett historiskt perspektiv 

på hur utvecklare och användare har samarbetat och hur det har lett fram till dagens 

situation, som förklaras genom användarmedverkan och avsnitt 3.2.  

Det går inte att peka på ett samlat, gemensamt accepterat skandinaviskt tillvägagångssätt 

utan denna tradition består utav flera grenar med snarlika värderingar, där den 

skandinaviska informatiktraditionen är starkt präglad av tanken om ett samhälle med lika 

rättigheter och fokus mot humanisering och demokratisering (Floyd et al., 1989). Då den 

skandinaviska informatiktraditionen utgörs av flera olika grenar blir det svårt att redogöra 

för ett samlat ursprung och dess framväxt men det finns några pionjärer inom de olika 

grenarna som har fått representera dess olikheter och mening. Idéer som härleds till arbeten 

av forskarna Langefors, Nygaard och Mumford med medarbetare är genom flera studier 

(t.ex. Bansler, 1989; 1990; Floyd et al., 1989; Iivari & Hirschheim, 1996; Iivari & Lyytinen, 

1998) utpekade som inspiration och ursprung till de centrala grenarna inom den 

skandinaviska informatiktraditionen. Genom att se på den skandinaviska 

informatiktraditionen som uppbyggd av flera skilda grenar kan en beskrivning genomföras 

som skapar en samlad bild av traditionen. En del studier (t.ex. Bansler, 1989; 1990) ser till tre 

filosofiska grundantaganden som grunden för den skandinaviska traditionen medan andra 

studier (t.ex. Iivari & Hirschheim, 1996; Iivari & Lyytinen, 1998) visar på en mer inkluderande 

approach där studierna har utöver dessa tre perspektiv argumenterat för ett flertal 

perspektiv. 

Historiskt sett började den skandinaviska traditionen ta form under tidiga 50-talet och de 

rekonstruktionsprogram som de skandinaviska länderna var uppslutna i under den 

tidsperioden (Floyd et al., 1989). Den skandinaviska andan och den grundläggande 

tendensen mot ett egalitärt samhälle som nämndes i början av avsnittet blev då synligt i 

utvecklingen av informationssystem med en stark trend att noga beakta de mänskliga 
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användarnas behov (Floyd et al., 1989). Detta skilde sig från den utbredda datavetenskapen 

som har påverkats av militära intressen, det skandinaviska tillvägagångssättet har tydligt 

varit inriktat mot användandet av datorbaserade system för människors bästa (Floyed et al., 

1989). Med denna syn till människors bästa karaktäriseras ofta den skandinaviska 

traditionen som användarorienterad och den diskussion som förts om relationen mellan 

arbete och demokratiskavärderingar inom traditionen är vad som ses som startpunkten för 

konceptet användarmedverkan (Bjerknes & Bratteteig, 1995). 

3.1.1 De skandinaviska förutsättningarna 

Den skandinaviska traditionen har påverkats av den sociala kulturen i Skandinavien, dess 

historia och andra faktorer som har gjort Skandinavien och dess forskning unik. Dessa 

faktorer har även bidragit till att den skandinaviska traditionen har påverkat informatiken 

som fält (Iivari & Lyytinen, 1998). Som har nämnts tidigare är strävan mot ett egalitärt 

samhälle en starkt influerande faktor hos den skandinaviska traditionen. Denna strävan 

bidrar till en delad värdering hos utvecklare inom den skandinaviska traditionen som bidrar 

till en större uppmärksamhet för demokratisering än någon annanstans (Floyd et al., 1989). 

En annan bidragande faktor är den höga utbildningsstandarden som de skandinaviska 

länderna har, samt deras prestigefulla universitet (Floyd et al., 1989; Iivari & Lyytinen, 1998). 

Skandinavien har enligt Iivari och Lyytinen (1998) en av de högsta utbilningsstandarder i 

världen och har haft en fullt utbredd läs- och skrivkunnighet i nära 100 år, detta 

utbildningsklimat gör modern teknik allmänt känt och skapar en god omgivning för 

datorisering (Floyd et al., 1989; Iivari & Lyytinen, 1998). En tredje faktor är relationen mellan 

de skandinaviska länderna. De har sinsemellan en lång tradition av solidaritet och samverkan 

på alla samhällsnivåer vilket har lett till ett utbrett samarbete mellan deras 

forskningsinstitutioner och forskare (Iivari & Lyttinen, 1998).  

En sista och tydlig faktor som har påverkat traditionen och informatiken som fält är det 

politiska läget och fackrörelsernas inflytande i början av traditionens framväxt (Floyd et al., 

1989; Iivari & Lyytinen, 1998). Detta resulterade i att den skandinaviska forskningen 

presenterade nya forskningsproblem och metoder (Iivari & Lyytinen, 1998). Det man kan se 

är att en positiv attityd gentemot innovativ teknik och samarbete är centralt för den 

skandinaviska traditionen och är en stor del av faktorer som har format den skandinaviska 

traditionen (Floyd et al., 1989). 

3.1.2 Den informationsteoretiska grenen 

Den informationsteoretiska grenen är präglad av en stor tilltro till vetenskap och teknik där 

formalisering och automatisering av ledning och produktion leder till en förutsägbar 

organisation (Bansler, 1990). Grenen uttrycker en tro till teknisk rationalitet och att genom 

styr- och kontrollsystem möjliggörs en rationell, effektiv och detaljerad styrning av alla 

aktiviteter i en organisation (Bansler, 1990). Börje Langefors var en pionjär inom grenen och 

publicerade två betydande verk under 60-talet där han formulerade och reflekterade över 

de grundläggande antaganden som grenen bygger på, böckerna var Theoretical Analysis of 
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Information Systems från 1966 och System för företagsstyrning från 1968 (Bansler, 1989; 

1990). En grundläggande idé för grenen är att skilja på information- och teknikproblem och 

en del av det som Langefors försåg grenen med var ett förslag till ett ordförråd för att 

uttrycka skillnaderna mellan dessa problemområden (Iivari & Lyytinen, 1998). De skilda 

områden ger en distinktion mellan dels problemet att definiera den information ett system 

behöver tillhandahålla för att uppfylla användarnas behov och dels problemet att designa 

systemet och hur det ska användas (Iivari & Lyytinen, 1998). Genom detta sker ett 

åtskiljande mellan design och implementation av system.   

Den informationsteoretiska grenen är kopplad till företagsintressen och en idé är att se på 

organisationer som en maskin, tanken om att konstruera ”totala system” fanns hos bidrag av 

Langefors där organisationens kontrollbehov styr vilken teknik som behövs (Bansler, 1989; 

1990; Iivari & Lyytinen, 1998). Genom att se på organisationer som system gör grenen en rad 

antaganden (Bansler, 1989): 

 Man antas kunna definiera ett slags optimalt beteende hos systemet. 

 Detta beteende antas kunna beskrivas av en mängd regler och systemet antas agera 

efter ett förutsägbart mönster. 

 Man antas kunna utforma en optimal kontrollprocess för detta system. 

Denna syn på en organisation som ett system eller maskin får även konsekvenser för hur 

människorna i en organisation betraktas. Människorna i en organisation ses som 

komponenter i systemet på samma sätt som maskiner eller råmaterial (Bansler, 1989). De 

egenskaper som gör människan unik, sådana aspekter som mänskliga relationer, sociala 

konflikter och informella förfaranden, ignoreras och därmed förbises deras påverkan på 

organisationen (Bansler, 1989). Människan ses som en bit av det större maskineriet med en 

påtaglig osäkerhet kring sig då de kan agera irrationellt, för att övervinna denna osäkerhet 

menar den informationsteoretiska grenen att systemets beroende av människor ska 

begränsas och att deras processer ska kontrolleras genom utförliga regleringar (Bansler, 

1989). 

3.1.2.1 Information Systems for Administrative Control (ISAC) 

ISAC är en viktig modell för den informationsteoretiska grenen och var ett resultat av 

Langefors idéer (Andersen, 1994; Bansler, 1989;1990; Iivari & Lyytinen, 1998). Genom 

modellen omsattes Langefors tankar till praktiska metoder med en systemeringsmodell där 

stor vikt läggs på analys av behov och modellen menar att en väsentlig del av arbetet måste 

ägnas åt analysfasen (Andersen, 1994). Modellen har verksamheten i fokus och det som styr 

systemets design är informationsbehovet hos de delar av verksamheten som systemet ska 

tjäna (Andersen, 1994). Genom ISAC definieras ett systems framgång som en funktion av 

dess kvalitet och acceptans och då användarens medverkan i processen anses öka de båda 

faktorerna uppmuntras utnyttjandet av användarmedverkan, även om modellen inte ger 

några anvisningar för hur detta ska ske (Andersen, 1994).  
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Figuren nedan presenteras i Andersen (1994) och föreställer en beskrivning av ISAC-

modellen ritad med en av de beskrivningstekniker som finns i ISAC. I figuren ser man att ISAC 

täcker hela systemeringen och den stora roll som verksamheten har i modellen (Andersen, 

1994). ISAC var även en av de första metoderna som täckte hela processen för 

systemutveckling, från organisationsdesign ner till själva implementationen (Iivari & 

Lyytinen, 1998). Från figuren framgår det tydligt att beskrivningar av verksamheten och 

systemet är viktiga för modellen. Modellen ser dessa olika beskrivningar som en central roll 

för arbetsprocessen där de främst har två syften, dels fungerar de som ett hjälpmedel för 

kommunikation mellan de involverade i processen och dels fungerar de som en specifikation 

för implementationen (Bansler, 1990). 

 

Figur 1, ISAC-modellen enligt Andersen (1994, s. 144) 
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3.1.3 Den sociotekniska grenen 

De sociotekniska idéerna har sin grund i 50-talet och det arbete som The Tavistock Institute 

of Human Relations genomförde men hur dessa idéer har utvecklats och format forskningen 

har sket på olika sätt och i olika länder (Andersen, 1994; Bansler, 1990; Bjorn-Andersen & 

Raymond, 2014; Mumford, 2003). Den grundläggande idén för den sociotekniska grenen är 

att systemutveckling inte är ett rent tekniskt konstruktionsproblem, utan den sociotekniska 

grenen har ett bredare synsätt som inte bortser från den mänskliga faktorn (Bansler, 1990). 

Avsikten med sociotekniskutveckling har, även om den har tolkats på många olika sätt, enligt 

Mumford (2003) alltid varit den gemensamma optimeringen av de sociala och tekniska 

systemen. Forskare inom denna gren ser till sociala och psykologiska problem inom 

systemutvecklingen och mänskliga relationer och beteenden analyseras (Bansler, 1989). 

Enligt Bansler (1989; 1990) har Mumfords arbete haft en stor påverkan på grenen, speciellt i 

början av grenens spridning, och det Mumford bidrog med var utveckling a praktiska 

metoder och verktyg för systemutveckling som baserades på de principer som är centrala för 

den sociotekniska grenen.  

 

 

Figur 2, De sociotekniska delsystemen enligt Bansler (1990, s. 140) 

Den sociotekniska traditionen uppfattar en organisation som en helhet bestående av flera 

delsystem som påverkar varandra där figuren ovan är en vanligt använd modell inom den 

sociotekniska grenen som visar denna relation (Bansler, 1990). Modellen visar de fyra 

delsystemen som bygger upp en verksamhet och det samband som finns mellan de olika 

delsystemen, en förändring hos det ena systemet har möjlighet att påverka de andra 

(Bansler, 1990). Ett annat sätt att se på en verksamhet är att se det som två delsystem, ett 

tekniskt och ett socialt system (Andersen, 1994; Bansler, 1989; Mumford, 2003). Även efter 

denna modell finns en relation mellan systemen och för att verksamheten ska fungera 

optimalt behöver delsystemen vara i balans (Bansler, 1989). Med detta synsätt bör 

systemutveckling inte bara ses som en konstruktionsprocess, utan som en 

organisationsförändring som kan påverka alla verksamhetens delsystem (Bansler, 1990). Den 

sociotekniska grenen tar hänsyn till att det inom en verksamhet finns olika behov, intressen 

och värderingar och att dessa måste bemötas för att en sådan förändring ska accepteras 
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(Mumford, 2003). I enlighet med tankarna kring systemutveckling som ett 

förändringsprojekt betonar grenen en särskild betydelse för att man på nytt bedömer och 

utformar arbetsuppgifter när ny teknologi införs (Andersen, 1994; Bansler, 1990).  

Trots att det inom grenen anses att företagen och de anställda har ett gemensamt intresse 

för att sociala mål jämställs med de tekniska och ekonomiska, försiggår det ett maktspel 

inom systemutvecklingen där ledning, utvecklare och användare är de inblandade parterna 

(Bansler, 1990; Bjorn-Andersen, 2014). På grund av deras roller har de normalt sett olika 

möjligheter till inflytande samt olika syn på målens vikt och hur de ska avvägas sinsemellan 

enligt listan nedan (Bansler, 1990):  

 Ledningen ser ofta systemutvecklingen som ett medel för att nå ekonomiska mål. 

 Användarna prioriterar de sociala och mänskliga målen.  

 Utvecklarna ser i regel konstruktionen av systemet som ett mål i sig. 

Den sociotekniska grenen menar att det i grunden inte finns någon intressekonflikt mellan 

parterna i sig men att de i praktiken ofta prioriterar målen olika. Både ledningen och 

utvecklarna har genom sin position under systemutvecklingen goda möjligheter att utöva 

inflytande medan användaren får svårt att påverka utan extra åtgärder, ett sätt för att öka 

användarnas inflytande och lyfta de sociala målens prioritet är att säkerställa medinflytande 

över utvecklingen. Ett viktigt mål hos utövarna av den sociotekniska grenen är att skapa 

större arbetstillfredsställelse hos de anställda genom att öka de anställdas engagemang och 

hängivenhet till företagets mål och aktiviteter, detta genom att se till de psykologiska 

behoven hos människor (Bansler, 1990). 

Det den sociotekniska grenen främst bidrar med är dess värderingar, att även om tekniken 

och verksamhetsstrukturer förändras så måste behoven och rättigheterna hos de anställda 

ha hög prioritet (Mumford, 2003). En andra värdering är den om demokrati på 

arbetsplatsen, att anställda ska tillåtas att medverka i beslut som påverkar deras 

arbetssituation (Mumford, 2003).   

3.1.3.1 Effective Technical and Human Implementation of Computer-based Systems 

(ETHICS) 

ETHICS är en metodik för systemdesign och kan ses som den sociotekniska tankegången 

tillämpad på systemutveckling (Andersen, 1994). Metodiken bygger på Mumfords arbete och 

dess akronym spelar på en av dess huvudpoänger; att det är god etik att arbeta med de 

tekniska och mänskliga sidorna av systemet parallellt (Andersen, 1994). ETHICS ser 

systemutvecklingen som en förändringsprocess där ett mål är att systemet ska bidra till att 

medarbetarna känner sig tillfreds med sin arbetssituation (Andersen, 1994).  

Metodiken är ett sätt för de inblandade att ta hänsyn för både de mänskliga och tekniska 

faktorerna vid ett designarbete och bygger på tre målsättningar (Mumford, 1995). Först på 

värderingen att människor ska kunna påverka designen av sitt eget arbete. För det andra att 
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de inblandade kan sätta krav för sin arbetstillfredsställelse. Sist att nya tekniska system är 

inkapslade av ett välfungerande organisationssystem. Detta betyder att ett viktigt inslag hos 

ETHICS är medverkan av användare för designarbetet (Andersen, 1994; Mumford, 1995). 

3.1.4 Den kritiska grenen 

Enligt Bjerknes och Bratteteig (1995) är det svårt att skilja på den kritiska och den 

sociotekniska grenen i praktiken. Det blir då en fråga om forskning och bakomliggande 

värderingar. Likt den sociotekniska grenen har den kritiska grenen fokus på konflikter mellan 

arbetare och kapital (Bjerknes & Bratteteig, 1995). Följare av den kritiska grenen lyfter att 

det finns en konflikt mellan dessa parter och att det är viktig att stödja den svagare av dem, 

arbetarna (Bjerknes & Bratteteig, 1995). Genom att stödja arbetarna har den fackliga 

rörelsen setts som en betydande faktor inom grenen (Bansler, 1989). Den kritiska grenen är 

till stort influerat av den politiska vågen under 60- och 70-talet (Bansler, 1990). Det viktigaste 

målet hos den kritiska grenen är att nå demokrati på arbetsplatsen och den fackliga rörelsen 

har en aktiv roll i att nå detta mål (Bansler, 1989).  

3.2 Användarmedverkan 

Som föregående avsnitt har fört fram är involvering av användare framträdande hos den 

skandinaviska traditionen (exempelvis Iivari & Lyytinen, 1998), där människors rättigheter 

och arbetsplatsdemokrati är påtagliga faktorer vid systemutveckling. Att systemen påverkar 

sin omgivning och att systemutveckling inte bara handlar om själva systemet är ett synsätt 

som brett ut sig. Systemutveckling ses nu som en organisationsförändring där det är viktigt 

att inkludera en vidd av intressenter i processen (He & Sheu, 2014). Användarmedverkan är 

det koncept som menar till att användare involveras i arbetsaktiviteter under en 

systemutvecklingsprocess, det finns flera sätt att göra detta och i vilken omfattning 

användaren är involverad kan variera kraftigt sinsemellan (Bjerknes & Bratteteig, 1995).  

Inom forskningen har två skilda grenar av användarmedverkan uppstått (He & Sheu, 2014). 

Dessa är användarinblandning och användardeltagande (Barki & Hartwick, 1989, egen 

översättning). Barki och Hartwick (1989; 1994) beskriver användardeltagande som en 

uppsättning av beteenden eller aktiviteter som användaren utför i 

systemutvecklingsprocessen. De beskriver användarinblandning som ett subjektivt tillstånd 

som återspeglar systemets betydelse och relevans för användaren. 

Att använda sig av användarmedverkan är inte någon universallösning som garanterar 

framgångsrika projekt men McKeen och Guimaraes (1997) menar att användare och 

utvecklare måste samarbeta vid komplexa projekt. Vid ett sådant samarbete har dessa 

parter två viktiga roller. Användaren måste bestämma vad systemet ska göra och utvecklare 

måste bestämma hur det ska åstadkommas (McKeen & Guimaraes, 1997). Nyckeln till ett 

framgångsrikt projekt är enligt Tesch et al. (2009) samspelet mellan dessa två parter.  
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3.2.1 Fördelar med användarmedverkan 

För att uppnå en framgångsrik systemdesign behövs kunskap och information och att 

involvera olika människor i processen är ett sätt att uppnå detta (Schmidt et al., 2001). Som 

nämnts tidigare är användarmedverkan ett sätt för att involvera människor i 

utvecklingsarbetet. Användarmedverkan framställs ofta som något positivt med många 

fördelar, där många är knutna till användarens användning eller acceptans av systemen.  

Målet för utvecklingsprojekt är att blir framgångsrika och användarmedverkan erbjuder 

många möjligheter för att nå detta mål. Användarmedverkan har bland annat visats leda till 

mindre känsla av stress och högre acceptans hos användaren (He & Sheu, 2014). McKeen 

och Guimaraes (1997) lyfter fram ett smörgåsbord av fördelar som forskning har visat att 

användarmedverkan kan leda till: 

 En komplett och mer exakt definition av användarkrav. 

 Ger kunskap om organisationen som systemet ska bistå. 

 En minskning av onödiga systemfunktioner. 

 En ökad förståelse för systemet hos användarna. 

 En mer realistisk förväntning på systemet hos användarna. 

 Ger möjlighet för förhandling och anpassning av systemdesign. 

 En ökad känsla av ägarskap och engagemang hos användarna. 

 Ett minskat motstånd mot förändring hos användarna, en acceptans. 

3.2.2 Utmaningar hos användarmedverkan 

Som nämnts tidigare är inte användarmedverkan någon universallösning som garanterar 

framgångsrika projekt, utan det finns även en rad utmaningar förknippat med 

användarmedverkan. Användare och utvecklare har till exempel ofta olika bakgrunder och 

kompetenser vilket kan leda till bristande kommunikation (He & Sheu, 2014). Det är även 

vanligt förekommande att användaren får en passiv roll under processen och de 

involverades inställning gentemot projektet blir därför viktig för att kunna nå ett 

framgångsrikt resultat (He & Sheu, 2014).  

Användarens IT-kunskap påverkar även effekterna av involveringen (Tesch et al., 2009). 

Detta betyder att det inte bara är sättet som användare involveras på som påverkar 

projektets framgång utan även de involverades tidigare kunskaper. Personers inställning 

gentemot ett system är ofta svårt att påverka, även om de involveras i processen (He & 

Sheu, 2014). Det går därför inte att förutsätta att användarmedverkan leder till 

användartillfredsställelse och acceptans ifall användaren har varit emot ett system från 

början. Som nämnts tidigare har de involverade parterna skilda intressen, vilket kan leda till 

konflikter som är svåra att förutse. 

3.2.3 Grader av användarmedverkan 

McKeen och Guimaraes (1997) menar att användarmedverkan har en konstruktiv roll i all 

systemutveckling och även om det kan ses som relativt onödigt i vissa projekt så förvärrar 
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det inte något. Detta gör det aktuellt att tala om grader av användarmedverkan. Det är även 

allmänt accepterat att olika grader av användarmedverkan är lämpligt beroende på situation 

(McKeen & Guimaraes, 1997). Dessa grader av medverkan har förklarats på olika sätt men 

extremerna går att se hos de flesta redogörelserna. Den lägsta graden av 

användarmedverkan är där användaren är helt utesluten ur processen, det finns ingen 

medverkan, och den högsta formen är där användarna själva utvecklar systemet (Avison & 

Fitzgerald, 2006).  

McKeen och Guimaraes (1997) menar att det finns en grundläggande kärna för 

användarmedverkan, så oavsett hur stor eller liten medverkan är finns det några aktiviteter 

som alltid bör genomföras. Dessa fem grundläggande aktiviteter där användare bör 

medverka är följande: 

 Vid godkännande av informationskraven 

 Vid definitionen av I/O-formulär 

 Vid definitionen av format för rapporter och skärmar 

 Vid installation av systemet 

Denna syn med en grundläggande kärna kan ses som att användarmedverkan har en tröskel 

som man bör komma över. Gulliksen och Göransson (2002) presenterar en mer flytande syn 

på medverkan och erbjuder en annan bild. De menar att det är viktigt att identifiera de faser 

som är lämpliga för involvering och att man där ska använda representativa användare. 

Detta betyder att graden av användarmedverkan till stort styrs av den metod som projektet 

följer. Gulliksen och Göranssons (2002) syn på medverkan följer en flytande skala från låg till 

hög grad av involvering, enligt bilden nedan. Enligt denna modell börjar en låg form av 

användarmedverkan som att ge användaren en konsultativ roll. Vid låg medverkan har inte 

användaren någon direkt makt och det kan även röra sig om att tolkningar och teorier 

används istället för att involvera fysiska användare. Vid högre grad av användarmedverkan 

får användaren en tydlig fysisk närvaro och vid mycket hög grad pratar Gulliksen och 

Göransson (2002) om utvecklingsprocessen som en social process, där parterna deltar på lika 

villkor. 

 
Figur 3, Grader av användarmedverkan enligt Gulliksen och Göransson (2002, s. 130) 
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3.2.4 Deltagande design 

Deltagande design är som Gulliksen och Göransson (2002) visar en av de mest extrema 

formerna av användarmedverkan. Deltagande design baseras på ett deltagande av 

användare i allmänhet (Mumford, 1995). Tillvägagångssättet innebär att man försöker att 

aktivt involvera alla intressenter i designprocessen för att nå en användbar produkt som 

passar deras behov (Dell’Era & Landoni, 2014). Deltagande design innebär bland annat att 

designprocessen baseras på användarnas rutiner, experiment med prototyper och ett 

ömsesidigt lärande mellan användare och designers (Gulliksen & Göransson, 2002). Denna 

typ av medverkan bygger också på att användare och utvecklare deltar på lika villkor och att 

inte enbart tekniken har fokus, utan även organisationen som den ska användas i. 

Deltagande design är en metod som kan sammanfattas i form av åtta kriterier eller normer 

som följs (Gulliksen & Göransson, 2002): 

 System måste utformas med full medverkan från användarna och användarna och 

utvecklare deltar i processen på lika villkor. 

 Utvecklare måste ta användares rutiner på fullt allvar. 

 Syftet med ett system måste vara att öka kompetensen på arbetsplatsen, inte att 

åsidosätta användarna. 

 Systemen ska ses som verktyg för att utföra ett arbete. 

 Fokus ska ligga på att öka produktiviteten och resultatets kvalitet. 

 Det är viktigt att förstå att processen är politisk och konfliktfylld. 

 Utgångspunkten för designen ska vara i dess användning och sammanhangets 

rutiner. 

 Arbete ska ses som en huvudsakligen social process. 

Deltagande design är enligt Gulliksen och Göransson (2002) en metod som sällan används i 

praktiken. Den är dock vanligare inom vissa fält och dess forskning, där den då främst 

används genom semi-strukturerade diskussioner mellan användare och experter för att finna 

förslag till designförbättringar hos ett visst system (Shah et al., 2015). Deltagande design 

som forskningsmetod står den skandinaviska traditionen nära och lägger vikt på många av 

traditionens centrala ståndpunkter (Byrne & Sahay, 2007).   

3.3 Sammanställning av teoretisk referensram 

Det finns tydligt en klyfta mellan systemutvecklare och systemanvändare. Teorin har olika 

perspektiv på denna klyfta där den ses som en skillnad i kunskap (Tesch et al. 2009), olika 

behov (Mumford, 2003), olika tekniska och sociala mål (Bjorn-Andersen, 2014) med flera. 

Fram tills nu har denna klyfta, eller konflikt, lyfts fram genom den skandinaviska traditionen 

som i sin tur sådde fröet till konceptet användarmedverkan. Med användarmedverkan har 

användare tagits med i aktiviteter under systemutvecklingsprocessen (Bjerknes & Bratteteig, 

1995). Genom detta har man försökt att överbrygga klyftan genom att låta ena parten, 

användarna, röra sig mot den andra för att uppnå fördelar i systemutvecklingsprocessen. 
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Användarmedverkan har en partiskhet gentemot utvecklarens process och slutmål, att det 

ska passa utvecklaren att involvera användaren. Genom konceptet utvecklarmedverkan kan 

man föreställa sig en motpol mot denna partiskhet där till viss del utvecklaren ska anpassa 

sig och ändra sig för att nå fördelar. I teorin kan man finna en perfekt balans, en utopi, för 

mötet mellan utvecklare och användare där de metaforiskt möts i mitten av klyftan. Denna 

balans nås genom deltagande design som innebär att parterna sammarbetar på lika villkor 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Deltagande design har fortfarande utvecklarens process i 

fokus så man når inte lika långt som med utvecklarmedverkan men hade metoden varit mer 

utbredd hade man antagligen haft svårare att se skillnader mellan koncepten. 

Då det inom koncepten utvecklarmedverkan och användarmedverkan är samma parter som 

är inblandade gör det att många av konceptens utmaningar och fördelar oundvikligen 

kommer att vara liknande. Precis som med användarmedverkan kommer nyttan med 

utvecklarmedverkan från samarbetet mellan de två olika parterna med deras skilda 

kunskaper och erfarenheter. Dessa skillnader är det som gör samarbetet givande och genom 

att försöka ändra på partiskheten kan ett bredare samarbete diskuteras. 

Ser man till deltagande design så får man en första bild på hur utvecklarmedverkan skulle 

kunna se ut. Deltagande design skulle kunna förlängas, eller vridas, på ett sådant sätt att 

användarens process utgör metodens grund. Genom denna tolkning blir deltagande design 

en befintlig metod som bildar ett snitt av både användarmedverkan och 

utvecklarmedverkan. Med något befintligt som brygga mellan de två koncepten kan man 

enklare föreställa sig skillnaderna mellan koncepten och hur de går ihop i varandra. 

Med den kopplingen till användarmedverkan som utvecklarmedverkan har borde mycket 

hos konceptet vara överlappande med användarmedverkan. Förväntade fördelar som teorin 

pekar mot är kopplade till parternas olikheter och en bättre förståelse för den motsatta 

parten i samarbetet. Konceptet handlar mycket om samarbete och kunskapsutbyte vilket ger 

fördelar som bättre systemförståelse (Gulliksen & Göransson, 2002), mer välmående 

intressenter (He & Sheu, 2014), kompletta användarkrav med flera (McKeen & Guimaraes, 

1997). 

På samma sätt som med konceptens fördelar så står utvecklarmedverkan mot liknande 

utmaningar som användarmedverkan möter. Likt konceptens fördelar kommer även de 

flesta utmaningarna från att det är olika intressenter som ska sammarbeta och samsas. En 

del av dessa utmaningar är de inblandades inställning till samarbetet (He & Sheu, 2014), 

parternas bristande kunskaper om den andra parten (Tesch et al. 2009), parternas olika 

prioriteringar (Bjorn-Andersen, 2014) med flera. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av den intervjuserie som har genomförts i studien. 

Kapitlet inleds med en fallbeskrivning och en redogörelse för den analytiska kodningen som 

har genomförts. Därefter är kapitlet indelat efter de övergripande teman som tagits fram 

under den presenterade analysen av underlaget. Först presenteras deltagarnas reaktion på 

utvecklarmedverkan. Sedan presenteras deltagarnas syn på de centrala parterna, utvecklare 

och användare. Efter det presenteras hur utvecklarmedverkan kan ske. Detta följs av nyttan 

med utvecklarmedverkan som deltagarna kan se och kapitlet avslutas sedan med att gå 

igenom de utmaningar som utvecklarmedverkan kan ställas emot. 

4.1 Fallbeskrivning 

4.1.1 Organisationen 

Studien genomfördes med stöd från ett stort, privat tjänsteföretag inom IT-branschen. 

Företaget möjliggjorde intervjuerna i studien genom att avsätta tid för personal som valde 

att vara med i studien och de tog kontakt med sina kunder för att hjälpa till att finna 

intervjupersoner som passade in i gruppen användare. Företaget agerar globalt men har 

flera kontor i Sverige, där deras lokala närvaro underlättade kontaktskapandet och 

samarbetet. Företaget har funnits länge och stödjer aktivt universitetsstudenter, vilket har 

skapat en kultur hos dem som gjort dem väldigt tillmötesgående till förfrågningar om att 

delta i studier som denna. Beslutet från organisationens sida att stödja studien togs av den 

på plats högst ansvariga chefen som vidarebefordrade en förfrågan om deltagande till en 

första grupp anställda som hen trodde kunde vilja ställa upp på att intervjuas. Det var även 

denna chef som godkände vilken kundinformation som blev tillgänglig för studien. 

Intervjuerna som genomfördes hölls på intervjupersonens hemmaplan, antingen på 

företagets kontor eller på plats hos företagets kund. 

4.1.2 Utvecklare 

Fyra utvecklare har deltagit i studien och bildar någon av två grupperingar baserade på deras 

erfarenheter. Utvecklare A och utvecklare B har något mindre arbetslivserfarenhet och har 

arbetat mot färre kunder. De båda har arbetat mest i mindre projekt där användarbasen ofta 

har varit färre än tio personer. Den andra gruppen består av utvecklare C och utvecklare D 

som har en längre erfarenhet. Utöver denna erfarenhet skiljer det inte mycket mellan 

utvecklarna, de jobbar som konsulter för samma företag och har alla gått en hög teknisk 

utbildning innan de började sin karriär. De har också alla arbetat både med nyutveckling och 

också med förvaltning.  

4.1.3 Användare 

I studien har två användare deltagit. Båda har lång arbetslivserfarenhet och är mycket 

tekniskt insatta i de system som de använder. Användare A är högutbildad och är en 

användare av interna planerings- och uppföljningssystem. Användare B har erfarenhet av att 

medverka vid systemutveckling och att samverka med utvecklare. Hen var involverad när 
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deras ärendehanteringssystem konstruerades och blev sedan ansvarig för systemet på 

kundsidan.  

4.1.4 Verksamhetskonsulter 

Verksamhetskonsulterna som har deltagit är konsulter från samma företag som utvecklarna 

men de har en annan yrkesroll. De jobbar både med utvecklare och användare och fungerar i 

många fall som en brygga däremellan. Verksamhetskonsult A arbetar främst med 

verksamhetsutveckling, riskhantering och informationssäkerhet medan verksamhetskonsult 

B främst arbetar med projektledning och kravanalyser. 

4.2 Analytisk kodning 

I denna studie har en tematisk kodning använts där studiens forskningsfrågor redan från 

start gav analysen tre huvudsakliga teman; hur skulle utvecklarmedverkan kunna användas, 

vilken nytta skulle man kunna få ut av denna medverkan och vilka utmaningar kan man 

ställas inför med denna medverkan. Teorin och de transkriberade intervjuerna har lästs 

igenom där innehållet har sorterats efter dessa teman samtidigt som en kritisk granskning 

har gett utrymme för att finna nya mönster och nya teman. 

Innehållet sorterades in i de inledande kategorierna; hur, varför och utmaningar. Ett 

mönster under kategorin utmaningar som växte fram och som tillslut blev ett eget tema fick 

etiketten acceptans. Denna etikett gjorde sig påmind i teorin som dels lyfte vikten av att de 

inblandade har rätt attityd för att någon samverkan ska vara givande och dels genom de 

snarlika ämnesområdena som redan finns tillgängliga. Etiketten acceptans gav också rum för 

att samla empiri om intervjupersonernas förståelse för utvecklarmedverkan som ett nytt 

ämnesområde. 

Nästa etikett och tema som lyftes fram var intressenter. Denna etikett kommer ur teorins 

presentation av intressenternas roll vid samarbete mellan utvecklare och användare. Teorin 

var tydlig med att individen kommer att påverka samarbetet både sett till vilken nytta som 

kan förväntas och till de utmaningar som samarbetet kan ställas mot. Etiketten samlade ett 

snitt från de två ursprungliga temana varför och utmaningar med fokus på individen, vilket 

mycket väl kan vara den mest avgörande faktorn för att utvecklarmedverkan ska kunna 

fungera. 

Något som både teorin och intervjupersonerna gav fokus var när, inte bara hur, samarbetet 

kan ske vilket gjorde att det initiala temat förtydligades till hur och när. Detta visar på en 

praktisk syn på problemet där vissa aktiviteter är mer genomförbara än andra beroende på 

samarbetets skede. Genom tillägget i temat erkändes frågans komplexa natur och 

tydliggjorde att dessa frågor är svåra att besvara oberoende av varandra. 

Resultatet av denna kodning och de fem etiketterna presenteras i kommande avsnitt. Först 

presenteras de under arbetet framkomna etiketterna acceptans, följt av intressenter. Dessa 

följs sedan av de tre teman styrda av studiens syfte; hur och när, varför, och utmaningar. 
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4.3 Mottagandet av utvecklarmedverkan som ett nytt koncept 

4.3.1 Utvecklarnas syn 

Alla fyra utvecklare har uttryckt någon erfarenhet av att ha jobbat med användare tidigare 

och tycker att någon form av samverkan är nödvändig i ett utvecklingsprojekt. De har 

snarlika arbetssätt då de jobbar för samma konsultföretag och de säger att samverkan 

brukar bli bättre vid mindre projekt, eftersom det är färre inblandade. Trots att utvecklare A 

och utvecklare B visade stort intresse och var positiva till konceptet utvecklarmedverkan 

associerade de det väldigt starkt till användarmedverkan och hade lite svårt att greppa det 

som ett nytt koncept. Utvecklare C och utvecklare D var öppnare till konceptet och förde 

mera fristående utlägg om utvecklarmedverkan. Utvecklare D sa i intervjun att 

utvecklarmedverkan och användarmedverkan låter som två ytterligheter och att man i 

praktiken kanske hamnar på en skala däremellan. 

Utvecklare A och utvecklare B menade i intervjuerna att de har mest erfarenhet av en 

indirekt samverkan med slutanvändarna eller att de har fått tillgång till avancerade 

användare för projekten. Istället för att arbeta med användarna har de då arbetat med 

beställaren av projektet och det är inte vanligt för utvecklare A att ha kontakt med 

slutanvändare. Både utvecklare A och utvecklare B sa att utvecklarmedverkan kändes som 

en bra idé och att det skulle kunna hjälpa i utvecklingsarbetet men var lite förbehållsamma 

för hur det skulle fungera i praktiken. Utvecklare A avslutade sin intervju med att säga just 

att utvecklarmedverkan känns som en bra idé men att det tåldes att tänka på hur det faktiskt 

skulle kunna genomföras i praktiken. 

Utvecklare C och utvecklare D har haft lite mer erfarenhet av att jobba med slutanvändare 

men anser också att samverkan med användare är nödvändigt vid utvecklingsprojekt. 

Utvecklare C menade främst att ett samarbete behövs för att få ett framgångsrikt system 

som stödjer processerna medan utvecklare D ansåg att samverkan främst var bra för 

acceptansen av systemet. Hen menade att nära kontakt med många användare behövs för 

att inte möta motstånd till systemet. Utvecklare C och utvecklare D visade i sitt språk och 

deltagande mer entusiasm i samtalen om utvecklarmedverkan än vad de två andra 

utvecklarna gjorde men såg även utmaningar med det. Utvecklare C ansåg att 

utvecklarmedverkan låter som ett intressant koncept att titta på men påpekade att det 

behöver tänkas på hur det är applicerbart. Hen såg potential hos utvecklarmedverkan främst 

om det kunde visas som ett intresse eller process för företag att använda internt i egna 

organisationen. För utvecklare D betydde samtalet om utvecklarmedverkan ett tänk i nya 

banor och hen sa att det ledde till en vetskap om att hen inte hade tänkt på det innan, vilket 

sågs som något positivt. 
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4.3.2 Användarnas syn 

Användare A var mycket positiv till utvecklarmedverkan med anledning av att hen har 

tidigare jobbat efter ett tillvägagångssätt som kan liknas med en form av 

utvecklarmedverkan. Hens arbetsgivare hade som policy att alla medarbetare skulle göra 

besök hos deras kunder för att knyta kontakter och få en förståelse för kundens verksamhet. 

Användare A tyckte att den policyn var bra och att det hade gett hen mycket i sitt arbete. 

Utvecklarmedverkan som koncept kändes därmed greppbart för användare A och hen såg 

mer samverkan som något positivt. Utvecklarmedverkan skulle enligt användare A kunna 

leda till bättre förståelse mellan utvecklare och användare vilket hen såg som mycket viktigt 

för båda parterna. 

Användare B hade många åsikter om samarbete mellan användare och utvecklare och 

menade att en samverkan mellan parterna är en nödvändighet för systemutveckling. Hen var 

positiv till samverkan mellan parterna och allt som kan leda till detta men hade lite problem 

med konceptet i sig. Under intervjun pratade användare B generellt om samverkan och om 

hur bra det är med samverkan men hade svårt att prata om utvecklare utanför ett 

utvecklingsprojekt. 

4.3.3 Verksamhetskonsulternas syn 

Båda verksamhetskonsulterna sa under intervjuerna att de tyckte att idén om 

utvecklarmedverkan lät intressant. Verksamhetskonsult A sa att det låter som en klok tanke 

för att hitta förbättringsmöjligheter, generera nya uppslag eller upptäcka oväntade 

beteenden i användarens verksamhet. Verksamhetskonsult B sa att konceptet var intressant 

och att det är kul med utvecklare som visar engagemang och ett driv. Hen tyckte också att 

det lät intressant för att det är bra att växla fokus och se från ett annat håll. 

4.3.4 Sammanfattning av mottagandet av utvecklarmedverkan som ett nytt koncept 

Empiriska fynd hos utvecklarna: 

 Utvecklarmedverkan är en ytterlighet, svårt att se skillnaden mot 

användarmedverkan i praktiken. Det låter bra som ide men utvecklarna har svårt att 

se den i praktiken.  

 Samarbete mellan parterna är viktigt. 

Empiriska fynd hos användarna: 

 Samverkan mellan parterna är nödvändigt och mer samarbete är önskvärt. 

 Det kan redan finnas förfaranden i praktiken som går att samla till konceptet 

utvecklarmedverkan. 

Empiriska fynd hos verksamhetskonsulterna: 

 Utvecklarmedverkan är en intressant ide som skulle kunna leda till en förbättring i 

användarens verksamhet. 
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4.4 Hur utvecklarmedverkan påverkas av utvecklaren och användaren 

4.4.1 Utvecklarnas syn 

Under intervjuerna med utvecklarna användes uttrycken kund och användare ofta synonymt 

vilket de såg som naturligt i deras roll som konsult. Utvecklarna är vana med att ha någon 

form av kontakt med beställaren av projektet eller med någon som beställaren har utsett 

som ansvarig på kundsidan. Det här gör att de ofta inte tänker på användaren i sig utan de 

ser användaren som den person de har kontakt med och som bestämmer på kundsidan. 

Utvecklare B lyfte två egenskaper hos utvecklare och användare som hen anser påverkar hur 

väl ett samarbete mellan parterna kan genomföras. Utvecklare B tyckte själv att det var 

viktigt att känna användarna och ha en dialog med dem men att det finns andra utvecklare 

som kanske inte vill det här. Hen menade att det finns utvecklare som bara vill arbeta med 

programmering och lösa tekniska problem och att de mänskliga aspekterna inte ligger i deras 

intresse. Den andra punkten som utvecklare B lyfte var att utvecklare och användare på sätt 

och vis talar olika språk. Hen har känt att detta lätt skapar missförstånd och att utvecklare 

och användare måste försöka hitta en gemensam grund att stå på för att kunna samarbeta 

bra.  

Enligt utvecklare C är det vanligt att användare har cementerat en förväntan när de har 

samarbetat och att denna förväntan har gjort det svårt att ändra riktning enligt utvecklarnas 

önskemål. Hen anser att det är den befintliga förståelsen och intresset hos de som 

medverkar som spelar stor roll för hur väl ett samarbete kan ske. Detta gäller både hos 

utvecklare och användare då utvecklare C menar att det är centralt för att förstå meningen 

av samarbetet och för att ta till sig något av det. Utvecklare C ser även parternas generella 

intresse för IT och ny teknik som en viktig aspekt för utvecklarmedverkan. Användare som 

grupp har enligt utvecklare C generellt sett mindre intresse för att hålla sig ajour med ny 

teknik och dess möjligheter och det har påverkat vad parterna får ut av ett samarbete. 

Utvecklare D anser att det krävs någon form av rätt sort av medverkande för att 

utvecklarmedverkan eller någon form av samarbete ska kunna bli bra. Hen har sett 

utvecklare som lätt snöar in sig i det tekniska och har svårt att ta ett steg tillbaka för att se på 

problemen på andra sätt. Utöver att utvecklare måste kunna släppa lite på sitt tekniska fokus 

såg utvecklare D flera egenskaper viktiga hos användarna som påverkar ett samarbete. 

Utvecklare D anser att rätt användare är viktig vid samarbetet där denna användare har ett 

intresse av att se en förändring. Användarens datormognad och intresse för IT påverkar 

också då hen anser att det är svårt att få en bra dialog eller feedback med användare som är 

osäkra inom området.  

4.4.2 Användarnas syn 

I samverkan mellan utvecklare och användare såg både användare A och användare B några 

egenskaper som skiljer parterna åt och som påverkar det utbyte som ett samarbete kan ge. 

Användare A ansåg att det finns en kunskapsskillnad mellan parterna som hen uttryckte som 
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att användare ofta vet vad de vill ha men inte hur de ska få det och utvecklare vet då hur 

man ger dem det. Användare A pratade även om skillnader inom användargruppen där hen 

har upplevt att det ofta skiljer mycket i datorvana mellan användare och hur pass tekniskt 

språk olika användare förstår. Användare B hade upplevt liknande erfarenheter som 

användare A. Användare B var involverad i en introducering av ett nytt system där speciellt 

äldre medarbetare med lite datorvana hade svårare att ta till sig det nya arbetssättet som 

systemet medförde. Hen ansåg också att det snabbt blir en klyfta mellan normalanvändare 

och de användare som har haft ett samarbete med utvecklare. Användare B medverkade i 

ett utvecklingsprojekt och representerade då normalanvändarna men i slutet av projektet 

var hen så pass insatt att hen inte längre kände sig som en vanlig användare. Denna känsla 

blev även bekräftad vid introduceringen då det stod klart att användare B hade mycket 

större teknisk förståelse för systemet än vad medarbetarna fick. Användare B underströk i 

intervjun att hen ansåg det viktigt att användare litar på utvecklares kunskaper och 

rekommendationer i tekniska frågor. 

4.4.3 Verksamhetskonsulternas syn 

Verksamhetskonsult A menade att motivationen är viktigt för all form av samarbete och tror 

att utvecklarmedverkan kan bli mycket välkommet om det finns ett sug efter förbättring hos 

användarna. Hen tror också att det är viktigt att användarna måste förstå varför samverkan 

görs. Verksamhetskonsult A fokuserade på användarens inställning gentemot konceptet 

utvecklarmedverkan men att det påverkas av alla inblandade som andra förändringsarbeten 

så det krävs minst lika mycket utav utvecklarna som av användarna för att få det att fungera. 

Verksamhetskonsult A tror att utvecklarmedverkan kan möta motstånd även hos utvecklare 

då det innebär nya arbetssätt och en omställning mot hur de är vana att arbeta.  

Verksamhetskonsult B pratade mycket om hur utvecklarmedverkan skulle kunna leda till 

förståelse för den andra parten och att ett intresse måste finnas men utöver det gick hen 

inte in så mycket på hur parterna i sig påverkade konceptet. I sitt arbete har 

verksamhetskonsult B arbetat mot många olika sorters användare där både intresse och 

teknisk kompetens har varierat vilket i de fallen påverkade det utbyte som samarbetet gav. 

4.4.4 Sammanfattning av hur utvecklarmedverkan påverkas av utvecklaren och 

användaren 

Empiriska fynd hos utvecklarna: 

 Utvecklare har inte alltid en klar bild över vilken teknisk kompetens och datorvana 

användaren har. 

 Ofta har utvecklare en högre teknisk kompetens och är mer intresserade av teknik 

och IT-system än många användare, det är ofta denna skillnad som gör samarbetet 

svårt. 
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Empiriska fynd hos användarna: 

 Kunskapsskillnader inom systemutvecklingens möjligheter och datorvana blir 

märkbart när parterna samarbetar. 

 Ett samarbete kan tydligt påverka de inblandade och öka deras förståelse för den 

andra parten.  

Empiriska fynd hos verksamhetskonsulterna: 

 Användarna behöver uttrycka en vilja att samarbeta och deras inställning till 

utvecklarmedverkan blir viktig. 

 Utvecklarmedverkan kan leda till stora förhändringar i hur utvecklare jobbar. 

4.5 Hur och när utvecklarmedverkan kan användas 

4.5.1 Utvecklarnas syn 

Diskussionerna om utvecklarmedverkan som utvecklare A och utvecklare B höll var mycket 

centrerade kring deras nuvarande arbetssätt och det speglas i deras syn på hur 

utvecklarmedverkan kan tänkas se ut. Utvecklare A såg utvecklarmedverkan som möten eller 

fokusgrupper där utvecklare och användare fick möjlighet att träffas. Hen såg dessa möten 

som en möjlighet för utvecklare att komma ut till användarna i ett tidigt stadie i ett projekt 

eller som en uppföljning till ett slutfört projekt. Utvecklare B ansåg att utvecklarmedverkan 

skulle kunna användas tidigt i projekt men att det antagligen inte skulle vara så effektivt i 

små projekt. Hen tyckte att det lät som en bra idé om utvecklare kunde komma ut till 

användarna i större projekt för att det skulle hjälpa utvecklarna att förstå användarna.    

Utvecklare C såg på utvecklarmedverkan på ett bredare sätt och tyckte att det lät som ett 

bra sätt för utvecklare att synas mer och bli mer delaktig i användares verksamhet. Enligt 

utvecklare C skulle utvecklarmedverkan kunna komma att användas när en vilja för ändring 

finns, inför ett systembygge eller en processändring. Hen såg det även arbetet med 

utvecklarmedverkan som en cykel därför att om en utvecklare tittar på en verksamhet och 

det leder till ändringar så är det lika viktigt att titta på verksamheten efter att ändringarna 

har genomförts. Enligt utvecklare C skulle utvecklare kunna involveras genom att bli 

bollplank för idéer via samtal eller fokusgrupper. De skulle kunna involveras genom att 

interna IT-enheter blir mer delaktiga i verksamheten, att de går ut till andra enheter och är 

med dem. Utvecklare C såg även utvecklarmedverkan som en möjlighet för 

verksamhetsutvärdering där utvecklare skulle kunna komma till användares verksamhet och 

kolla på hur det fungerar och vad de skulle kunna förbättra. Hen ansåg även att hen som 

konsult utförde någon form av utvecklarmedverkan som en sidoeffekt av sitt konsultarbete. 

Som konsulter försöker de nämligen när de är ute på uppdrag att vara så aktiva som möjligt i 

användares verksamhet och exempelvis lyssna efter nya behov som de kan föreslå som nya 

projekt.  
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Utvecklare D ansåg att utvecklarmedverkan troligtvis är enklare för mindre organisationer 

där det kanske redan finns en närhet mellan parterna och att det är lättare för utvecklare att 

få tillfälle att komma ut. Även utvecklare D såg möjligheterna hos utvecklarmedverkan för 

att utvärdera en verksamhet och finna förbättringsmöjligheter. Utvecklare D föreslog att 

utvecklare skulle kunna involveras dels genom möten och samtal där utvecklare och 

användare kan träffas personligen och prata. Dels genom större sammankomster som 

workshops och interaktiva gruppaktiviteter där en större mängd individer utbyter tankar och 

idéer. Ett annat sätt som hen nämnde var att utvecklare skulle kunna involveras genom att 

testa användares arbetsuppgifter.   

4.5.2 Användarnas syn 

Användare A hade erfarenhet av ett företag som använde sig av återkommande kundbesök, 

oavsett vilken roll man hade inom organisationen. Under dessa besök kunde man sitta med 

kunden för att se hur de jobbade, prata med dem och ställa frågor. Hen såg detta som ett 

uppskattat arbetssätt där utvecklare kunde komma ut i användares verksamhet. Användare 

A såg utvecklarmedverkan främst som ett verktyg för utvärdering eller för att skapa 

relationer. Utvecklarmedverkan kan användas för utvecklare att synas och knyta kontakter 

och kan leda till att säkra långvariga samarbeten. Användare B lyfte två tillfällen där en 

involvering av utvecklare skulle vara passande. Främst ansåg hen att utvecklare bör kunna 

vara delaktiga vid kravställningen för nya system och agera bollplank för att diskutera 

möjliga systemrelaterade problem. En annan involvering som användare B nämnde var att 

vid introduceringen av ett system medverka för att förklara och lära användarna om 

systemet. 

4.5.3 Verksamhetskonsulternas syn 

Både verksamhetskonsult A och verksamhetskonsult B föreslog att utvecklare skulle kunna 

besöka användaren och observera hur de jobbar, verksamhetskonsult A tog det ett steg 

längre och föreslog att de skulle arbeta sida vid sida. Utöver detta lyfte verksamhetskonsult 

B möten och samtal mellan utvecklare och användare som sätt att involvera utvecklare på. 

Verksamhetskonsult A såg möjligheterna med att involvera utvecklare för att arbeta med 

användningen av system genom att observera och utbilda användarna i hur systemen bör 

användas. Hen ansåg också att utvecklare skulle kunna involveras genom att inkludera dessa 

i den naturliga dialogkretsen så att de löpande finns tillgängliga för samtal. 

Verksamhetskonsult A trodde därmed att utvecklarmedverkan skulle kunna passa främst i 

två situationer. Det skulle kunna användas i ett utvärderande syfte för att få igång en 

förändring eller som ett mer löpande arbetssätt där utvecklare blir en större del av 

användarens vardag. 
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4.5.4 Sammanfattning av hur och när utvecklarmedverkan kan användas 

Empiriska fynd hos utvecklarna: 

 Synen på utvecklarmedverkan påverkas märkbart av nuvarande arbetssätt. 

 Utvecklarna var kreativa och kunde se många olika sätt och tillfällen för 

utvecklarmederkan. 

Empiriska fynd hos användarna: 

 Utvecklarmedverkan kan vara ett arbetssätt mellan systemprojekt för att skapa 

relationer och utvärdera verksamheten.  

Empiriska fynd hos verksamhetskonsulterna: 

 Det finns många olika sätt och tillfällen för utvecklarmedverkan antingen som en 

tillfällig åtgärd eller som en pågående process där parterna arbetar sida vid sida. 

4.6 Vad utvecklarmedverkan kan leda till  

4.6.1 Utvecklarnas syn 

Utvecklare A tror att utvecklarmedverkan bidrar med en ny synvinkel. Utvecklare kan se 

möjligheter i verksamheten som användare inte tänker på eller känner till. Utvecklare A tror 

även att de kan bidra med en kunskap om ny teknik och andra lösningar som inte 

användarna har. Hen anser också att det kan leda till att utvecklare får en bättre förståelse 

för användaren och deras behov. Utvecklare A tror att hen skulle bli sig mer engagerad och 

jobba bättre om hen var mer involverad i användarens arbete. Utvecklare B tror att 

utvecklarmedverkan kan leda till att utvecklare bättre sätter sig in i rollen som användare. 

Utvecklaren skulle få en bättre grundförståelse för användaren och den miljö som systemen 

används i, detta skulle kunna ge en bättre kravförståelse och snabbare implementation. 

Utvecklare B anser att hens arbete blir lättare av mer input och att utvecklarmedverkan 

skulle kunna ge användare tillfälle att ge feedback och prata direkt med utvecklaren.   

Utvecklare C har erfarenhet av att när användare beställer ett system så tänker de gärna 

själva och planerar flera steg fram innan de går vidare och kontaktar utvecklare. Detta 

tillvägagångssätt kan vara besvärligt för utvecklarna och hen ser potential hos 

utvecklarmedverkan i denna situation. Genom att involvera en utvecklare tidigt kan han 

tidigt få användarna att tänka i banor som är lättare att automatisera eller i banor som 

faktiskt är möjliga. Det här tror utvecklare C skulle leda till lättare och snabbare 

systemutveckling på grund utav tydligare krav och en flexiblare förväntning hos användarna. 

Utvecklare C tror att utvecklarmedverkan kan leda till att man finner nya effektivare 

lösningar för användarens verksamhet, detta kan ske både som nya IT-stöd och som 

processer. Det blir en möjlighet för utvecklaren att fånga upp och peka på ineffektiva 

arbetssätt och komma med automatiseringsförslag. Utvecklare C tror också att 

utvecklarmedverkan kan vara ett sätt för den interna IT-enheten att visa sitt engagemang, 
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istället för att vänta på att någon kontaktar dem tar de en offensiv approach. Hen tror att 

utvecklarmedverkan kan vara ett bra sätt för att fånga upp hur nuvarande IT-system och IT-

processer stödjer verksamheten och om de används som det är tänkt. 

Utvecklare D ser att utvecklarmedverkan kan leda till en verksamhetsutveckling och att 

utvecklaren kan göra användarens vardag mer effektiv, vilket spar både tid och pengar. Hen 

tror också att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse mellan utvecklare och 

användare. Förståelsen enligt utvecklare D skulle kunna leda till att utvecklare producerar 

system som bättre passar verksamheten och det skulle kunna leda till att system och 

processer bättre stödjer varandra. Det skulle också kunna leda till en bättre acceptans hos 

användarna för de begränsningar som finns och varför ett system ser ut som det gör. 

Utvecklare D tror att utvecklarmedverkan kan leda till långsiktiga lösningar som både ser till 

teknik och processer. 

4.6.2 Användarnas syn 

Användare A tror att utvecklarmedverkan kan leda till ett kunskapsutbyte och större 

förståelse mellan utvecklare och användare. Genom utvecklarmedverkan kan utvecklare och 

användare få en direktkontakt som hen inte upplever vara så vanligt i dagsläget. Det blir en 

personlig kontakt mellan utvecklare och användare vilket kan leda till att de producerar 

bättre. Användare A tror att utvecklarmedverkan kan användas för utvecklarna att visa 

närvaro och få feedback. Att ha utvecklare ute i verksamheten kan låta dem se möjligheter 

för nya system men även förbättringar hos de befintliga systemen och arbetsflöden. 

Användare B ser utvecklarmedverkan som ett sätt för utvecklare att få en bättre förståelse 

för användarens verksamhet och behov. Denna förståelse kan sen leda till enklare 

vardagsbeslut, tydligare kravhantering och snabbare implementationer. Hen ser det också 

som ett sätt för användaren att få bättre förståelse för utvecklaren. Det kan bidra till att 

användare bättre förstår vad som händer i system och saker som händer i bakgrunden kan 

lyftas fram och synas. Användare B tror att utvecklarmedverkan kan leda till att personliga 

relationer knyts mellan utvecklare och användare och att en bättre kommunikation kan ske 

mellan dem.  

4.6.3 Verksamhetskonsulternas syn 

Som har nämnts tidigare såg verksamhetskonsult A utvecklarmedverkan som ett sätt att 

utvärdera en verksamhet och finna nya möjligheter, mycket av hens resonemang är därför 

knutet till den situationen. Utvecklarmedverkan enligt verksamhetskonsult A skulle kunna 

leda till att utvecklare ser nya lösningar i användarens verksamhet, det kan röra sig om 

enklare arbetssätt eller finna upprepningar och mönster som kan ändras genom ett system. 

Utvecklarmedverkan ger möjlighet för utvecklare att komma in med fräscha ögon och 

generera idéer till förbättringar både i systemanvändning och arbetsprocesser, det kan 

exempelvis finnas system som inte används som det var tänkt. Verksamhetskonsult A tror 

också att det kan ge utvecklare ett nytt perspektiv och för både utvecklare och användare 

kan det leda till en bättre förståelse för den andra parten.  
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Även verksamhetskonsult B ser att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse för 

den andra parten hos utvecklare och användare och många av de effekterna av 

utvecklarmedverkan som hen lyfte är knutna till denna förståelse. Verksamhetskonsult B 

anser att utvecklare kan skapa bättre system genom att vara involverade hos användarna 

och därigenom få en bättre förståelse för deras situation och kontexten av systemet. 

Utvecklare kan få en bättre förståelse för hur deras system används och fattar bättre dagliga 

beslut om de har en förståelse för användaren. Verksamhetskonsult B tror att 

utvecklarmedverkan kan leda till att användare får bättre förståelse för utvecklares arbete 

och de utmaningar som de ställs mot. Detta kan göra användares förväntningar mer 

realistiska på lösningar som täcker behoven som finns. Verksamhetskonsult B upplever att 

det är ovanligt med en direkt kommunikation mellan användare och utvecklare och tror då 

att utvecklarmedverkan även kan ge en bättre kommunikation med färre missförstånd. 

4.6.4 Sammanfattning av vad utvecklarmedverkan kan leda till 

Empiriska fynd hos utvecklarna: 

 Utvecklarna ser att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse för den 

andra parten, effektivare lösningar och automation hos användaren, nya möjligheter 

med mera. 

Empiriska fynd hos användarna: 

 Avändarna ser att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse för den andra 

parten, ett viktigt kunskapsutbyte mellan de inblandade, skapa nya relationer med 

mera. 

Empiriska fynd hos verksamhetskonsulterna: 

 Verksamhetskonsulterna ser att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse 

för den andra parten, nya arbetsprocesser och bättre system, nya möjligheter med 

mera. 

4.7 Utmaningarna som utvecklarmedverkan kan ställas mot 

4.7.1 Utvecklarnas syn 

Utvecklare A lyfte tre utmaningar som hen såg med utvecklarmedverkan. Den första var den 

att vid involvering av utvecklare måste de förstå vad användaren gör och är då inte 

utvecklaren insatt blir det svårare att få ut något av samarbetet. Den andra är att hen tror 

att det kan ta tid att använda sig av utvecklarmedverkan och att allt måste gå genom någon 

som godkänner och betalar för det. Det tredje utvecklare A lyfte var begreppet användare. 

Hen ser det som väldigt brett och det brukar även finnas flera nivåer av användare så vem är 

användaren och vem skulle man vända sig mot? 
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Även utvecklare B tog upp problemet med att det kan ta mer tid än vad man lägger ner i 

dagsläget. Utvecklare B tog också upp utmaningar som har att göra med skillnaderna mellan 

utvecklare och användare. De använder ofta olika termer och interna språk vilket kan leda 

till missförstånd. Mycket av utvecklares jobb är i bakgrunden som användare inte ser och det 

kan vara svårt att förstå. Utvecklare B tror även att vissa utvecklare inte vill ändra sitt 

arbetssätt och använda sig av utvecklarmedverkan. Som konsult har utvecklare B svårt att få 

in en fot hos en kund innan de har sett ett behov vilket kan utgöra en utmaning för 

utvecklarmedverkan och externa parter. 

Utvecklare C såg att utvecklarmedverkan skulle vara något nytt som en stor utmaning. Det 

finns ingen befintlig förståelse för konceptet och det blir inte lika lätt att greppa dess nytta. 

Eftersom det inte är ett vedertaget arbetssätt tror utvecklare C att det blir svårt att motivera 

det, speciellt då hen ser den direkta nyttan med det som ganska svår att påvisa. Även 

utvecklare C lyfter tiden det kan ta som utmaning och att det är viktigt att kunna påvisa en 

ekonomisk vinst. Som konsult stämplar alltid utvecklare C sin tid mot ett projekt och det blir 

då viktigt att alltid kunna motivera både den nedlagda tiden och ersättningen för det. 

Utvecklare C ser fler utmaningar hos vissa former av utvecklarmedverkan än hos andra, som 

extern konsult ser hen en högre tröskel då det exempelvis blir svårt att få tillgång för att sitta 

med i en verksamhet. 

Även utvecklare D lyfter tid och pengar som stora utmaningar för utvecklarmedverkan. 

Utvecklarmedverkan tar tid och de inblandade har sitt vanliga arbete att sköta så för att få 

pengar för det behövs en tydlig nytta. En annan utmaning är att effekten av 

utvecklarmedverkan påverkas mycket av deltagarna. Utvecklare D ser en skillnad i teknik- 

och verksamhetskännedom som gör att man måste hitta rätt nivå på samarbetet och att det 

uppstår en passivitet om man ej förstår. Hen ser det som en utmaning både att hitta rätt 

nivå på samarbetet men även hur man hittar rätt deltagare.  

4.7.2 Användarnas syn 

Även användare A ser pengar och tid som utvecklarmedverkans stora utmaning. Hen lyfte 

projektverksamheter som exempel där arbetet är tidsbegränsat och budgeterat och allt 

därmed måste motiveras men att man för utvecklarmedverkan kanske måste se mer till en 

långsiktig vinst utanför projektets ramar. En annan utmaning som användare A ser är de 

olika språken som utvecklare och användare har och de missförstånd som det kan leda till. 

Ekonomin styr allt för användare B och ansåg därför att det är viktigt att man kan 

argumentera för varför utvecklarmedverkan ska användas. Utöver ekonomin såg användare 

B relationer mellan utvecklare och användare som en utmaning. Hen menar att det kan 

finnas en skepticism mot någon som kommer utifrån, om en utvecklare kommer in i 

användarens verksamhet kan användaren ha svårt att acceptera detta.  
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4.7.3 Verksamhetskonsulternas syn 

Verksamhetskonsult A tror att utvecklarmedverkan kan möta motstånd som mycket annat 

förbättringsarbete. Det kräver att man släpper in varandra men också en omställning mot 

dagens process. Hen ser att vissa utvecklare kan vara motvilliga att byta arbetssätt och jobba 

mer med användare men det kan också upplevas som ett störande moment för användarna. 

Verksamhetskonsult A lyfter också att det är viktigt att man kan se utbytet mellan tid och 

pengar för att utvecklarmedverkan ska kunna bli någonting. Verksamhetskonsult B ser även 

hen tid och pengar som den stora utmaningen. Det kan enligt hen bli svårt att påvisa vinsten 

av utvecklarmedverkan och att balansera den tid det tar med den möjliga vinsten. 

Verksamhetskonsult B tror också att intresset hos utvecklarna kan bli ett problem då det inte 

är vad de är vana med och utvecklarmedverkan skulle innebära en omställning. 

4.7.4 Sammanfattning av utmaningarna som utvecklarmedverkan kan ställas mot 

Empiriska fynd hos utvecklarna: 

 Utvecklarna ser att utvecklarmedverkan kan möta utmaningar i form av både tid och 

pengar då det kan bli svårt att motivera den tid och kostnad samarbetet för med sig. 

 Utvecklarna ser en utmaning i form av de människor som är involverade, då det kan 

finnas både en kunskapsskillnad och motvilja hos båda parterna som måste 

övervinnas. 

 Det kan bli svårt att beräkna utfallet av satsningen då det är beroende av de 

inblandade. 

Empiriska fynd hos användarna: 

 Användarna ser att utvecklarmedverkan kan möta utmaningar i form av både tid och 

pengar då det kan bli svårt att motivera den tid och kostnad samarbetet för med sig. 

 Användarna ser en utmaning i form av de människor som är involverade, då det kan 

finnas både en kunskapsskillnad och motvilja hos båda parterna som måste 

övervinnas. 

Empiriska fynd hos verksamhetskonsulterna: 

 Verksamhetskonsulterna ser att utvecklarmedverkan kan möta utmaningar i form av 

både tid och pengar då det kan bli svårt att motivera den tid och kostnad samarbetet 

för med sig. 

 Verksamhetskonsulterna ser en utmaning i form av de människor som är involverade, 

då det kan finnas både en kunskapsskillnad och motvilja hos båda parterna som 

måste övervinnas. 

 Det kan finnas ett motstånd för förändring och nya arbetssätt hos de inblandade, 

man måste nå en acceptans på något sätt.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys och diskussion av studiens resultat. Kapitlet är indelat 

efter de fem teman från empirin och under dessa teman kopplas empiri och teori mot 

studiens forskningsfrågor. 

5.1 Mottagandet av utvecklarmedverkan som ett nytt koncept 

Hur de tilltänkta intressenterna mottar en ny idé kan vara avgörande för dess genomslag och 

med de tankar som lyftes genom empirin blev detta tema stort nog för att diskuteras 

separat. Empirin visar på att både utvecklare och användare tyckte att konceptet lät 

intressanta, men de lyfte också viss undran över hur det skulle fungera i praktiken och vad 

de faktiska skillnaderna var. Studiens syfte var inte att undersöka acceptansen av ett nytt 

koncept utan att undersöka hur man kan involvera utvecklare och vad de skulle kunna leda 

till men detta tema blir genom teorin och empirin knutet till studiens forskningsfråga ”Vilka 

utmaningar kan man möta vid involveringen?”.  

Både utvecklarna och användarna i studien har sagt att de uppskattar ett samarbete mellan 

utvecklare och användare och de menar att någon form av samarbete är nödvändigt för 

båda parterna. Den åsikten är något som överensstämmer med teorin där exempelvis 

McKeen och Guimaraes (1997) menar att samarbete är ett måste i många fall och hos Tesch 

et al. (2009) som lyfter samarbetet som nyckeln till framgångsrika projekt. Dessa åsikter var 

förväntade då det överensstämmer med den bild jag får av den skandinaviska skolan 

(Bansler, 1989; Bansler, 1990; Floyd et al., 1989; Iivari & Lyytinen, 1998), att samarbete och 

samverkan mellan de olika yrkesrollerna är önskvärt och till viss grad en nödvändighet. He 

och Sheu (2014) lyfter att de inblandades inställning gentemot ett samarbete är mycket 

viktigt för att det ska bli meningsfullt. Det här visar på att mottagandet av 

utvecklarmedverkan är ett viktigt tema att lyfta och att det är en potentiell källa till flera 

andra utmaningar som konceptet kan möta. 

Som utvecklare D påpekade är utvecklarmedverkan och användarmedverkan något av två 

ytterligheter som i praktiken kan bli svårt att hålla isär. Det finns redan en allmän 

uppfattning om att utvecklare och användare bör samarbeta i någon form och 

utvecklarmedverkan bidrar då med en lite annorlunda infallsvinkel på samarbetet. 

Verksamhetskonsult B ansåg att utvecklarmedverkan innebar att man växlade fokus och gav 

en ny synvinkel än vad som är det vanliga, detta var något som även utvecklare D påpekade 

då hen insåg att utvecklarmedverkan innebar nya tankebanor för hen. Ser man däremot till 

normerna som deltagande design bygger på finner man kriterier som även överensstämmer 

med tanken bakom utvecklarmedverkan. 

Deltagande design ska enligt metoden ske på lika villkor för utvecklare och användare och 

det fokuseras inte enbart på konstruktionen av system utan ska även förbättra användarens 

situation (Gulliksen & Göransson, 2002). Det här är två kriterier som försöker lyfta 

användarnas behov och möjlighet att påverka, vilket var en bakomliggande tanke med 
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utvecklarmedverkan. Inom användarmedverkan ser jag deltagande design som den metod 

som ligger närmst utvecklarmedverkan men det finns fortfarande skillnader.  

Utvecklarmedverkan ser jag som ett generellt koncept som sker på användarens villkor, inte 

som en designmetod för system. Utvecklare och användare har, i flera avseenden, olika 

prioriteringar (Bjorn-Andersen, 2014) och därför är det naturligt att samarbetet kommer att 

ta olika uttryck beroende på vilken part som dikterar villkoren. Deltagarna i studien har 

bekräftat min tanke kring att utvecklarmedverkan medför en annorlunda synvinkel på 

samarbetet mellan utvecklare och användare och även om ingen tillämpning i praktiken har 

arbetats fram så har ändå konceptet möts av intresse och nyfikenhet. 

5.2 Hur utvecklarmedverkan påverkas av utvecklaren och användaren 

Både teorin (McKeen & Guimaraes, 1997) och empirin tar upp skillnaderna hos användare 

och utvecklare och hur dessa skillnader påverkar deras förmåga att samarbete eller det 

utbyte som sker. Tesch et al. (2009) menar att användarnas bristande IT-kunskaper påverkar 

samarbetet och detta har även empirin lyft fram. Användarna i studien lyfte att 

involveringen av utvecklare kan påverkas av kunskapsskillnader hos de två parterna och 

användares mindre datorvana. Utvecklarna och verksamhetskonsulterna lyfte också att en 

ovilja att ändras och de inblandades skilda språk kan komma att påverka involveringen. 

Det är viktigt att bemöta de olika behoven och intressen som finns (Mumford, 2003) vilket 

både utvecklare och användare har uttryckt som att rätt personer måste medverka för att 

involveringen ska fungera. Utvecklare B och Verksamhetskonsult A insåg båda att det kunde 

leda till nya arbetssätt för utvecklarna som med fel introduktion kan bemötas av hårt 

motstånd för att de redan är vana och bekväma i dagens arbetssätt. Att intresset hos 

utvecklare för denna typ av förändring finns kan därmed inte tas för givet. Bjorn-Andersen 

(2014) talar om ett maktspel mellan utvecklare och användare som grundar sig i olika 

prioriteringar kring tekniska och sociala mål, vilket påverkar samarbeten mellan parterna.  

Utvecklarmedverkan innebär ett samarbete mellan människor och det kommer då självklart 

att påverkas av vilka människor det är som är involverade. Det är en fråga som har fått en 

stor plats både i teorin och empirin och relateras både till forskningsfrågan ”Vilken nytta kan 

man se av involveringen?” och ” Vilka utmaningar kan man möta vid involveringen?”. Både 

teorin och empirin visar att den potentiella nytta som involveringen kan ge påverkas av de 

inblandade, både rätt utvecklare och rätt användare måste involveras för att den fulla nyttan 

ska uppnås. Som utvecklarsidan av medverkarna i studien uttryckte det så krävs det en vilja 

för förändring hos de inblandade. Utvecklare B och verksamhetskonsult A befarade att 

många utvecklare är nöjda med hur det fungerar i dagsläget och att de inte har någon vilja 

att ta till sig de nya arbetssätt som utvecklarmedverkan skulle innebära. Detta blir således 

även en utmaning, eftersom involveringen påverkas av de inblandade måste samarbetet ske 

med personer som passar och är motiverade. På en generell nivå innebär både 

utvecklarmedverkan och användarmedverkan ett samarbete mellan utvecklare och 
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användare och de har då mycket likheter sinsemellan om hur parterna påverkar koncepten. 

Det är därför förväntat och högst förståeligt att empirin och teorin presenterar utmaningar 

och styrkor som grundar sig i de inblandade parterna på ett liknande sätt. 

Utvecklarmedverkan och användarmedverkan delar således faktorer som på ett ytligt sätt 

kan presenteras på samma sätt för de två koncepten men vid en djupare förklaring syns 

skillnaderna. När verksamhetskonsult A påpekar att motivationen hos de medverkande är 

viktigt för utvecklarmedverkan så innebär det inte nödvändigvis samma motivation som 

teorin om användarmedverkan tar upp. Utvecklarmedverkan kräver en motivation hos 

utvecklaren att vilja ta åt sig ett annorlunda arbetssätt medan i användarmedverkan behöver 

användaren känna ett intresse och finna motivation till att delta i processen (He & Sheu, 

2014). 

Som verksamhetskonsult A lyfte fram så kan utvecklarmedverkan möta motstånd hos 

utvecklare för att det innebär ett helt nytt arbetssätt medan användarmedverkan kan möta 

motstånd för att det innebär att en användare ska få vara med att ta beslut som utvecklaren 

anser sig vara mer kompetent att ta själv. Dessa två väldigt skilda scenarier med olika 

innebörd, men kan vara exempel på varför motivation eller inställning hos de involverade är 

viktigt inom koncepten. Vidare när utvecklare D pratar om rätt deltagare för att 

utvecklarmedverkan ska fungera behöver denna person nödvändigtvis inte stämma överens 

med en person som är rätt för användarmedverkan. 

Både teorin och empiri har som en gemensam faktor lyft att en persons förkunskaper om 

teknik och IT påverkar stark hur bra personen i fråga passar för att medverka i samarbetet. 

Inom användarmedverkan har användarens tidigare förståelse och kunskap om IT en stor roll 

i hur väl användaren kommer att kunna involveras i arbetet och samarbeta med utvecklaren 

(He & Sheu, 2014; McKeen & Guimaraes, 1997; Tesch et la., 2009). På samma sätt belyser 

intervjupersonerna frågan. Användare A lyfte användarens datorvana och det tekniska 

språket som används vid systemutveckling, kring ramverk och tekniker, som en utmaning 

och Utvecklare B diskuterade vikten av att hitta en gemensam grund i språket och 

kunskapen för att parterna ska kunna förstå varandra. Det här visar på hur viktigt det är att 

personerna som medverkar passar för uppgifte, att utvecklarna är intresserade av 

affärssidan av organisationen och att användarna har ett interesse i den tekniska delen. 

5.3 Hur och när utvecklarmedverkan kan användas 

Syftet med studien var att undersöka vad en involvering av utvecklare skulle kunna leda till 

och för att göra detta behöver man reda ut vad involveringen innebär. För detta 

formulerades forskningsfrågan ”På vilka sätt kan utvecklare involveras i användarens 

verksamhet?” vilket detta avsnitt i sin helhet kopplas mot. Generellt sagt nämnde alla 

deltagare i studien att utvecklare kan involveras genom att komma ut till användarna men 

detta kan ske på många olika sätt och är något godtyckligt. Barki och Hartwick (1989) delar in 

involveringen som sker inom användarmedverkan till en indirekt eller direkt involvering av 
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den andra parten. Det finns inte mycket stöd i empirin som talar för möjligheter kring en 

indirekt involvering av utvecklare men man kan fortfarande se en uppdelning.  

Empirin visar enligt mig på sätt att involvera utvecklare som utbildare eller coacher och den 

visar på sätt där utvecklarna har en mer undersökande och utvärderande roll. Det finns flera 

exempel som talar för den typen av uppdelning, istället för att tala om en indirekt och direkt 

involvering. Förslag från empirin som innebär att utvecklaren tar rollen som coach var 

användare Bs tanke om att utvecklare skulle kunna involveras för att introducera och lära 

användare i hur ny IT fungerar och används. Utvecklarna som deltog i studien hade en 

ganska samställd bild av hur utvecklare skulle kunna involveras genom en mer vardaglig 

närvaro, där de kan synas, träffas, tala med och agera bollplank gentemot användarna. Det 

är bra exempel på hur utvecklarna får ett direkt samarbete med användarna för att sprida 

sin tekniska kompetens och samtidigt skapa en relation till användarna. 

Användarna och verksamhetskonsulterna var de deltagare som såg flest möjligheter för 

utvecklare att gå in i en mer undersökande och utvärderande roll. Användarna såg att en 

involvering är möjlig mellan systemprojekt för att skapa relationer där användare A såg 

fördelar med att kunna utvärdera verksamheten från ett nytt perspektiv. 

Verksamhetskonsulterna lyfte möjligheten om involvering som en pågående process där 

parterna arbetar sida vid sida och därmed får inblick i varandras verksamhet. 

Involveringen av utvecklare associeras starkt i empirin till utvecklingsprojekt och skulle då 

främst ske tidigt i sådana projekt men som har nämnts visar även empirin att involveringen 

kan användas i andra sammanhang. Då i samband med förändringsarbeten eller för att skapa 

relationer. Några sätt att involvera utvecklare på enligt empirin är genom träffar och samtal 

mellan utvecklare och användare, detta föreslog båda verksamhetskonsulterna samt 

utvecklare C och utvecklare D. Det här kan ske i grupp eller mellan enskilda individer och blir 

då främst tillfällen för parterna att dela sina kunskaper med varandra. I teorin (Gulliksen & 

Göransson, 2002) om användarmedverkan och hur man får en direkt involvering av 

användare finner man att dessa sätt även används i det sammanhanget, för att skapa ett 

samarbete och få med den andra parten i processen. 

Ett annat sätt för involvering vid användarmedverkan är genom observationer vilket kommer 

fram i empirin från deltagare från alla grupperingar. Dessa deltagare föreslår att utvecklare 

skulle kunna involveras som observatörer där de undersöker nya möjligheter men de skulle 

också kunna komma ut och jobba sida vid sida med användarna. Empirin och teorin har 

därmed lyft liknande tillvägagångssätt för hur den ena parten ska kunna komma ut till den 

andra och involveras i processen. Genom deltagande design är det tänkt att utvecklare och 

användare ska delta i en utvecklingsprocess på lika villkor och att ett ömsesidigt lärande sker 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Deltagande design är inte vanligt förekommande men så som 

det är formulerat ovan skulle det kunna innebära en involvering av utvecklare och då målet 

är att utveckla ett system påverkar det onekligen användarens verksamhet. Som deltagare D 
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nämnde kan utvecklarmedverkan och användarmedverkan ses som två ytterligheter och 

som deltagande design är förklarat i teorin tror jag att det kan vara svårt att skilja det från en 

metod för utvecklarmedverkan i praktiken. Grundförutsättning bakom användarmedverkan 

och utvecklarmedverkan som skiljer dem åt blir mycket otydlig i fallet med deltagande 

design. 

Som empirin och teorin har visat ovan så överlappar området användarmedverkan och den 

involvering som studien fokuserar på. I vissa sammanhang med användarmedverkan 

involveras även utvecklaren i användarens verksamhet och empirin har visat på fler sätt som 

utvecklare involveras på i dagsläget. Användare A lyfte ett exempel om ett användande av 

kundbesök där utvecklare besöker användare för att skapa relationer och undersöka nya 

behov. En annan form av involvering som utvecklare C pratade om är den som konsulter 

bedriver när de arbetar i kundens verksamhet. De pratar och lyssnar då till medarbetare och 

försöker finna behov för att förlänga samarbetet genom nya projekt. Det har därmed gått att 

finna sätt för att involvera utvecklare både i teorin och i empirin. 

5.4 Vad utvecklarmedverkan kan leda till 

Detta tema är kopplat till forskningsfrågan ”Vilken nytta kan man se av involveringen?” och 

man kan här se att involveringen kan ge nytta både för utvecklare och användare. För 

utvecklarna visar empirin på att involveringen kan ge en större förståelse för användaren och 

dennes verksamhet, det här är något som hela utvecklarsidan lyfter på något sätt. 

Utvecklare B lyfter att utvecklarmedverkan kan leda till en mer direkt kommunikation och 

feedback och på så sätt även minska missförstånd mellan utvecklare och användare. 

Utvecklare C tror att det kan leda till minskning av felanvändande av IT-system och 

processer. Användare A ansåg också att utvecklarmedverkan innebär ett viktigt 

kunskapsutbyte mellan utvecklare och användare. Det här skulle då kunna leda till att 

utvecklare fattar snabbare och bättre vardagsbeslut kring systemutveckling, det skulle också 

leda till en bättre kravförståelse och generellt en effektivare systemutveckling. Teorin har 

visat på liknande positiva effekter hos användarmedverkan där av McKeen och Guimaraes 

(1997) många presenterade effekter exempelvis säger att det leder till en komplett och mer 

exakt definition av användarkrav. Där har de (McKeen & Guimaraes, 1997) visat på att 

involveringen av användare ger mer kompletta krav, en förståelse för användarens 

verksamhet, effektivare system, med mera. 

Gällande de fördelar som har sitt ursprung i att en bättre förståelse för användarna skapas 

talar empirin för att utvecklarmedverkan kan leda till samma fördelar som redan är bevisade 

och vedertagna hos användarmedverkan. Detta då dessa fördelar kommer från den utväxling 

av kunskap och skapandet av en relation mellan de två parterna som samverkar inom båda 

koncepten. Oavsett vilken part som är den som blir involverad kan därför ett liknande utbyte 

förväntas ske. Att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre förståelse för den andra parten 

och ett kunskapsutbyte var de punkter som deltagarna i studien alla var överens om, därför 

borde involveringen av utvecklare kunna ge flera positiva effekter som finns bevisat hos 
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användarmedverkan. Dessa är de som generellt beror på själva utbytet och samarbetet 

mellan utvecklare och användare. Som exempelvis färre onödiga systemfunktioner och en 

bättre systemdesign. I det långa loppet kan involveringen av utvecklare leda till en 

effektivare systemutveckling och en närmre relation mellan utvecklare och användare. 

Utvecklarmedverkan är tänkt att ha användarna i fokus och det går därmed även att se en 

nytta för användarnas del med involveringen av utvecklare. Empirin visar att involveringen 

av utvecklare kan leda till att användare får en ökad förståelse för utvecklare och de 

utmaningar de ställs emot. Att det kan leda till denna typ av förståelse föreslås av alla 

användare som deltagit i studien men också av flera utvecklare. Kopplat till denna förståelse 

fortsätter empirin med att det kan leda till mer realistiska förväntningar hos system och en 

ökad acceptans av dem. Dessa positiva effekter nämner även McKeen och Guimaraes (1997) 

som en effekt hos användarmedverkan. Användarmedverkan har självfallet andra effekter 

som exempelvis en känsla av ägandeskap som kanske inte involveringen av utvecklare kan 

ge, men utvecklarmedverkan kan ge annan nytta som inte täcks av användarmedverkan.  

Genom involveringen av utvecklare kan användarens verksamhet utvärderas utifrån en ny 

synvinkel. Utvecklarna i studien menar att verksamheten kan utvärderas för att finna 

möjligheter för automatisering och effektivisering av verksamheten. Involveringen av 

utvecklare kan bidra till ett ifrågasättande av nuläget, med utgångspunkt i den tekniska 

kunskapen som utvecklare har. Utvecklaren har en annan distans till verksamheten och kan 

värdera både system och processer. Både utvecklare C, utvecklare D och verksamhetskonsult 

A påpekar att utvecklarmedverkan kan leda till en bättre systemanvändning och effektivare 

processer. Detta är en potentiell nytta hos utvecklarmedverkan som kan komma att vara den 

differentierande och komplettera faktorn mot användarmedverkan. Deltagarna i studien såg 

möjligheter hos utvecklarmedverkan som inte finns hos användarmedverkan och dessa 

möjligheter kommer från det nya perspektivet. Genom att utvärdera och ifrågasätta 

användarnas verksamhet kan utvecklarnas kunskaper användas för nya ändamål.  

Jag anser att det finns en ny nytta med utvecklarmedverkan som empirin har visat på genom 

en verksamhetsförbättring hos användarna men konceptet innebär att utvecklare och 

användare samarbetar vilket kan bidra med många fler generella effekter knutna till att det 

är olika kompetenser och bakgrunder som samverkar. Dessa effekter är något som är väl 

utforskat genom användarmedverkan och på grund av utvecklarmedverkans likhet och att 

det är samma roller som är inblandade kan stora delar av användarmedverkans effekter 

antas återfinnas även inom utvecklarmedverkan. Involveringen av utvecklare medför att 

utvecklares tekniska kunskaper appliceras i användarnas verksamhet för att göra den 

effektivare. Denna involvering medför även att utvecklare och användare lär sig om och av 

varandra vilket är en central del i deltagande design då deltagande design baseras på ett 

ömsesidigt lärande (Gulliksen & Göransson, 2002). 
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Ett ömsesidigt lärande borde vara ett mål med all form av samarbete vilket den nytta som 

teorin och empirin har gemensamt visar på. Likheterna mellan nyttan hos 

utvecklarmedverkan och användarmedverkan som har hittats grundar sig i att de kommer 

från att det är samma parter inblandade som samarbetar. Genom avsnittets resonemang 

kring utvecklarmedverkans nytta har flera förslag lyfts för hur involveringen av utvecklare 

skulle kunna påverka inte bara användarens varsamhet men också användarna och 

utvecklarna själva. Utvecklarmedverkan har potential att skapa en bättre förståelse mellan 

parterna genom ett kunskapsutbyte och direkt samverkan. Det medför också att 

användarens verksamhet blir betraktad från ett nytt perspektiv som kan leda till nya, 

effektivare lösningar genom system och processer. 

5.5 Utmaningarna som utvecklarmedverkan kan ställas mot 

Studiens tredje forskningsfråga är ”Vilka utmaningar kan man möta vid involveringen?” och 

trots att jag ser stöd för att samverkan mellan utvecklare och användare är något att 

eftersträva i både teorin (exempelvis Bansler, 1990) och empirin så ställs samarbetet mot en 

del utmaningar. För att utvecklare och användare ska kunna samarbeta och få ett 

meningsfullt utbyte ställs en del krav på dem som är inblandade, både utvecklare och 

användare. 

Alla deltagare i studien har på sitt sätt lyft att det krävs rätt personer för att 

utvecklarmedverkan ska fungera. Verksamhetskonsult A lyfte bland annat fram att 

samarbetet mellan utvecklare och användare påverkas av de inblandades motivation och 

intresse för att delta men också deras mognad och vilja för förändring. Det här är något som 

även går att finna hos He och Sheu (2014) som menar att en persons inställning tydligt 

påverkar utfallet av ett samarbete. Båda användarna som deltagit i studien för fram 

utvecklares och användares skilda kunskaper och bakgrunder som en utmaning då det 

skapar en språklig barriär i hur de uttrycker sig, detta var något som även påpekades av 

utvecklare B. Över hälften av deltagarna i studien lyfter skillnaderna hos parterna som en 

utmaning, vilket gör att jag anser att det är en utmaning som bör få fokus. Denna utmaning 

lyfts även i teorin (He & Sheu, 2014; Tesch et al., 2009) och visar på de utmaningar som 

uppkommer ur skillnaderna mellan utvecklare och användare och det faktum att de är olika. 

Det är även i denna olikhet som den stora nyttan finns och det kommer alltid att uppstå 

utmaningar med att få olika människor att samarbete. Verksamhetskonsult A och utvecklare 

B menar även att involveringen innebär ett nytt arbetssätt och rutiner vilket de berörda 

måste acceptera och ta till sig för att utvecklarmedverkan ska kunna fungera. Det blir en 

utmaning som kan vara svår att övervinna, He och Sheu (2014) menar att personens 

inställning och intresse för samarbetet är svårt att påverka. 

Deltagande design är enligt Gulliksen och Göransson (2002) en metod som sällan används i 

praktiken, men är däremot vanligare som en forskningsmetod inom vissa områden (Byrne & 

Sahay, 2007; Shah et al., 2015). Det innebär att metoden bidrar med underliggande normer 

som man tar hänsyn till i forskning men som har mindre praktisk användning. Detta kan ses 
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som en utmaning då de normer som deltagande design bygger på liknar de tankar som ligger 

bakom utvecklarmedverkan. Deltagande design likt utvecklarmedverkan lyfter användares 

rätt att påverka och vikten av att se till deras behov och situation, om inte deltagande design 

har slagit igenom bland praktiker finns det en risk att de heller inte är mottagliga för 

utvecklarmedverkan. Detta kan man exempelvis se i det verksamhetskonsult A och 

utvecklare B lyfte om att involveringen av utvecklare kan möta motstånd då det innebär ett 

nytt arbetssätt.       

En annan utmaning som alla deltagarna gick in på är en ekonomisk barriär som måste 

övervinnas, det måste visas att det är lönsamt att involvera utvecklare. Utvecklarmedverkan 

är inget vedertaget tillvägagångssätt och för att utvecklare eller användare ska börja lägga 

sin tid på detta måste man visa att det är ekonomiskt försvarbart. Det är viktigt att man kan 

påvisa nyttan med involveringen av utvecklare och gärna kunna koppla denna nytta mot tid 

och pengar. 

Som diskussionen ovan har lyft fram ställs utvecklarmedverkan som koncept mot den 

generella utmaningen av att två mycket olika typer av personligheter och roller ska 

samarbeta och utmaningen med att påvisa att nyttan man får ut av involveringen är värd de 

resurser som läggs ner på det. Detta är utmaningar och diskussioner som sen tidigare även 

omsluter användarmedverkan och inom det fältet har man överkommit dessa hinder. 

Användarmedverkan är fortfarande inte en garanti för framgång, men det har blivit ett 

accepterat koncept för att tillför nytta till ett projekt och för att utvecklarmedverkan ska ha 

en chans måste det konceptet nå samma position som användarmedverkan har idag. Jag tror 

inte att det går att direkt överföra kunskapen från användarmedverkan till 

utvecklarmedverkan men det ger en vägledning vart det här nya konceptet kan stöta på och 

vad man bör vara beredd på. Studier kring användarmedverkan bidrar även med mycket 

generell kunskap som är applicerbar även på den form av samarbete som 

utvecklarmedverkan innebär. Övergripligt ställs utvecklarmedverkan och 

användarmedverkan mot liknade utmaningar på grund av att båda koncepten innebär att 

utvecklare och användare ska samarbeta. 

Den största utmaningen som utvecklarmedverkan står mot för tillfället är att konceptet 

måste stå sig mot den redan befästa normen och att ges chansen att utvecklas. Många av 

utvecklarmedverkans effekter som studiens deltagare nämnt bygger på ett långsiktigt 

arbete. Många effekter som har lyfts tidigare är svåra att mäta och svåra att påvisa att de 

kommer från en enskild satsning och det är till och med svårt att säga om samma effekt 

hade kunnat ske av sig själv, utan en satsning på utvecklarmedverkan. Detta gör det svårt att 

till fullt ut bevisa nyttan med konceptet. Likt användarmedverkan kan teoretiskt sannorlika 

fördelar presenteras men i slutändan kommer nyttan bli unik för varje tillfälle och de 

tillfälligheter som omsluter just den situationen. Utvecklarmedverkan behöver som flera 

deltagare nämnt bevisa att den tid eller pengar som investeras omvandlas till en användbar 

fördel i verksamheten.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens bidrag och de slutsatser som har dragits. 

6.1 Studiens forskningsfrågor 

Studies första forskningsfråga var: På vilka sätt kan utvecklare involveras i användarens 

verksamhet? 

Jag har i denna studie identifierat ett antal tillvägagångssätt för hur utvecklare skulle kunna 

involveras i användares verksamhet och jag delar in dessa i två grupperingar, där det även 

kan ses en viss överlappning däremellan. Utvecklare skulle dels kunna medverka i ett 

utvärderande och verksamhetsförändrande syfte och dels som coacher med ett lärande 

syfte. Det förstnämnda innebär att utvecklare involveras i verksamheten genom besök hos 

användaren där någon form av utredning bedrivs. Det andra sättet där utvecklarna möter 

användarna för att coacha användare kan ske både på ett individuellt plan eller som en 

gruppaktivitet.   

Sammanfattningsvis har följande sätt att involvera utvecklare i användares verksamhet 

kommit fram som de mest framträdande i studien:   

 Genom workshops eller mer enskilda samtal tillsammans med användare 

 Genom att komma ut i verksamheten på besök och observationer eller mer som 

praktik där de jobbar sida vid sida med användare 

 Genom att föra in dem i användares dialogkrets 

 Genom utbildning av användare  

Detta skiljer sig från den traditionella involveringen av användare i utvecklingsprocessen då 

det är stort fokus på att utvecklarna ska bli en naturlig del av användarens verksamhet. 

Dessa tillvägagångssätt för samarbete kretsar inte kring att användaren ska få utrymme i 

utvecklingsprocessen vid enskilda tillfällen, utan att utvecklaren ska ta plats i användarens 

verksamhet och vardag. 

Studiens andra forskningsfråga var: Vilken nytta kan man se av involveringen? 

Först och främst kan man se att involveringen av utvecklare skulle innebära ett 

kunskapsutbyte mellan utvecklare och användare och att de inblandade skulle få en större 

förståelse för varandra genom ett ömsesidigt lärande. Detta skulle kunna leda till många 

generella fördelar som allmänt erkänt kan uppnås när utvecklare och användare samarbetar. 

Genom att utvecklarmedverkan har även utvecklaren möjlighet att komma in i användarens 

verksamhet och utvärdera denna från en ny synvinkel för att se förbättringsmöjligheter.  

Sammanfattningsvis har följande faktorer kommit fram som den främsta nyttan som kan 

uppnås av att involvera utvecklare i användares verksamhet, i jämförelse mot att inte 

använda sig av någon form av involvering: 
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 En närmare relation och en större förståelse mellan utvecklare och användare 

 Bättre passande IT-system och processer som effektiviserar verksamheten 

 Ny synvinkel med en distans till verksamheten 

 Effektivare systemutveckling genom att utvecklaren bättre förstår systemets kontext  

Studiens tredje forskningsfråga var: Vilka utmaningar kan man möta vi involveringen? 

Alla de utmaningar som har kommit fram i studien går enligt mig att knyta antingen till tid 

och pengar eller till det faktum att det är människor som ska samverka. Som all samverkan 

krävs det att de inblandade är intresserade och motiverade att delta, annars kan inte ett 

meningsfullt utbyte ske. Utvecklarmedverkan innebär också ett nytt sätt att arbeta och det 

kan finnas en ovilja hos människor att ändra sina vanor. Att involvera utvecklare i 

användares verksamhet tar tid och det kostar pengar och det blir då viktigt att man kan 

påvisa en vinst eller nytta med det nya arbetssättet. Eftersom det inte är ett vedertaget 

arbetssätt och användarmedverkan redan används blir det extra viktigt att påvisa nyttan. 

Sammanfattningsvis är följande de största utmaningarna som involveringen av utvecklare 

ställs mot: 

 Involveringen av utvecklare kan ta tid och kosta pengar  

 Kan vara svårt att påvisa eller mäta nyttan av involveringen av utvecklare 

 Två parter med ofta skilda tekniska intressen och kunskaper ska samverka mot ett 

gemensamt mål  

6.2 Studiens bidrag 

Denna studie har lyft fram ett koncept som jag kallar utvecklarmedverkan. 

Utvecklarmedverkan har fått stå för en involvering av utvecklare i användares verksamhet. 

Detta nya koncept har till stor del presenterats i relation till det redan befintliga området 

användarmedverkan, som står för involvering av användare i utvecklarens verksamhet. 

Användarmedverkan är ett vedertaget koncept som många, om inte alla, inom 

systemutveckling är medvetna om. Det finns många sätt att involvera användaren på och 

projekt som använder sig av användarmedverkan lägger mycket fokus på att välja ut rätt 

användare att involvera i systemutvecklingsprojektet och hur deras synpunkter ska fångas 

upp. Utvecklarmedverkan å andra sidan menar att man ska lägga fokus på att utvecklaren 

ska involveras i användarens verksamhet, samarbetet sker därigenom mer på användarnas 

villkor än på utvecklarnas. 

Jag anser att studien genom utvecklarmedverkan har presenterat en idé och ett koncept 

som skulle kunna användas för att representerar användarens sida när samarbete mellan 

dessa två parter diskuteras. En av kärnorna i användarmedverkan är att utvecklarna antas 

kunna göra bättre system genom att bjuda in och låta användarna förklara sin verksamhet 

och behov. Med utvecklarmedverkan kan man istället anta att utvecklarna kan göra bättre 

system ifall de bjuds in till användarna och får uppleva användarnas verkasamhet och behov. 
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Utvecklarna kan inte sitta avskärmade i sina projekt utan de behöver involveras i 

kärnverksameten för att på riktigt förstå den. 

Studien har undersökt hur en involvering av utvecklare skulle kunna ske, men presenterar 

inte en egen metod för det. Utvecklarmedverkan är därför till stor del ett teoretiskt koncept, 

vilket gör det svårt att konkurrera med användarmedverkan som redan är vedertaget. 

Studien har lagt en grund för ett möjligt komplement till användarmedverkan som delar 

samma underliggande mål, att förbättra både utvecklarnas och användarnas verksamhet. 

Inom användarmedverkan finns metoden deltagande design (kapitel 3.2.4) och genom 

denna metod kan det argumenteras för att utvecklarmedverkan inte behövs, eftersom 

deltagande design ska ske på lika villkor. Jag ser det istället som att deltagande design knyter 

samman de två koncepten enligt figuren nedan. De har både många likheter och många 

skillnader, men presenterar man en önskebild över vad de båda koncepten vill uppnå 

uppstår en överlappning, där deltagande design befinner sig. Koncepten ger parterna olika 

mycket makt och inflytande, där användarmedverkan har fokus på utvecklarna och 

utvecklarmedverkan har fokus på användarna. Genom att ge fokus åt användarna kan det 

skapa en ökad känsla av ägandeskap av nya IT-system och känslan av att inkluderas och 

kunna påverka sin egen situation bidrar till en välmående organisation.  

 

 

 

 

 

Figur 4, Överlappning av användarmedverkan och utvecklarmedverkan 

  

Användarmedverkan 

Utvecklarmedverkan 

Deltagande Design 



56 
 

7 Reflektion 
I detta kapitel presenteras en egen reflektion över det genomförda arbetet och fortsatta 

studier.  

7.1 Genomförande och resultat 

Det kommer alltid att finnas svagheter, stora som små, i de val som görs och i det här 

avsnittet kommer jag att lyfta fram några av de svagheter som jag anser är viktiga att belysa 

hos denna studie. Första punkten att belysa är hur samarbetet med företaget fungerade. Att 

få tillträde är något som Walsham (2006) lyfter som en av fältstudiernas utmaningar och 

tillträde är något som jag känner har påverkat den här studien redan från start. Studien 

genomfördes till stor del med det företag som var lättast att få kontakt med för att få igång 

studien, därefter anpassades deltagarna efter situationen. Ett annat samarbete kunde ha 

resulterar i en bredare eller i alla fall annorlunda deltagargrupp. Jag trodde att det skulle 

vara lättare att få tag på användare än vad det blev och med tanke på studiens fokus skulle 

jag här kunna tänka mig att det hade passat bättre att ha genomfört studien på ett annat 

företag. Då användarna i studien kom från företagets kundbas blev de mer tekniskt insatta i 

systemutvecklingsprocessen än vad andra användarna kanske är, vilket kan ha lett till att 

studien har sett till de avancerade användarnas situation istället för till den vanliga 

användarens. Ett företag med egna utvecklare och en stor intern användarbas hade 

antagligen möjliggjort ett större deltagande och en jämnare representation av utvecklare 

och användare. På grund av samarbetet med företaget på utvecklarsidan och även en viss 

tidsbrist blev denna mindre favör gentemot utvecklarna något som jag har fått acceptera. 

Studien påstår sig vilja lyfta ett koncept som har mer fokus på användarna. men i 

genomförandet har just den gruppen varit underrepresenterad. Då de olika 

deltagargrupperna presenterade snarlika idéer och diskussioner är det troligt att det i en 

studie med större del användare skulle ha tagit fram liknande empiri, men det är ändå en 

viss motsägelse som därmed yttrar sig. Hade inte studien genomförts med It-företaget som 

bas finns en chans att empirin hade haft ett mindre tekniskt fokus och utvecklarmedverkans 

inverkan på kärnverksamheten skulle kunna ha fått mer fokus.   

En förlängning utav valet att genomföra studien med it-företaget som bas är också den 

utvalsprocess som har använts för att få tillgång till intervjupersoner. Jag genomförde ett 

bekvämlighetsurval med hjälp av företaget som en garanti på att jag skulle få deltagare som 

avsatte sig tid för studien. Urvalsprocessen har därmed inte varit helt strukturerad och jag 

hade ett större fokus på att studien skulle bli av än att genomförandet helt uppfyllde min 

plan. Jag tillförde exempelvis en ny medverkandegrupp under studiens gång för att 

möjligheten presenterade sig och jag tyckte det kändes som en bra idé. Jag såg den nya 

gruppen som en överbryggning mellan utvecklare och användare och tycker i efterhand att 

deltagarna bidrog med relevant data. Detta bekvämlighetsurval ledde till en något 

begränsad och homogen deltagargrupp. Det behöver inte vara något fel i det, men studien 

har därmed svårt att hävda sig i frågan om resultatets generaliserbarhet. Hade studien haft 

en större och mer spridd deltagargrupp hade det behövts längre tid men resultatet hade 
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blivit starkare i det avseendet. Urvalet levde i slutändan upp till studiens mål att belysa 

utvecklarmedverkan men det är bara ett första steg mot att förklara konceptet, med 

studiens snäva urval krävs det vidare studier. 

Ett annat urval att belysa är det för litteraturstudien som till stor del har grundats på min 

förförståelse för ämnet. Det här anser inte jag behöver vara något negativt men det är viktigt 

att tydliggöra att så är fallet. Genom att styras av min förförståelse har studien genomförts 

med avgränsningar satta av mig, både medvetet och omedvetet. Med den vetskapen anser 

jag att jag med den tid som fanns tillgänglig har återgett en lämplig och relevant bild av den 

litteratur som finns. Jag har använt söktermer och författare som jag sedan tidigare vetat att 

jag borde överväga för studien och ens förkunskaper kommer alltid att vara en styrande 

faktor, speciellt i en tolkande studie. Den ingående teorin i studien har genom detta fått min 

prägling på samma sätt som empirin och tolkningen av dessa. Urvalet både för litteraturen 

och intervjupersoner kunde ha gjorts annorlunda och i vissa fall kanske även vara mer 

genomtänkta. Trots dessa svagheter anser jag ändå att studiens resultat är hållbart då 

studien inte syftar till att ge ett heltäckande svar utan att lyfta en idé om ett annorlunda sätt 

för utvecklare och användare att samverka på. 

En sista aspekt av tillvägagångssättet som behöver belysas är de intervjuer som hölls när 

empirin samlades in. Intervjuerna hölls genom en semi-strukturerad process där 

intervjupersonen uppmuntrades att utveckla sina svar och tilläts att gå ifrån ämnet ifall 

samtalet ledde åt det hållet. Denna lösa struktur gjorde intervjuerna något spretiga sett till 

sitt innehåll och alla intervjuer blev mer eller minde unika i hur de olika ämnena 

diskuterades. Jag anser fortfarande att det var ett bra beslut som stödde studies syfte men 

det orsakade mycket tidskrävande arbete. En striktare struktur hade underlättat 

efterarbetet och sammanställningen av data för min del men även möjligheten till att 

återskapa studien och öka dess reliabilitet. Att jag har haft funderingar på intervjustrukturen 

kommer inte bara från tillvägagångssättet i sig utan även från mig och hur jag har hanterat 

det. Det var första gången som jag höll intervjuer i den här omfattningen och eftersom det 

var respondenternas åsikter jag ville samla in så lät jag dem hållas när de gjorde 

utsvängningar från ämnet, men jag tror dock att jag hade kunnat styra samtalen hårdare 

utan att det hade påverkat negativt på intervjuerna. Så som intervjuerna genomfördes 

placerar dem nästan på gränsen till att ha varit ostrukturerade intervjuer.  

Studien har följt en kvalitativ metod vilket påverkar studiens statistiska generaliserbarhet 

och det har jag varit medveten om från start. Studiens resultat bygger på min tolkning av ett 

ganska smalt och homogent fall vilket gör att studiens resultat behöver utmanas och 

bekräftas i nya studier innan man har fått fram hela sanningen. De dragna slutsatserna i 

studien har sin grund i både empirin, som har lyft nya tankar kring området, och i teorin om 

samarbete mellan utvecklare och användare. Att det finns stöd i både empirin och teorin 

talar för att resultatet är troligt men det finns faktorer som måste belysas kring resultatet. 
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Då intervjupersonerna hade så mycket gemensamt och att deras svar var så 

överensstämmande kan det ses som en möjlig felkälla. Empirin kan ha blivit påverkad av 

intervjupersonernas bakgrund och deras tidigare erfarenheter av olika former av 

användarmedverkan men å andra sidan kan det faktum att de intervjupersoner som deltog i 

studien hade liknande åsikter också vara något positivt. Genom att se en så tydlig samklang 

mellan intervjupersonernas åsikter och tankar kan det även indikera att mycket liknande 

resultat kommer att fås av andra studier inom ämnet.  

Deltagande design (Dell’Era & Landoni, 2014) som teoretisk fick en liten roll i den här 

studien, istället lades fokus på det övergripande området användarmedverkan, kunde ha 

presenterats mer ingående. Då det mot slutet av studien har dragits många paralleller mot 

deltagande design och föreslagit att metoden kan ses som en brygga mot 

utvecklarmedverkan kan det ha varit ett förhastat beslut att inte gå djupare i teorin. Hade 

deltagande design fått mer fokus i teorin hade studien kanske kunnat nå en tydligare bild 

över likheterna och skillnaderna mellan de två områdena utvecklarmedverkan och 

användarmedverkan. Genom att dela en gemensam metod som i det extremaste kan 

beskrivas som en dela utopi inom de två områdena hade studien kunnat få mer att stå på. 

Hade studien tagit ett avstamp från en befintlig metod och försökt bredda synen på 

användarmedverkan istället för att skapa ämnet utvecklarmdeverkan hade resultatet ärvt en 

legitimitet och de som ska ta till sig studiens resultat hade haft något mer handfast att 

relatera till. 

Studiens resultat är baserat på resonabla och troliga slutsatser med stöd både i teori och 

empiri men de behöver prövas och bekräftas genom fler studier. Efter en liten och smal 

studie som denna ska man vara försiktig med vad som är generellt gångbart men med fler 

studier kan resultat bevisas vara hållbara. 

7.2 Framtida forskning 

Resultatet som presenteras i denna rapport väcker förhoppningsvis ett intresse hos läsaren 

eller att studien kan ligga som grund för diskussioner om en vidare involveringen av 

utvecklare. Jag anser att studiens resultat har liten påverkan på praktiker men att det har 

belyst ett ämne som jag anser är värd mer studier, vilket gör studien mer intressant för 

målgruppen studerande och forskare än för praktiker. Här skulle studerande eller forskare 

kunna ta vid och starkare befästa tankarna om en involvering av utvecklare, för att senare 

sprida detta till praktikerna. 

En intressant fortsättning skulle vara en studie som tydligare definierar konceptet 

utvecklarmedverkan och på det sättet belysa dess likheter och skillnader gentemot 

användarmedverkan. Genom att på ett tydligt sätt svara på frågan om vad 

utvecklarmedverkan betyder kan en gemensam grund bildas som går att bygga vidare på. I 

denna studie har exempelvis begreppen involvering och medverkan använts synonymt när 
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utvecklarmedverkan har diskuterats, skulle en distinktion mellan begreppen gynna 

konceptet? 

Fältet användarmedverkan omgärdas av motstridigheter både gällande effekter, orsaker och 

till och med användningen av interna begrepp. Med anledning av detta ser jag att en vidare 

studie kring begreppet utvecklarmedverkan är ett bra och intressant första steg att ta som 

en fortsatt forskning. Den här studien har inte gett en heltäckande bild utan endast lyft en ny 

idé, nu behöver denna idé stärkas och prövas. 

Studien visar att konceptets koppling mellan nytta och kostnad, i tid och pengar, måste 

befästas för att utvecklarmedverkan ska ha en chans att spridas bland praktiker. Det här 

innebär att det krävs både tydliga metoder och tillvägagångssätt för att praktiskera 

konceptet men också bevis på att dessa fungerar. Att arbeta fram metoder för 

utveklarmedverkan och sedan visa att de fungerar blir därmed en naturlig fortsättning för att 

kunna styrka den här studiens resultat. 

Med anledning av ovan presenterade tankar föreslår jag dessa teman för fortsatta studier: 

 ”Vad är utvecklarmedverkan?” 

o En studie fokuserad på att tydligare definiera begreppet 

utvecklarmedverkan och dess ramar 

 ”Utvecklarmedverkan i praktiken.” 

o En studie med fokus på att utveckla en eller flera metoder för att praktisera 

utvecklarmedverkan 

 ”En andra syn på utvecklarmedverkan.” 

o En kvantitativ studie med fokus på att bekräfta och komplettera den här 

studiens resultat 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Generell information och bakgrund 

Förståelse för utvecklarmedverkan och studien 

Egen roll och syn på sin tekniska kompetens 

Tidigare involveringen, hur jobbar man nu 

Syn på utvecklare och användare 

Syn på vad som skiljer parterna åt 

Har skillnaderna påverkat, något som varit påtagligt 

Sätt att involvera utvecklare 

Vilka potentiella sätt för involvering finns 

Finns det någon involvering i dagsläget 

Nyttan med involveringen  

Vilken nytta kan man se hos de tidigare nämnda sätten, vad leder involveringen till  

Finns det någon som känns viktigare än de andra 

Finns det någon nytta man skulle vilja se (som inte täcks av ett sätt), hur skulle man nå den 

Vilka effekter är de viktiga med samarbetet 

Utmaningar med involveringen  

Vilka utmaningar kan man råka ut för hos de tidigare nämnda sätten 

Låter involveringen hanterbart, vad påverkar 

Kan man se generella utmaningar, inte knutet till sätten 

Utvärdering och avslut 

Övriga kommentarer 

Hur ser du på involveringen, något du skulle kunna göra 

Ses någon skillnad på detta och användarmedverkan 

Hur skötte jag mig, gärna feedback och förbättring 


