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Abstract 
 

Computer use at work has risen considerably over the past fifteen years and is 

currently a relatively common phenomenon when 76 percent of women and 

72 percent of men using the computer in their daily work 

(SCB Arbetsmiljörapport 2009). 

According to Gulliksen and Göransson (2009), Sweden is one of the 

countries which are more advanced in the procurement of computer 

systems at work. He means that Sweden has unique opportunities and 

conditions for user participation in the development of computer systems, 

when the user has the right to influence their working environment through a 

law in the Work Environment Act. The paper examines the importance of 

user involvement in system development and the Swedish company's 

approach and experience of user involvement. To highlight and explore the 

importance of user involvement, there has been a case study in which users 

have been representative of the development process. The case study has 

been conducted on a case company where the system IST analys was in need 

of a new interface. The development process has been as such that the 

developers have worked out their requirements before users have been 

interviewed and had to give their requirements. This is to compare the 

requirements of developers and users and whether users gave useful 

requirements. 

To investigate the Swedish company's approach to user participation has a 

questionnaire sent out and it has also been a discussion with two experienced 

system developers. The conclusion has been that it is advantageous to user 

participation in systems development but that it is important to have a 

controlled process that allows users to not steer too much. 
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Sammanfattning 
 

Datoranvändning i arbetet har stigit markant de senaste femton åren och är 

idag ett relativt vanligt fenomen då 76 procent av kvinnorna och 72 procent 

av männen använder datorn i sitt dagliga arbete (SCB Arbetsmiljörapport 

2009).  

Enligt Gulliksen och Göransson (2009) är Sverige ett av de land som har 

kommit längst i utvecklandet av datorstöd i arbetet. Dessutom menar de att 

Sverige har unika möjligheter och förutsättningar för användarmedverkan vid 

utveckling av datorstöd, då användares inflytande över sin arbetsmiljö är 

lagstadgad i arbetsmiljölagen. 

I uppsatsen granskas vikten av användarmedverkan vid systemutveckling och 

svenska företags syn och erfarenhet av användarmedverkan. För att belysa 

och undersöka vikten av användarmedverkan har det gjorts en fallstudie där 

användarna har varit representativa i utvecklingsprocessen. Fallstudien har 

utförts på ett fallföretag där systemet IST analys var i behov av ett nytt 

gränssnitt. Utvecklingsprocessen har varit som sådan att utvecklarna har tagit 

fram krav innan användarna har blivit intervjuade och fått ge sina krav. Detta 

för att kunna jämföra kraven mellan utvecklare och användare och huruvida 

användarna gav användbara krav.  

För att undersöka svenska företags syn på användarmedverkan har en enkät 

skickats ut och det har även genomförts en diskussion med två erfarna 

systemutvecklare.  

Slutsatsen har varit att det är fördelaktigt med användarmedverkan inom 

systemutveckling men att det är viktigt att ha en styrd process som gör att 

användarna inte får styra för mycket.  
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Förord 
 

Detta är en examensuppsats skriven på kandidatnivå på systemvetenskapliga 

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Användbarhet och användarmedverkan är aktuella och viktiga ämnen och vi 

tyckte därför att det skulle vara intressant att undersöka dessa ämnen närmare 

och lära oss mer. 

 

Tack till: 

 

 Handledare Jo Skåmedal som har givit oss många bra tips och 

feedback genom arbetets gång. 

 Birgitta Fagerström-Kareld för en mycket bra och förberedande 

metodkurs. 

 IST för att vi har fått göra fallstudien hos dem och för guidning och 

tips.  

 IST´s kunder som har ställt upp på intervjuer och givit oss feedback 

på resultatet samt de företag som ställt upp och svarat på enkäten.  

https://webmail.lnu.se/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABY6LNmSvn1Q6ka0dgSHdjCBwDt6t1x7D1%2bQbzNryeSnSP7AGJvGC5qAADt6t1x7D1%2bQbzNryeSnSP7AaLvYvFgAAAJ
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1. Introduktion 
Datoranvändning i arbetet har stigit markant de senaste femton åren och är 

idag ett relativt vanligt fenomen då 76 procent av kvinnorna och 72 procent 

av männen använder datorn i sitt dagliga arbete (SCB Arbetsmiljörapport 

2009). Arbetsmiljöverkets rapport (2009) visar även att 26 procent av 

kvinnorna respektive 21 procent av männen använder datorn ”nästan hela 

tiden” i sitt arbete. Om man skulle föreställa sig att det gick att göra några av 

alla datorstöd som finns lite mer användbara, antag att 66 procent av 

datoranvändarna skulle kunna lägga 10 minuter mindre till att lösa 

systemfelsproblem. Detta skulle innebära att alla anställda sammanlagt skulle 

spara mer än 10 miljoner arbetstimmar per år och det skulle förmodligen ge 

dessa människor bättre fokus i arbetet och därmed en förbättring av den 

upplevda arbetsmiljön (Gulliksen & Göransson 2002).  

 

Är användarmedverkan att föredra och hur ser det ut på den svenska 

marknaden idag, är det vanligt att svenska systemutvecklingsföretag 

involverar användare eller utgår de bara från kravspecifikationer som är 

skrivna på högre instans? 

Enligt Gulliksen och Göransson (2009) är Sverige ett av de land som har 

kommit längst i utverkandet av datorstöd i arbetet. Dessutom menar de att 

Sverige har unika möjligheter och förutsättningar för användarmedverkan vid 

utveckling av datorstöd, då användares inflytande över sin arbetsmiljö är 

lagstadgad i arbetsmiljölagen. Paragraf 1§ i arbetsmiljölagen säger bland 

annat att: ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av 

sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 

hans eget arbete”. Tillämpas arbetsmiljölagen i den formen idag, får 

användarna möjlighet att vara med och tycka till och utveckla sitt datorstöd? 

Att involvera användarna i systemdesign processen kan tyckas som en 

självklarhet för att uppnå en högre acceptans för systemet.  

Enligt Ljung och Allwood (1999) kan bristande användarmedverkan bero på 

att många systemutvecklingsföretag använder sig av metoder som inte 

involverar användare i den grad som användarna har rätt till, dessutom visar 

undersökningen att många systemutvecklare tycker att det är mindre viktigt 

att involvera användare under de första faserna av systemutvecklingen. 

 

Enligt (Stone, Jarret, Woodroffe & Minocha 2005) är det viktigt att involvera 

användarna vid utvecklingen av ett gränssnitt, ett bra sätt att involvera 

användarna är att göra utvecklingsprocessen iterativ. I börja på 

utvecklingsprocessen ska användarna hjälpa till att samla krav. I 

prototypsteget ska användarna vara med och testa olika design förslag. Efter 

implementering så ska användarna skriva ner sina åsikter om gränssnittet för 

att de ska ligga i grund för nästa version av gränssnittet (Stone et al. 2005). 
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Enligt Lausen (2005, s. 474) finns det ett antal roller som användarna kan ha 

vid utvecklingen av ett gränssnitt.  

 

1. Deltagare i designteamet.  

2. Recensenter som diskuterar med designerna. 

3. Testare som testar och kommer med nya förslag. 

4. Testare som undersöker är systemet implementeras att allt fungerar. 

5. Kunskapskälla som redogör hur uppgifter genomförs i verksamheten. 

6. Brainstormare som hjälper till med idéer och identifiering av problem. 

7. Medlemmar av styrningskommittén för projektet.  

 

För att ett system ska anses som lyckat krävs en bra interaktion mellan 

användare och system, fenomenet mellan användaren och systemet kallas 

gränssnitt. För att systemet ska vara tillfredställande för användaren krävs ett 

bra gränssnitt.  

De första IT-systemen användes för beräkningsarbete dessa system användes 

av specialister. Systemen hade kommandoord gränssnitt. Specialisterna 

styrde systemen med oklara kommandon vilket ledde till att specialisterna var 

tvungna att anpassa sig efter systemet, samt att lära sig hur systemet 

fungerade var väldigt svårt (Stone et al. 2005). Idag ser IT-systemen 

annorlunda ut och är inte bara anpassade till specialister. Vilket har lett till att 

kravet på ett bra gränssnitt är mycket större (Stone et al. 2005). 

Ett bra användargrässnitt leder till en bra interaktion mellan användare och 

system. Användarna ska vara så tillfredställda med gränssnittet att de 

glömmer att de jobbar vid en dator utan bara gör det som han eller hon vill 

göra (Stone et al. 2005). I grund för att kunna skapa system som nämns i 

meningen ovan krävs goda kunskaper inom området människa 

datorinteraktion (MDI) (Gulliksen & Göransson 2009). 

Användarmedverkan är ett viktigt ämne inom systemutvecklingen och under 

utbildningens gång har vi ett flertal gånger fått höra hur viktigt det är att 

involvera användarna i systemutvecklingsarbetet. Anledningen till att 

involvera användarna är dels för att få större acceptans i systemen men också 

för att faktiskt få de krav som användarna har på systemet och inte de krav 

som högre uppsatta som till exempel chefer har på systemet.  

Denna studie är uppdelad i två olika delar, första delen går ut på att 

undersöka om två systemutvecklare kan forma en kravanalys för ett systems 

gränssnitt utan någon kontakt med användarna, sedan ska systemutvecklarna 

forma en kravanalys med hjälp av användarna som sedan jämförs med den 

första kravanalysen för att se vilken betydelse användarna har i utvecklingen 

av ett gränssnitt. 

Andra delen av studien går ut på att undersöka i vilken form svenska 

systemutvecklingsföretag involverar användarna vid systemutveckling.  

 



8 
 

1.1. Syfte 

I denna uppsats kommer vi att behandla utvecklarnas syn på 

användarmedverkan.   

Syftet med denna studie är att undersöka om användarmedverkan ger fler 

användbara krav då förnyande av gränssnitt skall genomföras, samt 

undersöka hur svenska företag ser på användarmedverkan idag. 

1.2. Forskningsfrågor 

Vi vill undersöka hur viktigt det är att användarna involveras i samband med 

utveckling av ett nytt gränssnitt, samt i vilken form svenska 

systemutvecklingsföretag involvera användarna när de utvecklar ett nytt 

gränssnitt. 

 

 Är det fördelaktigt med användarmedverkan vid systemutveckling?  

o Upplevs systemen mer användbara vid användarmedverkan? 

 Hur skiljer sig användarnas krav gentemot de krav som 

systemutvecklare tar fram? 

o Är användarna positiv inställda till att medverka vid 

systemutveckling?  

o Ställer användare högre krav på systemen än vad utvecklarna 

gör?  

 Hur ser svenska systemutvecklingsföretag på användarmedverkan? 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras med en fallstudie som kommer att 

utföras på IST Sverige där vi kommer att utveckla IST analys som är en av 

deras produkter, samt en kvalitativ och en kvantitativ undersökning av 

svenska systemutvecklingsföretags syn på användarmedverkan.    

Vår hypotes är att användarnas och utvecklarnas krav på förändringar av 

gränssnitt kommer vara ganska lika då det inte kommer att skapas ett nytt 

system utan att vår uppgift är att förbättra ett redan befintligsystem.  

Vi tror att det är relativt vanligt att involvera användarna i någon form och att 

svenska företag för det mesta använder sig av användarmedverkan men vi 

tror dock inte att de gör det i den fulla utsträckning som man kan göra. 
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2. Teoriavsnitt 
I detta kapitel går vi igen teorin som vi kommer att behandla i denna uppsats. 

Teorin behandlar datainsamling, människa- datainteraktion(MDI), 

gränssnitt, användarmedverkan, utvärdering i utvecklingsarbete och agil 

systemutveckling som vi har använt oss av i metoden. Vi har använt en 

iterativ utvecklingsmetod i fallstudien(se: figur 2) och vi har även lyssnat på 

användarnas krav och förslag som är en stor del i agil systemutveckling. Där 

vi använt en iterativ arbetsprocess som är en stor del i agil systemutveckling. 

Vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ datainsamling. 

Vid utveckling av ett gränssnitt är det viktigt att användaren och gränssnittet 

interagerar på ett bra sätt. I fallstudien har vi inriktat oss på 

användarmedverkan för att få ett så användarvänligt resultat som möjligt. Vi 

har utformat fallstudien efter en utvärderingsmodell(trappstegsmodellen). 

2.1. Datainsamling 

Primär data är ny data som samlas in av forskaren genom intervjuer, 

workshops, observationer eller enkäter. Forskaren samlar in informationen 

för första gången direkt hos den primära informationskällan. För att få rätt 

information utgår forskaren från en problemformulering (Jacobsen 2007). 

När en forskare samlar primär data kan han eller hon till en viss del styra de 

faktorer som kan påverka datas tillförlitlighet. Forskaren kan i senare tillfälle 

reflektera över hur tillförlitligheten påverkas (Jacobsen 2007). 

Sekundär data är data som redan samlats in av andra forskare eller använts i 

andra studier. Forskaren samlar inte in data från den direkta källan utan 

samlar data från andra forskares verk. När sekundär data samlas är det viktigt 

att undersöka vilken trovärdighet som finns hos de data som samlats in 

(Jacobsen 2007). 

Sekundär data används oftast för att styrka upp resultatet den primär data gav, 

men den kan också ställas emot primära data för att uppnå kontrasteffekter 

(Jacobsen 2007).  

2.1.1. Kvalitativ data 
Kvalitativ data är data i meningar och ord, där respondenten själv har kunnat 

formulera sina svar och inte varit styrd av fasta svarsalternativ. I den 

kvalitativa ansatsen sker datainsamling främst genom intervjuer och 

gruppintervjuer/workshops där ämnet och frågorna kan diskuteras och 

utvecklas. Det går även att få kvalitativ data genom enkäter där frågorna kan 

besvaras med flytande text (Jacobsen 2007).  

2.1.2. Kvantitativ data 
Kvantitativ data är fasta svarsalternativ eller svar där respondenten får 

uppskatta sitt svar i en skala mellan till exempel 1-5 där 1 är mindre bra och 5 

är mycket bra. Den kvalitativa datainsamlingen sker främst genom enkäter 
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men också i intervjuform där respondenten får fasta svarsalternativ.  

Då datainsamling sker måste inte kvalitativ eller kvantitativ ansats strikt 

hållas då det går bra att blanda dessa metoder och göra intervjuer/enkäter 

med delvis fasta och öppna svarsalternativ. 

2.2. Människa-datorinteraktion - MDI 

Människa-datorinteraktion(MDI) eller det engelska uttrycket human-

computer interaction(HCI) beskriver samspelet mellan datorn och människan, 

där människan oftast är mer flexibel och datorn är relativt regelstyrd och har 

därför svårt att anpassa sig till användarens mål (Allwood 1998).  

”Human-computer interaction is a discipline concerned whit the design, 

evaluation and implementation of interactive computing systems for human 

use and whit study of major phenomena surrounding them.” (ACM Special 

Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI) Curriculum 

Development Group, 1992, section 2.1)  

Ovanstående definitionen av MDI är en av de vanligast förekommande 

definitionerna och används i ett flertal böcker. MDI har uppkommit efter 

människa-maskininteraktion(MMI) som beskriver samspelet mellan 

människa och maskin i största allmänhet. MDI beskriver inte bara utformning 

av gränssnitt utan tar upp alla aspekter för ett användbart system och hur 

människa och datorn lättare skall kunna integrera med varandra(Gulliksen & 

Göransson 2009).  

MDI har kommit att bli ett mångvetenskapligt ämne och behandlar allt från 

psykologi och ergonomi till grafisk design och systemvetenskap (Gulliksen & 

Göransson 2009).  

Att säga att ett system är användbart för att det gör det som den förväntas 

göra stämmer långt ifrån alla gånger, ämnet användbarhet har kommit att bli 

ett brett ämne och är en stor del i MDI. Användbarhet beskrivs av 

Allwood(1998) som en interaktionsegenskap och han menar att användbarhet 

bestäms i användningssituationen. Främst är de egenskaper hos systemet, 

uppgiften samt användarna viktiga men det finns även andra delar av 

användningssituationen som är av stor betydelse. Det finns fyra faktorer som 

bestämmer systemets användbarhet, anpassning, användaracceptans, 

användarvänlighet, och användarkompetens (Allwood 1998).  

2.2.1. Anpassning 
Systemet skall vara anpassat så att det följer en så optimal struktur som 

möjligt för at användaren skall kunna lösa uppgiften. Detta är oftast lättare att 

uppnå om systemet utvecklas för ett specifikt ändamål eller för ett specifikt 

företag (Allwood 1998).  

2.2.2. Användarvänlighet 
En viktig del i användarvänlighet är ”åtkomlighet”, användaren måste ha 

åtkomlighet till systemet men även i systemet. Användaren har oftast en 

http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&hs=jxl&rls=org.mozilla:sv-SE:official&channel=np&sa=X&ei=U43LTcq4KZDG-QbisvjmCg&ved=0CCAQBSgA&q=human-computer+interaction&spell=1
http://www.google.se/search?hl=sv&client=firefox-a&hs=jxl&rls=org.mozilla:sv-SE:official&channel=np&sa=X&ei=U43LTcq4KZDG-QbisvjmCg&ved=0CCAQBSgA&q=human-computer+interaction&spell=1
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uppgift som skall vara utförd till en specifik tid och det finns därför inte 

utrymme för att systemet skall ”ligga nere” men lika viktigt är att det finns 

åtkomlighet i själva systemet om med det menas att det skall vara effektivt att 

flytta sig genom systemet, från en plats till en annan (Allwood 1998). 

Individualisering är en viktig aspekt i användbarhet och innebär att systemet 

skall kunnas anpassas så att det passar den enskilda användaren. Det kan till 

exempel innebära att användaren kan välja språk eller svårighetsnivå på 

informations texter, det är inte alltid bra att sträva efter individualisering i 

högsta möjliga grad, då detta skulle kunna leda till dålig interaktionsmiljö. 

Detta skulle kunna ske om användaren får möjlighet att fritt välja färger i 

gränssnittet i systemet. (Allwood 1998)  

Hjälpresurser så som hjälpavsnitt är viktig då användaren stöter på problem. 

För att uppnå tillfredsställande hjälpavsnitt kan hjälpavsnittet tas fram under 

utvecklingsprocessen och testat på användarna. Ett tillfredställande 

hjälpavsnitt är lättåtkomligt och lättförståligt så att användaren snabbt skall ta 

sig ur problemet (Allwood 1998).  

2.2.3. Användaracceptans 
Att systemet är accepterat av användaren och att användaren har en positiv 

inställning till att använda systemet ligger till stor grund för användbarhet, 

enligt vissa forskare är det den viktigaste delen. Om användaren är emot 

systemet finns risken att den inte lär sig systemet och en ond cirkel skapas 

där användaren hela tiden blir missnöjd då den stöter på problem på grund av 

att den inte lärt sig systemet för att den har haft dålig välvilja och motivation. 

Det går att säkra användaracceptans i utvecklingsprocessen av systemet 

(Allwood 1998).  

2.2.4. Användarkompetens 
Det är viktigt att användarna får utbildning i systemet så att de får tillräcklig 

förståelse och kompetens för att använda systemet rätt, detta för att systemet 

skall användas på ett effektivt sätt. Tyvärr är många gånger utbildningarna i 

system undermåliga och ses inte som en viktig del i 

systemutvecklingsprocessen (Allwood 1998).  
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2.3. Användbara gränssnitt 

Gränssnitt är den del av ett IT-system som tillåter användaren att interagera 

med systemet (Beynon-Davies 2002).  

När en användare interagera med ett IT-system gör den det via gränssnittet 

(Stone et al. 2005). 

Eftersom gränssnittet är den del av systemet som användaren bemöter så är 

det viktigt att gränssnittet är logiskt och fungerar bra. Ett dåligt gränssnitt kan 

leda till att användarna inte vill använda systemet vilket i sin tur leder till att 

systemet är meningslöst. Ett dåligt gränssnitt kan också leda till stress och 

frustration hos användarna vilket betyder att användarna producerar mindre 

(Stone et al. 2005). 

2.3.1. Utveckling 
Enligt Wagner (1994) har utvecklingen av ett gränssnitt tre grund faser som 

måste genomföras. 

 I första fasen ”Analys och syntes” analyseras användare 

identifikationen, den socio-tekniska system identifikationen samt den 

fysiska miljö profilen. Denna process ger en specifikation över 

preliminär gränssnittsdesign.      

 I andra fasen ”design realisering” ingår en del prototyping aktiviteter 

så som mock-up modeller, funktionella modeller samt prototyper.    

 Tredje fasen ”prototyp bekräftelse och bedömning” går ut på att 

undersöka ifall designen fungerar och är lämplig, samt om den passar 

överens med systemets kravspecifikation.  

Enligt (Stone et al. 2005) finns det fyra principer en utvecklare bör tänka 

på vid utveckling av ett nytt gränssnitt. 

1. Att användarna ser vad de förväntar sig att se: t.ex. oftast sitter 

”OK-knappen” till vänster om ”Ta bort-knappen”, om man skulle 

byta plats på detta så kan användaren trycka på ”Ta bort-knappen” 

istället för ”OK-knappen” av misstag. 

2. Användaren kan ha svårt att fokusera på mer än en sak åt gången: 

En användare som arbetar i en upptagen miljö blir lätt distraherad 

så gränssnitt ska påminna användaren vad han eller hon ska göra 

härnäst. 

3. Det är enklare att förstå en strukturerad layout: Det kan vara svårt 

att uppfatta en knapp om inte skärmen ger några ledtrådar såsom 

linjer, skuggor eller markerade klickbara områden. 
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4. Det är lättare att känna igen något än att komma ihåg något: Visa 

gränssnitt förväntar sig att användaren kommer ihåg olika 

kommando namn, då är det bättre att göra menyer.      

2.3.2. Synlighet, brukarkvalité och feedback 
Många IT-system är komplexa vilket kan leda till dåligt designat gränssnitt, 

många funktioner fler kontroller
1
 behövs och chansen för att misslyckas med 

gränssnittet är större. För att användaren ska få en bra upplevelse av 

gränssnittet finns det tre principer man bör tänka på synlighet (visibility), 

brukarkvalitet (affordance) och feedback (Stone et al. 2005). 

Med synlighet menas att kontrollerna ska vara självklara och användaren ska 

inte ha några problem med att förstå vilken kontroll som gör vad (Stone et al. 

2005). 

Brukarkvalitet betydare att en kontroll ska kunna användas till det den är till 

för t.ex. en användare ska kunna trycka på en knapp. Ett annat sätt att förklara 

brukarkvalitet är att användaren utan någon förklaring ska förstå vad en 

kontroll göra (Stone et al. 2005). 

Feedback är information som visas för användaren om den aktion som har 

utförts. Till exempel det kan vara ett meddelande som säger att ett objekt 

lagts till i en databas (Stone et al. 2005). 

2.4. Användarmedverkan 

Med användarmedverkan menas att en användare är med och deltar i vissa 

processer vid utvecklingsarbetet av ett system. Det är viktigt att användaren 

deltar i lagom utsträckning och i rätt processer, är användaren involverad för 

mycket kan användaren förvandlas till en professionell projektarbetare och 

istället för att förespråka användarnas behov försvara projektet samt att 

användaren kan få mindre inflytande där han eller hon kan göra nytta. Om 

användaren inte involveras i rätt mängd kan det vara svårt att hitta 

användarnas krav och behov. Det finns riktlinjer för användarmedverkan som 

kan underlätta och hjälpa utvecklaren att involvera användarna på bästa sätt, 

nedan följer dessa riktlinjer (Gulliksen & Göransson 2002). 

 

 Identifiera i vilka delar av processen användaren ska delta, beskriv 

delarnas karaktär t.ex. analys, design, utvärdering, konstruktion. 

 Deklarera vilken plats, när samt på vilket sätt användaren ska delta i 

utvecklingsprocessen. 

 Bemöt användaren i dens arbetsmiljö. 

 Använd språk och termer som användaren förstår.  

                                                 
1
 Kontroller är knappar och dylikt som finns i gränssnittet. 
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Eftersom användarna inte alltid deltar i alla steg i utvecklingsprocessen är det 

viktigt att man rapporterar till dem om vad som händer samt om det sker 

några ändringar eller beslut som kan påverka resultatet (Gulliksen & 

Göransson 2002). 

Det är viktigt att utvecklaren får rätt användare att jobba med, det finns två 

sätt att välja användare slumpmässigt eller efter förbestämda kriterier. Att 

hitta rätt användare genom att använda slumpmässigt urval är ganska liten så 

därför är det bättre bestämma vilka användare som ska medverka utefter 

vissa kriterier. När användare väljs är det viktigt att tänka på att försöka ha 

maximal skillnad inom kriterierna könfördelning, ålder, mångkulturellt, 

verksamhetserfarenhet, datorvana, yrkeskategori, organisations storlek, 

geografisk spridning samt gruppstorlek (Gulliksen & Göransson 2002).  

2.5. Utvärdering i utvecklingsarbete 
Enligt Sandberg och Faugert(2007) skall utvärderingar ”ha ambitionen att 

skapa förutsättningar för lärande och utveckling”. 
Sandberg och Faugert(2007) definierar utvärdering som en ”systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse”, där systematisk innebär 

att det tillämpats ett ”organiserat och metodologiskt arbetssätt” och aktivitet 

innebär att det som studeras är ett projekt, program, politik eller en insats, det 

kan till exempel vara något som är i fokus just nu. Värde och betydelse 

beskriver hur materialet som insamlats för en aktivitet värderas mot en eller 

flera kriterier. 

Det finns två olika typer av utvärderingar som beskriver vilket syfte 

utvärderingen har. Summativ utvärdering som syftar till att bedöma och 

värdera ett program för att senare ligga som beslutsunderlag för kommande 

satsningar. Den andra typen av utvärdering är formativ utvärdering som 

syftar till att stärka och förbättra utvärderingsobjektet genom att undersöka 

systemet eller åtgärden utifrån verksamhetens förutsättningar. Formativa 

utvärderingar syftar främst till att lära och utveckla utvärderingsobjektet. 

2.5.1. Planera en utvärdering 
Trappstegsmodellen kan beskrivas som en arbetsprocess där planering av en 

utvärdering sker. Modellen innefattar fem faser som hjälper till att fokusera 

utvärderingen och inriktar den på det som är relevant. Det är viktigt att 

planera utvärderingen noga då det är ett bra sätt att säkra utvärderingens 

kvalité. Det är även viktigt att tydligöra på vilka grunder som datainsamlings- 

och analys metoder har tagits för att valen skall kunna försvars ifall de bli 

ifrågasatta.  

 

Trappstegsmodellens fem planeringssteg enligt Sandberg och Faugert(2007, 

s.34-61): 

Varför? 
I steget ”varför” beskrivs bakgrund och syfte till utvärderingen. Det är även 
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viktigt att fastställa vad utvärderingsresultat skall användas till för att det 

skall bli lättare att precisera och avgränsa utvärderingen till syfte och 

frågeställningar som främst är relevanta. 

Vad? 
Det andra steget handlar om ”vad” som skall utvärderas. Vilket är 

utvärderingsobjektet samt utforma vilka kärnfrågor som skall besvaras. I 

detta steg utformas även frågor för datainsamlingen och det tas även ställning 

till hur resultatet skall bedömas.  

Vilka? 
I tredje fasen av planeringsprocessen klargörs vilka som är berörda av 

utvärderingen. Det är viktigt att svara på frågor om vilka som är intressenter 

och hur de berörs av utvärderingsresultatet. Det kan vara bra att ta i beaktning 

om det behövs ta hänsyn till de berörda och vilka av intressenterna som skall 

involveras i datainsamlingen.  

Hur?  
Den fjärde fasen ”hur” innebär att datainsamlingen skall planeras. Har de tre 

tidigare stegen genomgåtts och besvarats kan planering av datainsamlingen 

börja. Vilka typer av data behövs och vilka datainsamlingsmetoder skall 

användas. Eventuellt kan val av utvärderingsmodell göras då denna fungerar 

som ett teoretiskt och praktiskt ramverk och kan ha styrande riktlinjer för 

både datainsamling och analys. 

Resultat 
I den femte och sista fasen i planeringsprocessen ska det bestämmas hur 

resultatet skall värderas. Det bör även beslutas om hur resultatet skall spridas 

samt komma fram till hur kunskap kan tas till vara på och vilket möjligt 

lärande utvärderingen kan ha.  

2.5.2. Utvärderingsmodell 
Det finns ett antal olika utvärderingsmodeller som kan vara bra att tillämpa 

men det är viktigt att inte bli allt för styrd av dessa modeller då det kan vara 

lätt att anpassa utvärderingsproblemet efter modellen. En utvärderingsmodell 

kan dock vara ett sätt att göra ett arbete mer effektivt och kan underlätta 

jämförbarhet med andra studier. När valet av utvärderingsmodell gjorts har 

valet av perspektiv tagits och det innebär att man tillämpar ett visst arbetsätt 

som modellen förespråkar och därmed kan vissa begränsningar uppstå.  
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2.6. Agil systemutveckling 

Det finns många olika definitioner för agil systemutveckling men något som 

de har gemensamt är dessa punkter (Avison & Fitzgerald 2006). 
 

1.   Individ och interaktion istället för processer och verktyg. 

2. Fungerande mjukvara istället för omfattande dokumentation. 

3. Kund samarbete istället för kontraktförhandlingar.  

4. Öppen för förändringar istället för att följa en angiven plan. 

Första punkten betyder att utvecklarna ska fokusera mer på sina mänskliga 

roller samt på relationen mellan varandra, istället för att fokusera på 

processer och de verktyg som används. Detta betyder att det är en viktig med 

bra kommunikation, bra arbetsmiljö samt en bra laganda (Avison & 

Fitzgerald 2006). 

Andra punkten handlar om att frekvent underhålla användarna med 

fungerande mjukvara, detta för att kunna involvera användarna mer i 

projektet (Avison & Fitzgerald 2006).  

Med tredje punkten menas att utvecklarna och användarna ska ha en bra 

relation och jobba mot samma mål, samt att det inte ska finns en fast kravlista 

då det kan bli förhandlingar om vad som har bestämts(Avison & Fitzgerald 

2006). 

Fjärde punkten handlar om att användaren inte alltid vet vilka krav som 

behövs till ett nytt system, då är det viktigt att utvecklaren är öppen för 

förändringar i utvecklingen och fokuserar på att skapa ett användbart system 

istället för att följen en angiven plan (Avison & Fitzgerald 2006). 

Det viktigaste med agil systemutveckling är att man har en bra relation till 

användarna samt att arbetet sker iterativ och att man har ett öppet sinne till 

förändringar i systemet. Eftersom man jobbar iterativt och ofta uppdaterar 

användarna så upptäcker man ändringar relativt tidigt i processen istället för 

om man jobbar efter t.ex. vattenfallsmodellen (Avison & Fitzgerald 2006).  
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3. Metodavsnitt 
Vi har valt att dela upp vår studie i två led (se: figur 1) där vi dels kommer att 

undersöka vad svenska systemutvecklingsföretag tycker och tänker om 

användarmedverkan inom systemutveckling och dels göra en fallstudie där vi 

kommer att undersöka om användarmedverkan verkligen ger användbara 

krav och där med ett tillfredställande slutresultat för användarna. Detta för att 

vi till slut skall kunna dra slutsatser om huruvida användarmedverkan 

verkligen är värt att lägga tid på och om det verkligen finns intresse som 

användare att utnyttja sin rätt (paragraf 1§ arbetsmiljölagen) att delta och 

förändra sin arbetsmiljö. 

 

Undersökningen om hur svenska företag ser på användarmedverkan kommer 

att genomföras med en enkät med frågor som ger kvalitativa svar. Efter 

datainsamlingen kommer vi att analysera svaren och bearbeta fram ett 

resultat som vi sedan kommer att jämför med våra egna erfarenheter från 

fallstudien.  

 

 
Figur 1: Arbetsprocess 
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3.1. Undersökningen 

Undersökningen av svenska systemutvecklingsföretags syn på 

användarmedverkan kommer att vara spridd över hela Sverige. 

Intervjuformen kommer att vara halvstrukturerad då vi vill ha mer av en 

diskussion kring ämnet och hur de ser och praktiserar användarmedverkan 

inom företaget. Anledningen till att vi har valt att endast göra två intervjuer är 

på grund av tidsbrist så för att bredda studien kommer vi att skicka ut en 

enkät till olika systemutvecklingsföretag som kommer innehålla ett mindre 

antal frågor.  

 

Vi kommer att utforma intervjuguiden som ett stöd för att uppnå en intressant 

diskussion där respondenten skall stå i centrum och berätta utifrån sina 

erfarenheter, därför kommer vi att undvika att ställa ledande frågor samt 

frågor som är tvetydligt formulerade. 

Enkäten kommer att innehålla ett litet antal frågor (ca: 5 stycken) för att 

företagen skall ta sig tid att besvara dessa. Frågorna kommer endast att 

besvaras i fri text, detta för att företaget skall kunna ge en mer personlig bild 

av sitt företag.  

3.2. Fallstudie 

I fallstudien kommer vi att inta rollen som systemutvecklare och först se på 

systemet som skall utvecklas ur vår egen synvinkel och där efter upprätta en 

kravspecifikation och sedan involvera användarna för att undersöka vilka 

krav de har för förbättring av systemet. Efter detta kommer vi att analysera 

kraven och jämföra dem för att se skillnaderna och därmed kunna avgöra om 

det var mening att lägga tid på att involvera användarna. Vi har valt detta 

angreppssätt för att kunna mäta skillnaderna på kravspecifikationerna och där 

med att kunna avgöra om användarnas krav skiljer sig mot de krav som vi 

kom fram till.   

 

Vi kommer att gå in med rollen som systemutvecklare/användare där vi först 

kommer att se på systemet ur vår egen synvinkel genom att använda systemet 

och därmed hitta brister som sedan kan bilda en kravspecifikation. 

Användarnas kravinsamling kommer att ske som en utvärdering enligt 

trappstegsmodellen med inriktning på en brukar utvärdering (Sandberg & 

Faugert 2007, s.34).  

Vi har valt utvärderingsmetoden dels för att vi skall utveckla en redan 

befintlig produkt men också på grund av att vi tycker att det är en bra och 

strukturerad metod där det lätt går att få en tydlig översikt på vad som ska 

utvärderas samt intressenter och framförallt anledningen till dessa 

förändringar, det blir även mycket tydligt för företaget som skall förvalta 

resultatet av fallstudien.  
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Genomförandet kommer att ske med ett iterativt arbetssätt där vi har delat in 

genomförandefasen i tre etapper där resultatet kommer att visas två gånger 

för ett antal utvalda användare som får chans att tycka till och komma med 

feedback på systemet. Detta för att användarna skall finnas representerade 

samt kunna ge åsikter genom hela arbetsprocessen (se: figur 2). 

När vi har sammanställt den andra kravspecifikationen kommer vi att 

analysera skillnaderna och komma fram till vilka krav vi skall åtgärda i 

genomförandefasen. Resultaten av intervjuerna ska leda till en kravanalys, 

där de olika förbättringarna som behövs göras antecknas. Enligt Gulliksen 

och Göransson(2002) bör kravanalysen vara iterativ så att man först gör en 

prototyp efter man har samlat in alla krav, sen får användarna testa den och 

undersöka ifall de saknar några krav och funktioner.  

Vi kommer skicka en sammanställning av de krav som vi har tänkt 

genomföra samt ett förslag på ett nytt gränssnitt och låta användarna ge 

feedback för att sedan åtgärda ifall användarna har några invändningar.  

 

 
Figur 2: Fallstudie arbetsprocess 

Även här kommer vi att ha en intervjuguide samt vara noga med att inte 

använda ledande frågor, speciellt då vi själva vid detta lag kommer att ha 

åsikter om systemet som lätt kan leda till att ledande frågor ställs. Vi kommer 

att skicka ut intervjuguiden till respondenterna innan intervjun så att de har 

chans att förbereda sig och fundera på de krav som de har på systemet.  

En intervju ska vara öppen, i vissa fall mer liknande en konversation utan 

begränsningar eller styrning från intervjuarens sida. Dock kan intervjun vara 

lite styrd med en lista där olika ämnen tas upp. Däremot ska man ha en 

förstrukturerad plan om vilka element som ska antecknas. För att 

intervjuobjektet inte ska påverkas av miljön som intervjun äger rum i ska 

intervjun ske i ett rum där intervjuobjektet känner sig trycket och inte har 

många störelsemoment (Jacobsen 2007).  

3.3. Analysmetod 

Enligt Jacobsens(2007) förslag på analysmetod kommer analysprocessen 

delas in i beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

Denna analysmetod passar bra då vi kommer kunna utföra ett litet antal 

intervjuer och sedan analysera dem för att sedan kunna genomföra fler 
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intervjuer eller ändra i planeringen om vi skulle märka att respondenterna till 

exempel inte skulle förstå frågorna. (Jacobsen 2007, ss.216-218) 

 

Beskrivning innebär att vi kommer att registrera alla viktiga detaljer under 

intervjuerna för att få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt 

av våra data.  

Systematisera av data innebär att vi reducerar informationen så att den blir 

överskådlig och enkel att förstå. Slutligen kan vi börja tolka data och komma 

fram till svar på våra forskningsfrågor(Jacobsen 2007). Vi kommer att 

jämföra våra erfarenheter från fallstudien med det vi kommit fram till i 

studien av svenska utvecklingsföretags syn på användarmedverkan för att 

sedan dra slutsatsen om det är fördelaktigt med användarmedverkan vid 

systemutveckling.  

3.4. Kvalitet   

För att kvalitetssäkra litteraturen kommer vi jämföra informationen från flera 

olika källor. Främst böcker från 2000-talet kommer att användas för 

informationen inte ska var föråldrad.  

Vi kommer att låta enkäten besvaras med fri text då detta ger respondenten 

större utrymme att personifiera sitt svar så att det passar dem.  

 

Fallstudien kommer att ge oss egna erfarenheter från ”verkligheten” och 

kommer därmed att ge oss en klar bild av ämnet användarmedverkan som vi 

sedan kan jämföra med utvecklingsföretagens åsikter och erfarenheter. 

3.5. Reliabilitet 

Reliabiliteten på fallstudien är relativt liten för mycket beror på användarnas 

engagemang och kunskap för att undvika detta skulle man kunna gör samma 

studier på flera system, dock finns det inte tillräckligt med tid för detta. Dock 

är reliabiliteten högre i den del då utvecklarna gör egna krav utan användarna 

eftersom utvecklarna är utbildade inom området.  

I andra delen av studien är reliabiliteten hög eftersom undersökningen sker på 

fler företag inom samma område med någorlunda likt sätt att arbeta. 

3.6. Validitet 

För att få en hög validitet kommer studiens resultat att jämföras med 

sekundär data samt att ett flertal intervjuer kommer genomföras och ett flertal 

enkäter kommer skickas ut. 

3.7. Etiska överväganden  

För att respondenterna skall vara väl medvetna om vad intervjuerna och 

enkäterna skall användas i för ändamål kommer vi att tydligt informera de av 

berörda om forskningsuppgiftens syfte. Det är viktigt att alla respondenter 
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som ställer upp på intervjuer känner sig trygga med att deras personuppgifter 

och svar i intervjuerna inte når obehöriga, därför kommer vi behandla dessa 

uppgifter med största möjliga konfidentialitet.  

Det kommer inte finnas några krav på att svara på frågorna som ställs i 

enkäterna eller under intervjuerna, detta för att det är viktigt att de som deltar 

i undersökningen skall känna att de kan bestämma själva över sin grad av 

medverkan (Jacobsen 2007, ss.482-490). 

3.8. Genomförande 

Vi började med att fastställa arbetssätt i metodavsnittet. Vi ritade två figurer 

som beskriver vår arbetsprocess(se: Avsnitt 3.Metodavsnitt) då vi valde att 

lägga upp studien i två led. 

3.8.1. Undersökningen 
När vi gjorde enkäten till systemutvecklingsföretagen utgick vi ifrån 

forskningsfrågorna och inriktade oss på att göra en mindre enkät som skulle 

innehålla kvalitativa svar. Enkäten(se: Bilaga 1) består av sju frågor varav tre 

frågor är bakgrundsvariabler.  

Vid spridning av enkäten tog vi hjälp av sökverktyget google, där vi sökte 

systemutvecklingsföretag och tog deras mailadress och skickade enkäten 

direkt till dem. Enkäten skickade ut till tolv företag med två påminnelser. 

Efter dålig respons tog vi kontakt med en lärare vid Linnéuniversitetet och 

bad om att få en lista över systemutvecklingsföretag, denna lärare hänvisade 

oss till kommunens hemsida där det gick att söka företag på ett smidigt sätt. 

Vi fick även veta att det är mer troligt att få svar från företagen då de ligger 

nära det universitet som uppsatsen kommer att representera. Efter sökningen 

via kommunens hemsida fick vi genast fler svar på enkäten.  

Vi har även genomfört en intervju/diskussion med två erfarna 

systemutvecklare, där vi diskuterade användarmedverkan och deras 

erfarenhet och syn i ämnet.  

3.8.2. Fallstudien 
Vi har tidigare haft kontakt med företaget IST som ville ha hjälp med 

utveckling av deras system IST analys. Vi hade ett möte med IST där vi gick 

igenom systemet. 

Fallstudien började med att vi fick tillgång till IST analys, vi granskade 

systemet och skrev ner de förbättringskrav som vi tyckte var nödvändiga. 

När våra egna krav var sammanställda gjorde vi en planering enligt 

trappstegsmodellen(se: Bilaga 3). IST valde ut tre respondenter som de tyckte 

passade bra för intervjuerna. Intervjuerna skedde sedan via telefon då det 

grafiska avståndet gjorde att detta var smidigast. IST kontaktade 

respondenterna och fick klartecken av dem att de kunde ställa upp på en 

intervju, då fick vi respondentens kontaktuppgifter och vi skickade då ett 

mail där vi förklarade vår uppgift och vad intervjun skulle gå ut på samt 
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bifogade ett dokument med de intervjufrågor som vi skulle använda. Tid och 

dag för intervjun bestämdes och vi ringde upp respondenten den avsatta 

tiden.  

Telefonintervjuerna höll på i ca 30 minuter och började med att respondenten 

fick berätta hur de använde IST analys i sitt arbete, sedan följde intervjun 

efter intervjuguiden (se: Bilaga 4). 

Efter varje intervju (tre stycken) dokumenterade vi kraven och renskrev 

intervjun, efter den sista intervjun sammanställde vi kraven i ett dokument. 

Under fallstudien har vi haft ett antal möten med IST där vi har klargjort 

saker som har varit oklara och de har även hjälp oss med att förstå systemet 

IST analys. 

Efter kravinsamlingen hade vi ett uppsamlingsmöte med IST där vi gick 

igenom alla krav och fastställde huruvida de var genomförbara samt 

diskuterade konsekvenserna av kraven.  

Efter mötet med IST genomförde vi kraven(se: Avsnitt 4.1.Kravinsamling) 

och förändrade gränssnittet(se: Avsnitt 4.2.Resultat - Fallstudien). För mer 

information om hur vi tänkt och gick tillväga vid förändringen av systemet 

(se: Avsnitt 4.2.Resultat - Fallstudien).  

Vi sammanställde ett dokument med skärmdumpar(se: Avsnitt 4.2.Resuktat - 

Fallstudien) av det nya gränssnittet och en lista med de krav som är 

genomförda som inte syns i skärmdumpen. Dokumentet skickades till två 

användare som fick ge feedback på förändringarna. Vi behövde inte använda 

den sista iterationen med användarna eftersom feedbacken var så bra och inga 

nya krav uppkom.  

 

När vi hade sammanställt resultatet(se: Avsnitt 4.Resultat) analyserade vi 

resultatet och sammanställde uppsatsen. 
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4. Resultat 
Under denna rubrik redovisas resultatet av fallstudien och undersökningen. 

4.1. Kravinsamling - fallstudien 

Sammanställning av krav för utveckling av IST analys. Kraven är insamlade 

genom tre intervjuer av användare med olika roller samt att vi själva har 

granskat IST analys och tagit fram krav. Kraven har sedan använts i 

utvecklingssyfte för IST analys, där vi har gjort ett förslag till förändring av 

systemet.  

 

Krav från användarna 

Förenkling av gränssnitt 

 Mindre information som syns på en gång 

 Mer användarvänligt 

Skilja tabeller med färger 

Tydligt att se vilken flik man är i 

Historik stopp 

Bokmärken  

 Ska följa med kontot 

 Lättare att komma åt 

 Privata bokmärken inte samlas med centrala 

 Kategorisera bokmärken 

Få ut information från ett specifikt datum 

Tydligare höst och vår termin 

Hjälpavsnitt 

 Video 

 Manual 

 Förklaringar 

 

Krav från utvecklarna(våra krav) 

Bättre struktur på förstasidan 

Nollställning av alla urval på förstasidan 

Val av GY GU och VUX i fliken 

Förenkling av gränssnitt 

 Mindre information som syns på en gång 

Tydligt att se vilken flik man är i 

Fräschare färger  

Inte fönster på fönster 

Hjälp avsnitt 

 Betecknings förklaring 

 Flik förklaring 



24 
 

4.2. Resultat - fallstudien 

Efter genomförd kravinsamling har vi utfört förändringar i systemet efter 

användarnas krav men även efter de krav som vi själva kom fram till. 

Resultatet redovisas genom före och efterbilder av systemet och en fiktiv 

sammanställning av hur systemet kommer att fungera efter förändringarna.  
Användarna tyckte att förstasidan(informationssidan) var rörig och innehöll 

för mycket information.  

När vi granskade förstasidan hade vi samma åsikt som användarna och vi 

tyckte att det var svårt att koppla de vita hjälptextrutorna med ram till 

överskrifterna som har en bild under. Även om det finns streck som ramar in 

så blir det väldigt rörigt. 

 

 
Figur 3: IST analys förstasida före 
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När vi förändrade förstasidan(informationssidan) ville vi att den skulle bli 

mer överskådlig och att den inte skulle innehålla för mycket information i 

form av fri text. Informationen om ”cirkulära dimensioner”, ”fritextsökning” 

och ”hjälp” (se: figur 3) kommer att finnas tillgänglig i hjälpavsnittet 

tillsammans med övrig information så som videor och manual. Vi valde en 

något ljusare färgskala då vi tyckte att det kändes nytt och fräscht. Det går 

även att nollställa alla urvalen på förstasidan. 
 

 
Figur 4: IST analys förstasida efter förändring 

 

 

 

 



26 
 

Användarna tycke att det visades för mycket information på en gång i 

flikarna. De tyckte även att det var svårt att se vilken flik man var, detta beror 

till stor del på att texten är ljus och backgrunden mörk i flikraden men även 

att det inte finns en tidlig rubrik på sidan.  

Vi tyckte att det fanns för många flikar och att färgerna gjorde att systemet 

blev tråkigt och att det var svårt att läsa vad som står i överkant på tabellerna.  

 

 
Figur 5: IST analys, elevfliken (GR) före 
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Vi förstorade upp texten ”elev” så att det skulle bli tydligare att se vilken flik 

man var i dessutom ändrade vi färg på flikraden, där vi gjorde bakgrunden 

ljus och texten mörk så att det tydligare skulle synas vilken flik man är i. Vi 

reducerade ner flikantalet genom att användaren får göra valet av Gr, Gy eller 

VUX i fliken. Vi förändrade kontrollpanelen så att den inte smälte ihop med 

resterande urvalstabeller. En av de intervjuade användarna hade som förslag 

att Pivot tabeller kunde urskiljas med en annan färg, därför har vi utskiljt dem 

med en ljus aprikos färg som smälter bra ihop med resterande färger utan att 

ta för mycket uppmärksamhet ifrån de övriga tabellerna.  

Vi skapade en grå ruta där diagrammen ligger för att tydligöra detta som en 

arbetsyta och för att urskilja dessa mot övriga urvalstabeller.  

 

 
Figur 6: IST analys, elevfliken (GR) efter förändring 

 

 
Figur 7: IST analys, elevfliken (GY) före 
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Figur 8: IST analys, elevfliken (GY) efter förändring 
 

Lista över hur systemet kommer att fungera efter förändringarna. 

  

 Det kommer att finnas en utförlig manual, med en enkel sökfunktion. 

Manualen kommer även innehålla tips och annan information om 

systemet.  

 Det kommer finnas en betecknings och flikförklaring som beskriver 

vad som ses i flikarna och vad olika beteckningar betyder.  

 Det kommer att finnas korta hjälpvideor som visar hur man utför olika 

funktioner i systemet. 

 Det kommer gå att spara ett tillstånd av värdena vid ett specifikt 

datum.  

(Eftersom databaserna uppdateras hela tiden ändras värdena och om 

du vill kunna mäta från ett visst datum t.ex. Om vårterminen slutar 20 

juni, kommer du kunna spara värdena som de står denna dag) 

 Bokmärken kommer att följa med användarens konto, användaren 

kommer smidigt kunna hämta och välja de bokmärkena som den vill 

ha.  

 Det kommer vara möjligt att avgränsa data till ett visst år 

(historikstopp). 

 Flikantalet är reducerat då man väljer Gr,Gy eller VUX i flikarna. 

 Alla PIVOT tabeller utskiljer sig med orange färg.  

 I den mån det går kommer tabeller att vara reducerade och ytorna 

kommer att vara ”renare”. 
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4.2.1. Feedback 
Feedbacken från användarna var mycket positiv och de var nöjda med 

resultatet.  

 

”Imponerande!! Tycker vid en första anblick att det verkar genomtänkt och mycket 

användarvänligt. Hoppas IST kan tänka sig att jobba vidare på den linjen...” 

Citat Respondent 2. 
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4.3. Resultat – Enkätundersökning 

Under denna rubrik redovisas en sammanställning av svaren från 7 enkäter 

samt en diskussion för att kunna svara på forskningsfrågan: Hur ser svenska 

systemutvecklingsföretag på användarmedverkan? 

4.3.1. Sammanställning 
Det är sju företag som har besvarat enkäten (se: Bilaga 1). Respondenternas 

svar finns sammanställda i bilaga 2.  

 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

Antal respondenter Antal år 

1st 5år 

1st 10år 

3st 11år 

1st 13år 

1st 35år 

 

Ungefär hur många anställda har ert företag i Sverige? 

Antal respondenter Antal anställda  

2st 2st 

1st 10st 

2st 20st 

1st 350st 

1 850st 

 

Vilket år grundades företaget? 

Antal respondenter År företaget grundades 

1st 2003 

1st 2001 

1st 2000 

1st 1999 

1st 1991 

1st 1984 

1st 1963 
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Beskriv hur er utvecklingsprocess ser ut vid systemutveckling på ert 

företag: 

Antal 

företag 

Utvecklingsprocess 

1st Iterativt mot kund. Ej någon specifik metod, dock påminner 

om SCRUM.    

1st Utvecklad form av RUP. Börjat utveckla mer agilt.   

1st Jobbar iterativt med en egen utvecklingsmodell. 

2st SCRUM. 

1st Crystal Clear metoden. 

1st Utgår mest från kravspecifikationen samt egna erfarenheter.   

 

Här ser vi att företagen utarbetar egna systemutvecklingsmetoder utifrån 

tidigare existerande metoder.  

 

I vilka steg i utvecklingsprocessen involverar ni användarna? 

Antal företag Steg i utvecklingsprocessen där användare involveras   

1st Involverar beställaren istället för användaren. Beställaren 

involveras i hela processen. Beställaren använder sig av 

användarna.  

1st Superusers(en användare med mer ansvar och befogenheter 

i systemet) involveras hela tiden i processen.    

1st Vid planering av nya funktioner. Vid utveckling av ett nytt 

system involveras användaren på ett tidigt stadium, men 

även senare vid utveckling av produkten. 

1st Hela tiden. 

1st Vid kravinsamling samt sluttestning. 

1st I alla stadium utom kodning. 

1st Vid kravsamling och utbildning. 

 

Samtliga företag involverar användarna i kravinsamlingen. Många företag 

väljer att jobba emot användarna i flera steg.    
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Hur går ni tillväga vid kravinsamling? 

Antal företag Kravinsamling 

2st Workshops, Samt diskussioner med beställare och 

användare. 

1st Via ärendesystem, från säljare, via produktansvarig, externa 

lärare som utbildar användare, återförsäljare och möte med 

kunder.  

1st Samlar användarens krav via möten och telefon samtal.  

1st Samlas med ett ramverksbaserat verktyg. 

1st Workshop samt en utvecklad plattform. 

 

För att hitta relevanta krav använder företagen workshop, möte med 

kund/användare samt egna ärendesystem där användare kan skicka in sina 

krav. 

 

Hur ser ni på användarmedverkan? 

Antal företag Hur ser företaget på användarmedverkan 

1st Försiktigt skeptiska, filtrerar användarnas krav. Fokuserar 

på beställaren för den personen har oftast bättre överblick 

över vad kund företaget behöver. 

2st Jätteviktigt. Måste sålla användarens synpunkter och hitta 

de gemensamma synpunkterna.  

2st Användarna är grunden för systemet ska lyckas.  

1st Användarna har lite inverkan på slutresultatet, dock är det 

viktigt att systemet fungerar för användaren.  

 

Företagen tycker att det är viktigt att lyssna på användarna dock bör man 

sålla användarnas krav så att inte systemet inte anpassas efter en eller en 

grupp användare.   

    

4.3.2. Diskussion/intervju 
Diskussion med två systemutvecklare angående deras utvecklingsprocess 

samt deras arbete med användare. 

Företaget har en policy som följs innan utvecklingscykeln börjar, de jobbar 

agilt med systemutvecklingsmetoden SCRUM. För att fånga krav hos 

användare arrangeras fokus möten där användare får tycka till om systemet. 

Det finns även ett önskemålssystem som användaren kan skicka in krav och 

önskemål till. För att säkerhetsställa att systemet blivit som användarna 

önskar utförs två pilottester med olika användare eftersom användare ofta har 

olika krav. Eftersom de har många olika användare med geografisk spridning 

samt olika roller är det viktigt att de involvera så många som möjligt för att 

alla ska få användning av den nya produkten.  

javascript:%20%7blv().sort(6)%7d
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Att involvera användarna samt samla krav burkar aldrig vara några problem 

eftersom användarna är väldigt arrangerade, företaget upplever att de får för 

mycket krav. Möten med användarna brukar generera så mycket krav att alla 

inte kan vara med i första versionen så därför måste användarna prioritera de 

viktigaste kraven. Företagets produkter/system är också beroende av Sveriges 

lagar vilket kan betyda om en lag ändring sker så måste produkten snabbt 

korregeras utifrån den nya lagändringen.     

Företaget arrangerar systemansvarigträffar där företaget förklarar nyheter och 

uppdateringar för användarna.  
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5. Analys och slutsatser 
I detta avsnitt analyserar vi resultatet och genomförandet emot teorin samt 

emot våra forskningsfrågor. 

5.1. Skiljer sig krav mellan användare och utvecklare? 

Vi tycker det var ett bra sätt att först undersöka systemet och sen göra en 

kravlista utifrån utvecklarens egna bedömningar(våra egna bedömningar), 

och sedan komplettera kravlistan med användarnas krav. Utvecklarna kan 

med sin allmänna expertis inom systemutveckling hitta krav som inte 

användaren tänker på. Användaren kan sen komplettera med nya krav på 

systemet som underlättar och effektiviserar användarens arbetsuppgifter. 

Eftersom användarna är nöjda med förändringarna i systemet kan vi dra 

slutsatsen att systemutvecklarna och användarna tillsammans kom fram till en 

tillfredställande kravlista. 

Kravlistorna hos användarna och utvecklarna(vår kravlista) var ganska lika 

båda var överens om att gränssnittet måste bli bättre samt ett smidigare 

hjälpavsnitt. Användarna hade fler funktionella krav dock hade användaren 

svårt att se systemets begränsningar alltså hitta krav som är genomförbara i 

Qlikview.      

Det är viktigt att utvecklaren väljer rätt användare för att hitta användbara 

krav. Det är svårt och nästan omöjligt att hitta rätt användare genom 

slumpmässigt urval (Gulliksen, Göransson 2002). För att hitta de rätta 

användarna bad vi IST hjälpa oss med att välja användare eftersom de visste 

vilka kunder som har mest funderingar och åsikter kring system. 

5.2. Är det fördelaktigt med användarmedverkan? 

Enligt oss och de företag som har svarat på enkäten samt de systemutvecklare 

som vi intervjuade är det fördelaktigt med användarmedverkan. Efter våra 

tidigare erfarenheter samt efter genomförd fallstudie anser vi att 

användarmedverkan är positivt då vi har samlat in många användbara krav 

och vi har även upplevt att acceptansen hos användarna blir högra då de har 

fått medverka i utvecklingsprocessen eftersom feedbacken har varit så 

positiv.  

Dock är det viktigt att se på användarnas krav ur en realistisk synvinkel då 

användarna kan ha högre krav på systemen då de inte har förståelse för 

begränsningarna som finns i systemet. Vi upplever att det är bättre att filtrera 

bort de krav som ej är genomförbara och förklara för användarna varför de 

inte är genomförbara så de får förståelse och inte blir missnöjda med 

slutresultatet.  

Vi tror att användarna upplever systemen mer användbara då de själva har 

fått vara med och utveckla dem, men vi tror även det beror mycket på 

utvecklaren och dess erfarenhet av användarcentrerad 
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systemdesign(Gullicksen & Göransson 2002, s.32-37) och 

användbarhetsdesign(Gullicksen & Göransson 2002, s.152-171). Om 

utvecklaren är väl införstådd i dessa teorier bör systemet upplevas som 

användbart och tillfredställande för användaren. 

5.3. Svenska företags syn på användarmedverkan 

Av vår studie kan man se att de flesta företag är positiva till 

användarmedverkan och att det är en fördel att involvera användarna i 

utvecklingen. Dock är det viktigt att lyssna på alla användargruppers krav så 

att inte systemet anpassas efter en grupp utan att kraven kommer från alla 

användargruppar. Enligt Gulliksen och Göransson(2002) skall användarna 

representeras i så många olika roller och grupper som de är möjligt. 

 

Vår enkät har endast fått sju svar men vi tror ändå att många andra 

systemutvecklingsföretag som använder användarmedverkan skulle svara 

relativ lika, detta på grund av att om man har valt användarmedverkan vid 

systemutveckling så borde man se användarmedverkan som något positiv 

annars hade företaget valt att jobba på något annat sätt.  

Det är till stor fördel att de som har besvarat vår enkät har jobbat inom 

företaget i många år, de flesta mellan 10-13 år och de betyder att de har lång 

erfarenhet av ämnet samt hur företaget jobbar.  

5.4. Analys av gränssnitt 

Vid utveckling av ett gränssnitt är det viktigt att användarna ser vad de 

förväntar sig (Stone et al. 2005). När vi förändrade systemet tänkte vi på att 

det skulle vara tydligt vilken flik man befann sig i därför gjorde vi en tydlig 

rubrik med samma namn som fliken.  

 

Det är enklare för användaren att förstå en strukturerad layout (Stone et al. 

2005). Vi har strukturerat upp förstasidan genom att ta bort all 

”hjälpinformation” som fanns där. Under intervjuerna märkte vi att denna 

”hjälpinformation” ändå inte utnyttjades av användarna och vi tyckte därför 

att det var bättre att samla all typ av ”hjälpinformation” i ett hjälpavsnitt som 

öppnas i ett nytt fönster. Vi vill att förstasidan mer skall ses som en 

”välkommen sida” där mer allmän information finns. 

Vi har även skapat en grå ruta för att tydligare visa var diagrammen ska 

öppnas. Den gråa rutan ska symbolisera en ”arbetsyta”.  

 

Det är lättare att känna igen något än att komma ihåg nått (Stone et al. 2005). 

Vi har förändrat kontrollpanelen till en meny som urskiljer sig mot det övriga 

tabellerna, tidigare smälte kontrollpanel ihop med de övriga tabeller och det 

var svårt att särskilja dem.     
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Om det används många kontroller och funktioner i en vy blir det svårare för 

användaren att förstå vilka kontroller eller funktioner som gör vad i vyn 

(Stone et al. 2005). Innan vi började med att förändra gränssnittet var det 

mycket kontroller som låg oorganiserat, utan att ta bort några kontroller eller 

funktioner så organiserade vi dem så det skulle bli lättare och tydligare för 

användarna att jobba mot gränssnittet. 

5.5. Att utveckla med tappstegsmodellen 

Vi valde att använda om av trappstegmodellen(se: Avsnitt 5.2.1.Planera en 

utvärdering) i början av utvecklingsarbetet. Detta har fungerat bra och gav en 

bra bild av vad som skulle göras samt mot vilka systemet riktade sig åt. 

Trappstegsmodellen är mycket enkel att förstå och den belyser hur viktigt det 

är att alla steg genomförs för en bra planering samt att den ger en bra struktur 

i det framtida arbetet. Vi upplever att det fungerade väldigt bra att använda 

trappstegsmodellen vid kravinsamling och att IST kommer att få en tydlig 

bild av hur vi har planerat och tänkt i genomförandet.  
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5.6. Slutsatser 

I detta avsnitt redovisar vi de slutsatser vi drar gentemot forskningsfrågorna. 

 

Är det fördelaktigt med användarmedverkan vid systemutveckling?  

Vi anser att det är fördelaktigt med användarmedverkan inom 

systemutveckling men att det är viktigt att ha en styrd process som gör att 

användarna inte får styra för mycket (se: Avsnitt 5.2.Analys). 

 

Upplevs systemen mer användbara vid användarmedverkan? 

Om utvecklaren behärskar användarcentrerad systemdesign (Gullicksen & 

Göransson 2002, s.32-37) och användbarhetsdesign (Gullicksen & Göransson 

2002, s.152-171) bör systemet upplevas som användbart och tillfredställande 

för användaren. 

 

Hur skiljer sig användarnas krav gentemot de krav som 

systemutvecklare tar fram? 

I vår fallstudie har vi sett att krav har liten skillnad dock tycker vi inte man 

ska utesluta användarna pga. de ger andra effekter (se: Avsnitt 5.1. Analys). 

 

Är användarna positiv inställda till att medverka vid systemutveckling?  

Enligt de två systemutvecklar(se: Avsnitt 4.3.Resultat - Undersökning) vi 

pratat med och våra egna erfarenheter är de flesta användarna positiva till att 

medverka vid utvecklingen av de system de använder. 

 

Ställer användare högre krav på systemen än vad utvecklarna gör?  

Ja vi anser att många användare ställer högre krav då de tar kraven ur sin 

arbetssituation och även då de är dåligt införstådda i vilka begränsningar 

systemet har (se: Avsnitt 5.2.Är det fördelaktigt med användarmedverkan?).  

 

Hur ser svenska systemutvecklingsföretag på användarmedverkan? 

De svenska systemutvecklingsföretag som svarat på enkäten tycker det är 

positivt med användarmedverkan dock i olika grad (se: Bilaga 2 och Avsnitt 

4.Resultat - Undersökning).   
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5.7. Fortsatt forskning 

Vi tycker att det hade vart intressant att utveckla undersökning av hur de 

svenska företagen ser på användarmedverkan och då gå djupare inpå hur de 

kombinerar användbarhet och användarmedverkan. Detta för att se om de 

system som de producerar är användarvänliga. Det hade även gått att 

undersöka vilken typ av arbetsprocess som är smidigast vid 

användarmedverkan, är den agila processen bättre än en process med en 

bestämd strikt kravspecifikation utan iterativ utveckling.  

 

I Gullisken och Göranssons bok användarcentrerad systemdesign finns tolv 

principer för att utveckla användarcentrerat, det hade vart intressant att testa 

dessa principer i några it-utvecklande verksamheter och på det viset avgöra 

kvalitén på it-utvecklingsarbetet i dessa verksamheter. 

 

5.8. Reflektion 

Arbetet har fungerat bra och det har vart roligt och intressant att kombinera 

ett praktiskt arbete att skriva en uppsats. Vi har varit stundtals oroliga över att 

vi inte skulle hinna då de kontaktpersoner vi hade på vårt fallföretag har varit 

föräldralediga och blivit sjukskrivna men det har löst sig mycket bra och vi 

har haft gott om tid att skriva och göra klart arbetet. 

Vi hade lite problem med att få in svar på enkäten då vi skickade den till 

företag i hela Sverige, men när vi skickade den till mer lokala företag fick vi 

in tillräckligt många svar för att täcka det antal vi hade tänkt.  

Ämnet användarmedverkan och användbarhet har varit mycket intressant och 

vi känner att det är ett mycket aktuellt ämne som kommer att utvecklas och 

bli ännu mer omtalet den kommande tiden. Vi känner oss nöjda med resultat 

och hoppas att IST skall bli inspirerade och få nytta av det.  

Det har vart nyttigt att få göra telefonintervjuer då detta var nytt för oss båda, 

och vi känner att vi har fått en bättre inblick i användarmedverkan både 

teoretisk och praktiskt.  

Bilden beskriver hur det kan gå om användarna får för stor inverkan i 

systemutvecklingen och hur viktigt det är med en bra plan samt tydlig 

kommunikation i projektgruppen. 

 
Figur 9: Användarmedverkan. Källa: Adams, S. http://www.dilbert.com/strips/comic/2011-05-16/ 
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7. Bilagor  
Här samlar vi alla bilagor har producerats under arbetets gång. 

Bilaga 1 - Enkät 

Här visas enkäten. 
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Bilaga 2 - Enkät svar 

I denna bilaga redovisas alla svar på enkäten. 

 

Respondent 1 

Fråga 1 svar: 11 år  

Fråga 2 svar: 10 

Fråga 3 svar: 1999 

Fråga 4 svar: Vi arbetar iterativt nära kund. Vi följer inte någon strikt 

utvecklingsmetodik, men om något ligger vi närmast scrum (sprintar med 

korta iterationer, körbar funktionalitet i varje sprint, teamet äger problemet). 

Fråga 5 svar: Strikt talat är det sällan användarna/slutkunderna är 

involverade, utan det stannar oftast vid någon person hos beställaren som är 

nära sina användare och har bra koll på användarnas behov. Beställaren är 

däremot aktiv i hela projektet, från kravställning genom utvecklingen till test. 

I de fall vår beställare aktiverar sina kunder handlar det oftast om kravfasen. 

Fråga 6 svar: Vi håller alltid i kravdokumentet och hämtar input företrädesvis 

i workshops. Efter inledande diskussioner med beställaren sätter vi upp ett 

antal stolpar/frågeställningar att "spinna" workshop-sessioner kring, därefter 

kallar vi folk vi tillsammans med beställaren tror kan ha värdefull input. Ofta 

bedrivs workshop-arbetet i flera parallella spår, t.ex. ett mer teknikorienterat, 

ett med säljare/marknadsfolk och kanske något med slutkunder/användare   

Fråga 7 svar: Vi är försiktigt skeptiska. Erfarenheten från den typ av projekt 

vi bedriver är att det är svårt att få fram relevant input från användare - att 

medverka i en kravdiskussion och hålla fokus på rätt saker/rätt nivå kräver 

viss erfarenhet. Därför slutar det oftast med att den användarinput vi får 

kommer filtrerat/aggregerat via de kontaktytor mot användarna som finns hos 

vår beställare (främst säljare). Vi (och kanske framförallt våra beställare) 

upplever nog också att risken med att lyssna på en enstaka användare (även 

om man samlar en handull) är att de gärna fokuserar för mycket på sina egna 

specifika behov, vilka inte nödvändigtvis behöver stämma överens med hela 

basen potentiella användare eller - inte minst - den affär vår beställare 

försöker göra på de tjänster vi utvecklar för dem. 
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Respondent 2  

Fråga 1 svar: 11 

Fråga 2 svar: 20 

Fråga 3 svar: 2000 

Fråga 4 svar: Vi använder en egen modell som är en blandning av många 

olika influenser. Från början var det RUP och till viss del är denna kvar även 

idag även om vi sakta men säkert går mer och mer mot agila metoder.  

Fråga 5 svar: Kontinuerligt. Främst är det superusers hos våra kunder som är 

involverade i utvecklingen av nya funktioner. 

Fråga 6 svar: Det är helt beroende på komplexiet och storlek på uppgiften. 

80% av jobbet är ju små ändringar eller mindre ny funktionalitet och dessa 

hanteras främst via korta möten via telefon/video. De sista 20 via workshops 

och mer struturerade möten.  

Fråga 7 svar: et är jätteviktiga. Dock är det mycket viktigt att sålla i deras 

synpunkter och kommentarer eftersom väldigt mycket är personliga åsikter 

och det gäller att hitta en röd tråd som är gemensam bland dessa 

kommentarer.  
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Respondent 3 

Fråga 1 svar: 13 

Fråga 2 svar: 350 

Fråga 3 svar: 1984 

Fråga 4 svar: Vi jobbar iterativt och har en egen utvecklingsmodell som vi 

arbetar efter. Vi har olika faser 

 

Strategidag resp. Årsplaneringsdag - en gång om året. Inför styrgruppen 

presenterar varje produktansvarig planeringen för nästa kalenderår samt 

kommande tre åren.  

 

Vi delar sedan upp vårt utvecklingsarbete i timeboxar som består av 8 veckor 

- 2 veckors design, 4 veckors utveckling, 2 veckors test. En ny version av en 

produkt kan sträcka sig över allt från 1 timebox till flera timeboxar. 

Styrgruppsmöten hålls inför varje ny timebox.  

Fråga 5 svar: Framför allt inför årsplaneringsdagen där vi planerar innehållet 

i kommande versioner närmaste året. Beroende på om det är en mogen 

produkt eller ny produkt så släpps nya releaser 1-4 ggr per år. Vid utveckling 

av helt nya produkter så är utvalda användare/kunder i vissa fall involverade 

på ett tidigt stadium och sedan involverade under hela projektets gång. 

Fråga 6 svar: Den som är produktansvarig har ett kontinuerligt ansvar att 

samla in önskemål från kunder. Detta kan ske via olika kanaler, t ex 

- vår support och ärendehanteringssystem 

- från våra säljare 

- från våra produkansvariga i respektive länder 

- våra externa lärare som håller utbildning i våra produkter 

- våra återförsäljare som har mycket kundkontakter 

- personliga möten med kunder - antingen besök ute hos kunden eller i vissa 

fall bjuder vi in kunder till oss. 

Fråga 7 svar: Jag ser mycket positivt på det och är övertygad om att vi får 

fram bättre produkter. Genom att involvera användare säkerställer vi att vi 

gör rätt saker och inte missar de små detaljerna - som för 

användarupplevelsen är så viktig.  

 

Dock måste vi som produktansvarig väga in input från olika källor och även 

vara de som tänker nytt och sedan bollar våra nya tankar med användarna. 

Ofta är användarna ganska inkörda i hur de jobbar idag och hur det fungerar 

idag och det är inte alltid lätt att hitta användare som tänker nytt. 
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Respondent 4 

Fråga 1 svar: 11 

Fråga 2 svar: 20 

Fråga 3 svar: 1991 

Fråga 4 svar: Scrum 

Fråga 5 svar: Helatid 

Fråga 6 svar:  

Fråga 7 svar:  

 

Respondent 5 

Fråga 1 svar: 10 

Fråga 2 svar: 2 

Fråga 3 svar: 2001 

Fråga 4 svar: Crystal Clear metoden 

Fråga 5 svar: Requirements - Vi tar in önskemål från användarna via 

programmet, via ERFA-möten, via säljare och per telefon. 

 

Test - Användare sluttestar produkten 

Fråga 6 svar: Se ovan. 

Fråga 7 svar: Användarna är vår viktigaste resurs, de vet hur programmet 

skall och kan användas. 
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Respondent 6 

Fråga 1 svar: 35 

Fråga 2 svar: 850 

Fråga 3 svar: 1963 

Fråga 4 svar: Från verksamhetsanalys, modellering, kravdokumentering 

utveckling test till färdigt system. Utvecklingen genomförs ofta med Scrum i 

flera delar av processen 

Fråga 5 svar: I alla delar utom kodningen 

Fråga 6 svar: Verksamhetsanalys och modellering beskrivs mha 

ramverksbaserade verktyg 

Fråga 7 svar: Användarmedverkan är en grundförutsättning för vår 

verksamhet 

 

Respondent 7 

Fråga 1 svar: 5 

Fråga 2 svar: 2 

Fråga 3 svar: 2003 

Fråga 4 svar: Ingen metod alls utan vi påverkas av kundkrav till 90 % 

resterande 10 % genom erfarenhet och bevakning av programvaror som 

påverkar vårt system 

Fråga 5 svar: Vi involverar användare när administratörer på respektive kund 

har fått utbildning av systemet dvs. i slutet av leveransprocessen 

Fråga 6 svar: Workshop möte med en plattform&formulär vi skapat 

Fråga 7 svar: Har lite inverkan på slutresultatet däremot är det viktigt att få 

bekräftelse att systemet fungerar för just användaren. 
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Bilaga 3 - Planering enligt trappstegsmodellen 

I bilaga 3 visas planeringen för fallstudien i trappstegsmodellen. 

 

Utvärdering av IST-analys. 
Vi har valt att betrakta detta arbete som en utvärdering och i planeringsfasen 

har vi valt att använda oss av trappstegsmodellen. 

 

Bakgrund 

IST upplever ett stort behov att förnya systemet IST-analys, som snabbt har 

växt på kort tid och där gränssnittet inte har följt utvecklingen av systemet. 

Både utvecklare av systemet och kunder upplever att systemet är i behov av 

ett uppfräschat gränssnitt, då nu varande gränssnitt upplevs rörigt och 

omodernt.  

 

Motiv/syften  
Syftet är att undersöka hur kunder upplever IST-analys och hur de skulle vilja 

förnya systemets gränssnitt och funktioner. Motivet med utvärderingen är att 

få underlag för att kunna förnya och strukturera IST-analys enligt kundens 

behov.  

 

Användning av resultat 

Resultatet av utvärderingen skall ligga som underlag för en ny design och 

struktur av gränssnittet i IST-analys. 

 

Utvärderingsobjekt 

IST analys är en applikation uppbygg i Qlikview, där användarna kan se 

statistik och göra urval på information som är sammanställd från olika 

datakällor/databaser.  

 

Huvudfrågor 
Är IST analys i behov av ett nytt gränssnitt och en ny struktur?  

Finns det funktioner i IST analys som är överflödiga och inte används?  

Innehåller IST analys onödig redundant information? 

 

Datainsamlingsfrågor 

I vilket syfte använder du IST analys?  

Vilka positiva/negativa funktioner finns i IST analys?  

Finns det några funktioner som du anstår från att använda, i så fall varför? 

Saknar du någon information eller några funktioner i IST analys?  

Är ”namn” på tabeller, fält och rader relevanta och lättförståliga i IST analys?  

Finns det tillfredsställande hjälpavsnitt eller annan typ av 

hjälpfunktion/support för IST analys? 

Vilka förändringar skulle du vilja se i IST analys? 

Färg och form, navigeringsmöjligheter, rubriker och texter, hjälpavsnitt/support osv. 
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Intressenter 

Utvecklare 

Rektorer 

Beslutsfattar inom skol och barnomsorg 

Systemansvarig 

Ekonomer/förvaltning 

Controllers 

Kvalitetsförsäkrare 

Ledningspersonal 

Politiker 

 

Datainsamlingsmetod 

Det kommer genomförs en kvalitativ datainsamling som sker genom 

telefonintervjuer då det geografiska läget på användarna är spritt över hela 

Sverige. Vi kommer att skicka ut en intervjuguide i förväg till respondenterna 

för att de skall kunna förbereda sig inför intervjun och därmed ge oss bra och 

relevanta svar. Vi kommer även att be de som skall intervjuas att de har 

systemet framför sig under intervjun då det blir lättare att visualisera och 

förstå problem, även vi som intervjuar kommer ha systemet framför oss 

under intervjun.  

 

Urval 

IST har bra kontakt med sina kunder och har därför kunnat välja ut vilka 

kunder som skall intervjuas utifrån hur engagerade kunderna är i systemets 

utveckling. Det är kunder som har haft mycket åsikter om hur IST skulle 

kunna förändra systemet. 

Kontaktpersonen på IST tycker att det var tillräckligt med tre respondenter.  

 

Spridning av resultat 

Resultatet kommer att användas för att vidare utveckla IST analys och därför 

kommer resultatet endast redovisas för IST analys utvecklarna. Resultatet 

kommer ligga till grund för en kravspecifikation och även svara på frågor om 

hur användarna ställer sig till produkten.  
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

I denna bilaga visas intervjuguiden. 

 

Intervjuguide för kravinsamling vid utveckling av IST analys. 
Observera att frågor kan tillkomma eller falla bort allt eftersom vi genomför intervjuerna. 

 

Denna undersökning kommer ligga till grund för vårt examensarbete inom 

informatik på kandidatnivå. Undersökning kommer att användas för att dra 

slutsatser kring användarmedverkan och huruvida användarmedverkan ger 

en fördel vid systemutveckling. 
   

 

1. I vilket syfte använder du IST analys?  

 

2. Vilka positiva/negativa funktioner finns i IST analys?  

2.1.Finns det några funktioner som du anstår från att använda, i så fall 

varför? 

 

3. Saknar du någon information eller några funktioner i IST 

analys?  

 

4. Är ”namn” på tabeller, fält och rader relevanta och lättförståliga 

i IST analys?  

 

5. Finns det tillfredsställande hjälpavsnitt eller annan typ av 

hjälpfunktion/support för IST analys? 

 

6. Vilka förändringar skulle du vilja se i IST analys? 

Färg och form 

Navigeringsmöjligheter 

Rubriker och texter 

Hjälpavsnitt/support 

osv. 
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Bilaga 5 - Intervju svar 

Här redovisas de svar vi fick från de respondenter vi intervjuade. 

 
Respondent 1 
Respondenten använder IST-analys för att samla beslutsunderlag, 

sammanställa statstik, sammanställa pedagogiska värden samt sammanställa 

LUS-värden(hur många av eleverna som kan läsa). Respondenten tycket det 

är bra att IST-analys uppdateras snabbt samt att man kan få tillgång till 

mycket information snabbt. Systemet är rörligt och svårt att för sällan 

användare att lära sig dock underlättar bokmärken. Respondenten vill att det 

ska visas tydligare i vilken flik man befinner sig i. Information ska kunna 

låsas ett visst datum så man kan använda de siffrorna vi ett senar tillfälle. 

Respondenten tycker det är svårt att tyda om det är hösttermin eller vårtermin 

eftersom de betecknas med 1 och 2.  

Respondenten skulle vilja se att det kom ut lärofilmer samt broschyrer. 

Respondenten upplever att färgerna är lugna och bra. Respondenten vill 

också att bokmärken följer med kontot istället för att det stannar på datorn.       
 
Respondent 2 
Vi pratade med en IT-samordnare som främst använde IST-analys till att 
samla statistik, för att kunna följa hur eleverna i skolan ligger till. 
Respondenten tycker att IST-analys är snabbt, enkelt och innehåller bra 
information. Dock att det finns en del krångliga val samt att gränssnittet 
är tråkigt och oinspirerande. Respondenten tycker det mesta är bra dock 
är det viktigt att användaren kan Extens samt att det skulle finnas en 
bättre manual.    
  
Respondent 3  
Vi talade med en IT-samordnare som främst förvaltar IST-analys till 

användarna. Respondenten arbetar mellan användarna och företaget IST. 

Respondenten hävdar att användare som inte ofta sitter i systemet har svårt 

att lära sig vilket leder till att IST-analys har fått en låg acceptans, 

respondenten hävdar även att vissa flikar är svårt att förstå t.ex. ”Barn kö” 

och ”Vux” samt att IST-analys användarvänlighet behövs förbättras.  

Respondenten hade ett antal önskemål såsom att i rektorsfliken ska elevernas 

namn och betyg presenteras i alla kurser, samt presentera antal poäng och 

högskolebehörighet. Respondenten önskade även en flik för att underlätta 

måluppföljelser, där läraren kunde fylla i ett mål som sen efter terminen 

jämförs med resultatet. För att säkerhetsställa att alla elever är ifyllda ska 

systemet visa hur många elever som fyllts i av alla de elever som finns i 

klassen. Respondenten vill också att bokmärken ska kunna kategoriseras, 

samt att systemet ska innehålla en inloggning och utloggnings funktion.     
   


