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Sammanfattning 
 

Krönikor och artiklar tar ständigt upp misslyckade systemutvecklingsprojekt. 

Användarbehovet glömts bort och de nya IT-systemen skrotas för att de är oanvändbara. 

Genom att involvera användare i systemutvecklingsprojekt kan kvaliteten på IT-systemet öka 

och samtidigt öka användningen av IT-systemet.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva de mest kritiska 

framgångsfaktorerna som bidrar till en lyckad användarinvolvering i 

systemutvecklingsprojekt. 

 

Insamlingen av primärempiri består av två personliga intervjuer med en projektledare från en 

systemimplementatörsorganisation och två telefonintervjuer med en projektledare från en 

systemimplementatörsorganisation. Med hjälp av intervjuerna har jag kunnat identifiera flera 

olika framgångsfaktorer som berör framgångsrik användarinvolvering. Insamlad 

sekundärempiri består av tre fallstudier som berör användarinvolvering. Tillsammans skapas 

fem fallstudier och utifrån dem har jag kommit fram till tre kritiska framgångsfaktorer för 

lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt: 

 

Användarnöjdhet skapas genom företagsledningens och användarrepresentantens 

engagemang. Utan företagsledningens engagemang kan beslutsmandat saknas hos 

användarrepresentanten. Detta innebär att användarrepresentanten inte kan ta beslut i 

systemutvecklingsprocessen som kan leda till att systemutvecklingsprojektet står still. 

 

Det framgår utifrån den jämförande analysen att kommunikation mellan 

användarrepresentanten och systemimplementatören är en kritisk framgångsfaktor. För att 

uppnå bra kommunikation krävs teknisk förståelse. Utan teknisk förståelse skapas svårigheter 

till kommunikation mellan användarrepresentanten och systemimplementatören, vilket gör det 

svårt för användarrepresentanten att bidra med användarbehov och krav på IT-systemet. 

 

Vidare framgår det i analysen att acceptansen för IT-systemet är högre om det finns 

användarrepresentanter som är involverade i systemutvecklingen. Nyttan med acceptans 

underlättar implementeringen av IT-systemet och skapar bättre användarinvolvering. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 
 

IT-projekt, agilt, utveckling, effektivitet är ord som oftare dyker upp när företag och 

offentliga verksamheter ska införa IT-system. Allt ska bli effektivare och mycket information 

ska cirkulera. Men alla projekt är långt ifrån lyckade och i en studie gjord av The Standish 

Group (2009) visar att 49 % av IT-projekten är en utmaning. 

 

”Sluta bygg system som alla hatar” är rubriken på Computer Sweden (2013) artikel. ”Ännu ett 

fiasko för Accenture” skriver Computer Sweden (2014). Rubrikerna i Computer Sweden 

haglar om IT-projekt som misslyckats. Det finns olika orsaker varför projekten inte gått som 

planerat men ett av fokusen som både en artikel i Computer Sweden (2014) och en artikel i 

Computer Sweden (2013) tar upp är bristande användarinvolvering. Computer Sweden (2013) 

menar i en artikel om hur användares bruk glöms bort och istället hamnar fokus på andra 

viktiga detaljer som säkerhet och juridiska aspekter. Dessa detaljer är dock inte viktiga om 

användare inte kan använda IT-systemet när det väl införs. Samma misstag finns i det nya 

systemet PUST, som skulle underlätta för polisen i deras arbete ute i fält och direkt på 

brottsplatsen. Ur en rapport om PUST (Woxblom 2013) skildras hur systemet inte fungerar ur 

användares synvinkel. Orsaker är dålig förbindelse ute i fält, det tar lång tid att avrapportera 

och många fler orsaker som gör att systemet ogillas av flera användare. PUST lades slutligen 

ned (Rikspolisstyrelsen 2014). Söderström (2011) redogör i sin bok för hur flera flygbolag år 

2005 fick dras med många förseningar på grund av ett nytt IT-system. IT-systemet krävde mer 

personal än beräknat, vilket innebar mycket dubbelarbete för flygledare. En arbetsuppgift som 

utfördes av en person före införandet av IT-systemet behövde hanteras av två personal efter 

införandet. Söderström skildrar även vårdsystem som vid upprepade tillfällen fått Lex-Maria-

anmälningar och patienterna riskerar att få fel medicinsk bedömning. Personal grät sig till 

sömns av rädsla. Användare hade ont i magen vid tanken på att gå till sitt arbete. Söderström 

redogör för en rad av liknande katastrofala IT-system där användarfokus saknas. 

 

I början av 2000-talet utförde The Standish Group (2001) en lista över topp tio 

framgångsfaktorer för IT-projekt. På första plats hamnade chefs/verkställande chefs support, 

på andra plats hamnade användarinvolvering och tredje plats erfarna projektledare. 

Användarinvolvering är en viktig faktor som betyder att även om IT-projektet är i tid och 

inom ramen för sin budget, kan projektet räknas som misslyckat om inte projektresultatet 

möter användares behov. Att många IT-projekt misslyckas på grund av bristande 

användarinvolveringen motiverar vidare utforskning av kritiska framgångsfaktorer för 

användarinvolvering. Det finns en del forskning inom ämnet användarinvolvering. Det kan 

dock vara svårt att strukturera en systemutvecklingsprocess bland den mängd av 

framgångsfaktorer som kan hittas i litteraturen. En prioritering kan därför vara användbar.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva de mest kritiska 

framgångsfaktorerna som bidrar till en lyckad användarinvolvering i 

systemutvecklingsprojekt. 

 

1.3 Avgränsningar 
  

Användarinvolvering är ett stor område som innebär att många faktorer kan spela in. 

Kandidatuppsatsen riktar sig mot användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt, vilket 

innebär att jag har avgränsat mig från systemutveckling som inte sker i projektform. Andra 

avgränsningar som gjort är att projektets tid eller ekonomi har inte tagits upp som 

framgångsfaktorer. Anledningen är för att alla projekt påverkas av tid och ekonomi. 

 

1.4 Målgrupp 
 

Målgruppen för den här kandidatuppsatsen är offentliga som privata organisationer som har 

tankar på att använda användarinvolvering för att underlätta utvecklingen av ett nytt IT-

system. Kandidatuppsatsen kan utgöra en teoretisk grund för fördelar och risker med att 

använda användarinvolvering och hur användarinvolvering kan skapa nytta för utvecklingen. 

Kandidatuppsatsen kan även vara av intresse för systemimplementatörer av IT-system. 

Kandidatuppsatsen kan ge systemimplementatören olika synvinklar utifrån 

kundorganisationen samt sin egen delaktighet i ett systemutvecklingsprojekt. Den 

obligatoriska målgruppen för kandidatuppsatsen är tredjeårsstudenter i ämnet informatik.  
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt  
 

Det finns många olika varianter på undersökningar och inriktningar inom forskningen. 

Kvantitativ forskning och kvalitativ forskning är två inriktningar en forskare kan ta för att 

generera bearbeta och analyser information (Patel & Davidsson 2003). Med kvantitativ 

forskning är studier som fokuserar på mätningar som exempelvis vid ett experiment eller vid 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning å andra sidan inriktar sig 

mot individer, mönster och verbala analysmetoder (Patel & Davidsson 2003). Forskarna 

beskriver att oftast innehåller forskningsarbeten både kvalitativ och kvantitativ angreppssätt.  

 

Det angreppssätt av kvalitativ och kvantitativ som ska vara huvudundersökningssätt avgörs 

beroende av hur forskaren ställer sitt undersökningsproblem. Om undersökningsproblemet 

innehåller: var, hur eller skillnader bör statiska bearbetnings- och analysmetoder användas. 

Om problemundersökningsfrågan handlar om tolkning och förståelse bör en verbal 

analysmetod användas (Patel & Davidsson 2003). ”Kvalitativ forskning är tolkande 

forskning” (Alvehus 2013). 

 

Mitt val av forskningsmetod för kandidatuppsatsen är en analytisk metod av kvalitativa 

intervjuer. Valet av forskningsmetod utgår ifrån mitt syfte som är att identifiera och beskriva 

vilka faktorer som bidrar till en lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt, ur ett 

relationsperspektiv. Eftersom kandidatuppsatsen har ett relationsperspektiv kan inte ett 

statiskt bearbetningssätt tillämpas och får således inte heller ett kvantitativt angreppssätt. 

 

2.2 Upplägg för undersökning 
 

Patel och Davidsson (2003) menar att det första som måste utföras innan studien ska 

genomföras är att bestämma upplägg för undersökning. Med detta menar forskarna vilka 

tekniker som information ska insamlas med och vilka individer som ska medverka. Ejvegård 

(2009) anser att författaren/forskaren alltid ska redovisa vilken metod som ska användas i 

akademiska uppsatser. Även teknikval ska redogöras. Det finns flera vanliga 

undersökningsupplägg, exempel på dessa är: survey-undersökning och fallstudie. 

 

Survey-undersökning är en undersökning som vanligtvis sker på en större avgränsad grupp för 

att skapa information om ett antal variabler (Patel och Davidsson 2003). Population är hela 

den mängd av individer som studeras vid statiska undersökningar (NE 2014). I survey-

undersökning kommer valet till vilken population som ska delta i undersökningen om det inte 

finns möjlighet att fråga alla, eller titta på alla olika situationer (Patel och Davidsson 2003).  

 

”Ett syfte med en fallstudie är helt enkelt att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 

av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten” 

(Ejvegård 2009, 35). ”Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på 

en mindre avgränsad grupp” (Patel & Davidsson 2003, 54). Idé med fallstudie är att inte 

behöva förklara i det stora hela utan förklara ett begränsat utrymme och ge läsaren en 

uppfattning om hur verkligheten går till eller ser ut (Ejvegård 2009). Fallstudie är ett 

undersökningsupplägg som många använder sig av när processer och förändringar ska 

granskas (Patel & Davidsson 2003).  
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Enligt Goldkuhl (2011) finns ett inslag som ofta är viktigt för kunskapsutveckling. Att göra 

jämförelse mellan olika fall eller olika företeelser i ett och samma fall. Goldkuhl (2011) 

menar på att det är svårt att utföra en studie där ingen jämförelse sker.  

 

I kandidatuppsatsen har jag valt att jämföra tre fallstudier. Anledningen till val av jämförelse 

av fallstudier är att det skapar möjlighet att granska en mindre del av ett tidsbegränsat förlopp 

samt analysera förloppet. Det ger även ett stort empiriskt material som annars är svårt att 

tillgå under en begränsad tidsperiod. För att skapa mig en förståelse och kunskap om 

användarinvolvering har jag utfört intervjuer med två projektledare inom olika 

systemimplementatörsorganisationer. Detta för att underlätta analysen av användarinvolvering 

och de tre fallstudierna. De tre fallstudier som jag analyserar är från olika länder och 

årtionden, vilket skapar en stark trovärdighet. Nackdelen är att ingen av fallstudierna 

representerar Sveriges sätt att involvera användare i systemutvecklingsprocessen. Med hjälp 

av projektledarna kan jag skapa en svensk synvinkel på hur användarinvolvering används i 

Sverige och se relativa skillnader mellan fallstudierna och projektledarna. Syftet med denna 

kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva de mest kritiska 

framgångsfaktorerna som bidrar till en lyckad användarinvolvering i 

systemutvecklingsprojekt. Samtidigt handlar alla tre fallstudier i kandidatuppsatsen om 

förändringsarbete, vilket även syftar till begreppet fallstudies betydelse.  

 

2.3 Insamling av data och empirisk mättnad 
 

Precis som att det finns olika metoder för undersökningsupplägg finns det olika sätt att samla 

in information. Ett av de avseendena är intervju och enkäter. Intervjuer är oftast personliga 

och innebär att intervjuaren träffar intervjupersonen i realtid och genomför intervjun. En 

intervju kan också genomföras per telefon (Patel & Davidsson 2003). 

 

Innan intervjun kan det vara av värde för intervjupersonen att successivt få information 

angående syfte med intervjun och vad informationen kommer att användas till (Patel & 

Davidsson 2003). Detta gäller även personlig information om intervjupersonen. Samtidigt är 

det av stor vikt att poängtera det värde som intervjupersonen kommer ge till den akademiska 

uppsatsen. Uppgifterna som intervjupersonen ger kan vara konfidentiella. Detta innebär att 

endast intervjuaren känner till personuppgifter från intervjupersonen. Fortsatt ska intervjun 

skrivas ut i ren text, vilket medför omedveten eller mindre medveten påverkan på 

informationen. Genom att dela resultaten av den nedskrivna intervjun med respondenten som 

medverkat i studien kan forskaren få feedback och på så vis säkerställa att informationen är 

korrekt (Patel & Davidsson 2003). 

 

Det finns två sätt att samla in empirisk data. Primär data och sekundär data. Informationen 

som samlas in av forskaren som utför studien benämns primär data. Den informationen som 

samlas in i andra hand, information som skapats av en annan forskare i annat syfte benämns 

sekundär empiririsk data (Alvehus 2013).  

 

Empirisk mättnad kan komma på tal när en uppsats ska skrivas (Alvehus 2013). Det menas 

med att exempelvis intervjuer kan få en mättnad, att ingen direkt ny information uppkommer 

utifrån nya intervjuer. Det är svårt att säga hur många intervjuer som krävs och hur fylliga 

intervjusvaren är. Alvehus (2013) menar att det inte behöver bero på urvalet av 

intervjupersoner utan att fel intervjustrategi används, att intervjupersoner inte får möjlighet att 

komma med olika infallsvinklar.  
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Insamling av data till kandidatuppsatsen av skett på olika sätt för att skapa en hög 

kunskapsnivå. Dels har kvalitativa intervjuer gjorts med två projektledare från olika företag, 

som är placerade i olika län. De två intervjuer som gjorts utgår från en intervjuguide baserad 

på analysmodellen. Frågorna i intervjuguiden är skrivna för att ge intervjupersoner utrymme 

för diskussion. För att skapa ett bra mätverktyg har jag utgått från analysmodellen och på så 

vis skapat en intervjuguide med frågor som speglar det aktuella syftet. I förväg har 

intervjupersonerna fått ta del av mitt syfte och vad informationen som de ger mig kommer 

användas till. För att intervjupersonerna ska känna sig trygga i situationen har jag valt att göra 

deras personliga information konfidentiell. Projektledare A intervjuer har skett per telefon och 

projektledare B har skett via personliga möten på hans arbetsplats. Intervjuerna är empiriska 

primära data. För att säkerställa den information som Projektledare A och B beskrivit i 

intervjuerna har de delgetts den skrivna intervjun. Sekundära empiriska data är tre stycken 

fallstudier från olika årtal, länder och företag. Att använda sekundär empirisk data lyfter 

uppsatsens trovärdighet och ger en större verklighetsförankring, eftersom fallstudierna 

fokuserar på användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt. Kandidatuppsatsen är även 

förankrad med flera relevanta forskningsartiklar och böcker som sekundär teori.  

 

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 

Det är av stor vikt att ta upp reliabilitet och validitet när en akademisk uppsats skrivs. 

Anledningen är att uppfylls inte kraven från reliabilitet och validitet har inte 

forskningsresultatet vetenskapligt värde (Ejvegård 2009).  

 

”Reliabilitet anger tillförlitlighet hos och användarbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten” (Ejvegår 2009, s 77). Många gånger tillverkar forskare sina egna mätinstrument 

och risken för att tillförlitligheten är låg finns. ”Realiabilitet avser huruvida 

forskningsresultatet är upprepningsbara (Alvehus 2013, s 122).” Alvehus (2013) menar att om 

mätningen är pålitlig kan en annan forskare utför samma undersökning och få samma resultat.  

Validitet är ett begrepp som avser om forskare mäter det som han/hon utger sig för att mäta 

(Ejvegård 2009). Överensstämmelsen mellan vad som undersöks och vad som var menat att 

undersökas är validitet (Patel & Davidsson 2003). Vikten av att ange ett exakt mått som 

forskare, är avgörande för validiteten (Ejvegård 2009).  

 

Om tanken är att undersöka en hel population, men det finns endast tillgång till ett mindre 

urval av den populationen. Gäller resultatet från urvalet som undersökningen ger, hela 

populationen? Detta kallas för att generalisera urvalet till hela populationen, att resultatet 

gäller för hela populationen (Patel & Davidsson 2003).  

 

Mitt mål med kandidatuppsatsen är att sträva efter hög validitet och reliabilitet. Den här 

akademiska studien har en grund av ett flertal insamlade vetenskapliga artiklar, böcker och 

fallstudier. Även den analysmodell som finns i studien är baserad på en vetenskaplig 

analysmodell av Chow och Cao (2008) för att ge högre reliabilitet. För att höja validiteten är 

intervjuguide 2 (se Bilaga 2) utformad efter analysmodellen för att strukturera intervjun, 

undersöka det syfte som studien har och avse att höja reliabilitet. Studiens empiriska 

undersökning består av intervjuer med två projektledare och tre fallstudier, vilket innebär att 

generaliserbarheten är beroende på vilken kontext läsaren vill placera slutsatserna.  
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2.5 Etiska reflektioner 
 

Vid en akademisk uppsats bör etik finnas i åtanke (Alvehus 2013). Etik bearbetar vad som får 

undersökas och vad som inte får undersökas ur principiell synpunkt (Ejvegård 2009). Vilka 

områden som får behandlas i en undersökning är forskare oense om. Frågan om vad som får 

forskas på varierar från land till land och individ till individ, exempelvis om djurförsök är 

godtagbart eller hur forskare ska förhållas sig till förstörelsevapensforskning (Ejvegård 2009, 

Patel & Davidsson 2003). Tillvägagångssätten ligger också inom etikens ramar. Att spionera 

på människor i forskningssyfte anses inte var rätt eller frihetsberöva människor (Ejvegård 

2009). Att förvränga uttalanden eller skriva att en person sagt si eller så när personen inte 

yttrat att sig i fråga, är inte ett korrekt sätt att använda sig av insamlad data (Ejvegård 2009). 

 

Den här akademiska kandidatuppsatsen är uppbyggd på en variation av vetenskapliga artiklar 

och böcker som behandlar ämnet användarinvolvering. Undersökningen syftar till att se vilka 

kritiska framgångsfaktorer som finns för lyckad användarinvolvering och jag har gjort 

intervjuer utefter detta. Intervjupersonerna har delgivits mitt syfte och har själva fått valt att 

svara på de frågor som känns bekväma för dem att svara på. Båda intervjupersonerna har 

delgivits den text jag skrivit om deras uttalanden för att undvika förvanskning. Den sekundära 

empiri finns att tillgå i vetenskapliga artiklar och jag har endast återgett de åsikter som 

forskarna uttalat sig om i respektive artiklar.  

 

2.6 Val av intervjupersoner 
 

För kandidatuppsatsen var det av stor vikt att intervjupersonerna hade bred kunskap om alla 

parter som är delaktiga i ett systemutvecklingsprojekt och varit delaktiga i flera 

systemutvecklingsprojekt. Det naturliga valet föll på företag som arbetar med att införa IT-

system dagligen. Med hjälp av personliga kontakter fick jag kontakt med en projektledare från 

Karlstad och en projektledare från Örebro som arbetar med att implementera IT-system i 

offentlig som privat sektor. Båda projektledare har mer en tio års erfarenhet av 

systemimplementation och bred kunskap användarinvolvering och kundorganisationers del i 

systemutvecklingsprojekt.  

 

2.7 Val av fallstudier 
 

Att välja rätt fallstudie för den här kandidatuppsatsen var en avgörande faktor på det 

kommande resultatet/slutsatsen och därför av stor vikt. Det vetenskapliga utbudet på 

fallstudier som innehåller systemutveckling är stort, men det finns ett begränsat antal som 

innehåller användarinvolvering. Det främsta urvalskriteriet för de tre fallstudier som valdes ut 

var att de skulle överensstämma med den valda analysmodellen till hög grad. Detta för att 

jämförelsen mellan fallstudierna skulle bli mer korrekt och lätt att urskilja olikheter/likheter. 

Ytterligare ett urvalskriterium var att fallstudierna skulle ha ett brett tidsspann eftersom det 

ger möjlighet att se om liknande problem i systemutvecklingsprojekt med 

användarinvolvering fortfarande exciterar.  
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2.8 Styrkor och brister 
 

En styrka med kandidatuppsatsen är att jag använt mig av flera olika empirikällor som 

presenterar fallstudier med användarinvolvering. Fallstudierna ger en variation av kunskap om 

användarinvolvering och vilka kritiska framgångsfaktorer som finns. Detta är ett stort 

komplement till den primära empirin. En annan styrka med kandidatuppsatsen är vidden på de 

fallstudier som presenteras, företagen ligger i olika länder och har ett varierande årsspann. 

Även om Newman och Nolbe (1999) är en gammal studie, kan jag dra anspelningar på 

liknande problem med användarinvolvering nu som då. 

 

En brist med kandidatuppsatsen är att möjligheten inte funnits att utföra intervjuer med 

användare som varit delaktiga i ett systemutvecklingsprojekt. Istället används sekundär empiri 

som innebär att jag tar del av en andra forskares studie om användares åsikter om 

användarinvolvering. En annan brist med kandidatuppsatsen är att det troligtvis finns fler 

framgångsfaktorer än dem jag tagit upp, kultur och personkemi kan säkert spela en viktig roll.  

 

2.9 Relativa styrkor och svagheter 
 

En styrka med den primära empiri är att jag själv har utformat intervjuguiden och kan ställa 

de frågor som är aktuella för den här studien. Det innebär att intervjuguiden är utformad efter 

den valda analysmodellen och på så vis underlättar vid analysen av resultatet. I jämförelse 

med den sekundära empiri som jag insamlat kan jag inte ställa raka frågor, utan får utgå från 

andra forskares redogörelse och åsikter. En styrka med den sekundära empirin är att de tre 

fallstudier som analyserats har till stor del överensstämt med analysmodellen, vilket innebär 

att jag har kunnat ”ställa” intervjufrågorna även till fallstudierna.  

 

En svaghet med den primära empirin är att intervjuerna inte utgår från en specifik fallstudie, 

utan är en sammanfattning på projektledarnas medverkan i IT-projekt över tid. Fördelen med 

sammanfattningen är att jag får en överblick över hur verkligheten fungerar med många års 

erfarenhet, vilket skapar stor trovärdighet. Svagheten med de tre fallstudierna är att de endast 

utgår från specifika fall och det blir ett ”stickprov” utifrån en population. Samtidigt som detta 

är en styrka för att kunna specificera kritiska framgångsfaktorer som bidrar till lyckad 

användarinvolvering.  
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3. Teori 
 

3.1 Systemutveckling 
 

Systemutveckling sker ofta med formella kravspecifikationer och omfattande metodstöd 

(Hedman & Lind 2009). Systemutveckling sker i projektform med olika projektroller som 

beskrivs i 3.1.2 Projektroller i systemutvecklingsprojekt.  

 

Följande beskrivning av systemutveckling är en övergripande förklaring över hur ett 

systemutvecklingsprojekt kan gå till: Ett systemutvecklingsprojekt börjar med att det finns ett 

behov för ett nytt IT-system. I första skedet undersöks om nyutveckling är möjligt i 

organisationen och vilka behov som behöver fyllas av det nya IT-systemet (Hedman & Lind 

2009). I nästa skede upprättas en kravspecifikation som är en lista på de krav som kunden 

ställer på en upphandling (NE 2014). Innan IT-systemet byggs genomförs en detaljerad studie 

om all data som kommer finnas i IT-systemet, databaser, affärslogik, säkerhet etc. När 

detaljstudien är klar kan programmeringen utföras (Hedman & Lind 2009). Under tiden som 

IT-systemet programmeras utförs tester (Gustavsson 2011). Sista skedet är användning av IT-

systemet, tillkommer uppdateringar och förvaltning. När IT-systemet inte längre är aktuellt 

avvecklas det och ett nytt IT-system införs.   

 

3.1.1 Utveckla i Projektform 
 

”Ett projekt är en temporär organisation som sätts samman för att under en begränsad tid lösa 

ett specifikt problem” Görling (2009, s 42). Magnusson och Olsson (2008, s 102) definierar 

projekt som, ”Ett tids- och resursmässigt begränsat åtagande av engångskaraktär”. Den 

temporära organisationen innehåller oftast personer med olika roller och kompetens för att 

kunna lösa problemet (Görling 2009). Eftersom gruppen är temporär kan det hända att 

personerna har delad erfarenhet eller rutiner enligt Reich et al. (2012). Det kan även innebära 

att en person behöver avgränsas från sitt vanliga arbete för lösa uppgiften (Görling 2009, 

Jansson & Ljung 2004).  

 

En organisation som utför projekt som huvudverksamhet kan vara exempelvis konsultfirmor. 

Konsultfirmans organisation är uppbyggd på ett projektorienterat sätt som innebär att varje 

anställd arbetar i ett projekt med sin spetskompetens. När slutmålet är nått i det projektet, 

flyttas den anställde över till nästa projekt (Görling 2009, Hedman & Lind 2009).  

 

3.1.2 Projektroller i systemutvecklingsprojekt 
 

Här förklaras några av de roller som förekommer i systemutvecklingsprojekt. Tanken med att 

förklara dessa roller är för att skapa en uppfattning om hur en projektgrupp kan se ut.    

 

Projektledare 

 

Rollen som projektledare kan se olika ut beroende på projektets utformning. En projektledare 

kan vara chef för hela verksamheten och samtidigt ansvara för projekt. Projektledaren kan 

också vara en utsedd person. Projektledarens roll är att se till att projektet går smidigt framåt, 

att alla inom projektet har det som krävs för att arbetet ska gå framåt (Görling 2009). En 

teknisk projektledare är en definition av en individ som både har teknisk kompetens inom IT 

samt projektledarkompetens.  
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Systemimplementatör 

 

En leverantör bemöter de krav kunden ställer på det nya IT-systemet och kommer med 

lösningsförslag (Eriksson 2007). Ledningen och systemimplementatören utbyter krav och 

önskemål om IT-systemet och hur projektet skall fortgå (Görling 2009). I den här studien är 

systemimplementatör ett övergripande begrepp som innefattar alla roller som finns hos en 

systemimplementatörsorganisation.  

 

Styrgrupp/ ledning 

 

Beroende på storleken av projektet kan en styrgrupp tillsättas (Gustavsson 2011). En 

styrgrupp innehåller individer som har kunskap om förändringsbehovet och som är insatta i 

hur verksamheten är uppbyggd. Ofta handlar det om chefer inom verksamheten (Magnusson 

& Olsson 2004). Styrgruppens har till uppgift att ta beslut angående projektet (Jansson & 

Ljung 2004). Det är viktigt för individerna att förstå anledningen varför de är med i 

styrgruppen (Gustavsson 2011). Det ger inget extra mandat att sitta i styrgruppen enligt 

Jansson och Ljung (2004) utan alla individer i gruppen har redan beslutsfattande mandat. En 

styrgrupp ska kunna ta snabba beslut och därför rekommenderar Gustavsson (2011) att 

gruppen ska vara liten. Anledningen är att färre personer har lättare att komma till konsensus. 

Gustavsson (2011) ger rådet till alla projektledare att för det mesta vara tillfälligt förordnad 

ledare över styrgruppen för att kunna motivera och förklara för medlemmarna varför de har 

sina mandat. Jansson och Ljung (2004) rekommenderar att projektledaren upprätthåller en 

dialog med styrgruppen genom att delta i alla möten som styrgruppen har. En konstruktiv 

dialog är ett av huvudsyftena till varför en styrgrupp tillsätts.  

 

Referensgrupp 

 

En referensgrupp är en grupp som ska ge konstruktiv återkoppling på systemutvecklingen 

över tid (Gustavsson 2011). Referensgruppen bör innehålla användare som ska bruka det nya 

systemet eller åtminstone en person med rollen som förvaltare över systemet när det införts 

hos kundorganisationen. Gustavsson (2011) beskriver att det är vanligt i IT-projekt att 

referensgruppen inte används under tiden IT-system utvecklas. Även om referensgruppen är 

en av de viktigaste delarna i utvecklingen, förklaras den ofta bort som en tidsbesparing.  

Syftet med referensgruppen är att de ska ge förbättringsförslag på det nya IT-systemet under 

tiden det utvecklas.  

 

Projektbeställare 

 

Rollen som projektbeställare kan vara delad i två. Det kan finnas en projektbeställare som 

finns i kundföretaget och en projektbeställare som finns i systemimplementatörens företag. 

Det vanligaste är att projektbeställaren hos systemimplementatörens verksamhet är den säljare 

som gjort avtal med kunden. Projektbeställaren ansvarar för vilka ramar projektet har och den 

budget som finns (Gustavsson 2011). Projektbeställaren som finns hos kunden har andra 

intressen, som att ställa detaljkrav på projektresultatet och ge information om hur 

kundorganisationen fungerar (Gustavsson 2011). Jansson och Ljung (2004) menar att 

projektbeställarens roll hos systemimplementatören är att vara projektledarens uppdragsgivare 

och har rätt att avsluta projektet.  
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Användare 

 

Förklaras i kapitel 3.2 Användare. 

  

3.2 Användare 
 

En definition av användare är en människa som själv använder IT-systemet som finns på 

deras arbetsplats. Inom definitionen finns sekundära användare som inte har direktkontakt 

med IT-systemet men får information från IT-systemet (Harris & Weistroffer 2009). I figur 1 

ges förslag på hur en organisation skulle kunna se ut i förenklad form.  

 

 
Figur 1: Illustration över en fiktiv organisation skapad av författaren. 
 

Inom en organisation kan det finnas flera olika yrkesroller som behöver IT-systemstöd för 

olika arbetsuppgifter. Exempelvis behöver en montör använda sig av IT-systemet för att 

kontrollera att alla bildelar sitter korrekt i jämförelse med avdelningschefen på samma 

bilfabrik som vill se hur många bilar som skapas per dag. De yrkesroller som använder sig av 

IT-systemstödet får ett samlat namn som användare. Det ska tilläggas att användare inte 

endast kan finnas inom organisationen utan även olika leverantörer kan komma i kontakt med 

IT-systemet som kallas för sekundära användare. I billeverantörens fall kan IT-systemet ge 

information om det är dags att leverera mer delar (Jansson & Ljung 2004). 

 

3.3 Användarinvolvering 
 

Baroudi et al. (1986) menar, ur en generell synvinkel, att användarinvolvering används för att 

försäkra sig om att IT-systeminförandet blir lyckat. Användarinvolvering är ofta önskvärt för 

att kunna skapa en dialog mellan användarrepresentant och utvecklare som i sin tur leder till 

bättre IT-system (Hedman & Lind 2009).  

 

Eftersom vetenskapliga artiklar ofta är skrivna på engelska finns det två begrepp för att 

involvera användarrepresentanter i utvecklingen av ett nytt IT-system: ”användardeltagande” 

och ”användarinvolvering” (Harris & Weistroffer 2009, 740). Hartwick och Barki (1994) 
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anser att det begreppet som bör användas är användardeltagande eftersom det borde vara 

användarens beteende och handlingskraft i utvecklingsprocessen som mäts, inte själva 

involveringen. Begreppet användarinvolvering borde istället syfta på den psykologiska 

statusen varje individ har (Hartwick & Barki 1994). Damodaran (1996) anser att 

användarinvolvering används som en synonym för användardeltagande i tekniska 

sammanhang. Harris och Weistroffer (2009) definierar användarinvolvering som: åtgärder 

och aktiviteter användarrepresentanter utför i systemutvecklingsprojektet. I en tidigare studie 

av Barki och Hartwick (1989) anser de att generellt sett, används användarinvolvering som ett 

begrepp för medverkande i IT-systemutvecklingsprocessen. Definitionen som kommer 

användas i kandidatuppsatsen är att användarinvolvering beskriver användarrepresentanter 

som är medverkande i IT-systemutvecklingsprocessen.  

 

3.4 Användarrepresentant och Superanvändare 
 

Damodaran (1996) skildrar en grupp av användare som utses till representanter som ska 

förmedla resterande användares åsikter och förslag på det nyutvecklade IT-systemet. 

Damodaran (1996) menar på att de representanter som blir utvalda tidigt behöver 

uppmärksammas, tränas och erhålla resurser för att på bästa möjliga sätt kunna granska det 

nuvarande IT-systemet och utvärdera vilka kriterier det nya IT-systemet behöver uppfylla. 

Det är viktigt att alla användargrupper inom kundorganisationen blir representerade, därför 

bör alla användargrupper ha en egen representant. I en referensgrupp ingår 

användarrepresentanter.  

 

I en studie gjord av Åsand och Mørch (2006, 3) presenteras en definition av superanvändare: 

“regular employees with in-depth knowledge of one or more of the organization’s computer 

applications without being programmers”. Åsand och Mørch (2006) menar vidare att 

superanvändare är tränade till att lära andra användare att bruka det nyutvecklade IT-systemet. 

Åsand och Mørch (2006) menar på att superanvändare har mer branschkunskaper än andra 

användare och en högre teknisk kunskap, genom att de i sitt dagliga arbete möter 

systemutvecklare. Fredriksson och Arola (2009) definierar superanvändare som personer med 

bäst branschkunskap.  

 

3.5 Fördelar med användarinvolvering 
 

Det finns många fördelar med att använda sig av användarrepresentanter redan tidigt i 

utvecklingen av IT-systemet. Dels för att det ger användare möjlighet att redan i 

kravprocessen komma med förslag om hur IT-systemets funktioner kan vara användbara i det 

nya IT-systemet. Dels för att systemimplementatören lättare kan ta del av information om hur 

organisationen fungerar, användarinvolveringen kan skapa en dialog om organisationens 

uppbyggnad. Enligt Damodaran (1996) leder till minskad risk för kostsamma IT-system med 

applikationer som användare inte behöver eller kommer använda sig av. Den minskade risken 

ger i sin tur förbättrad kvalitet på det nyutvecklade IT-systemet.  

 

Magnusson (2009) påvisar i sin studie att många forskare har uppfattningen att 

användarrepresentanter kan komma med många bra idéer som faktiskt kan leda till ett positivt 

resultat. Att användarrepresentanter verkligen är innovatörer. Det som kanske är den 

viktigaste anledningen som Damodaran (1996) beskriver om användarinvolvering är det 

faktum att användarinvolvering måste ske kontinuerligt i varje steg av utvecklingen annars 

kommer problem staplas på varandra. Ju längre in i utvecklingen IT-systemet kommer, desto 

mer kostsamt blir det att rätta till brister och fel i IT-systemet (Görling 2009).  
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Figur 2 – Visar kostnaden över att korrigera fel 

Källa: Görling (2009, s. 154)  

 

Det är inte bara ur konsultens synvinkel användarinvolvering underlättar. Damodaran (1996) 

beskriver att användarinvolvering ger större acceptans för det nyutvecklade IT-systemet som i 

sin tur leder till effektivare användning av det nya IT-systemet för alla användare. 

 

Samspelet mellan användarrepresentant och systemimplementatör kan vara en 

inlärningsprocess (Magnusson 2009). Systemimplementatören kan lära sig om användares 

behov samtidigt som användarrepresentanten kan lära sig om teknologiska framsteg, vilket 

kan skapa nya utvecklingsmöjligheter sinsemellan. 

 

3.6 Risker med användarinvolvering 
 

Att diskutera risker istället för nackdelar är ett medvetet val gjort av författaren, eftersom 

användarinvolvering inte automatiskt innebär att de risker som beskrivs händer i alla 

systemutvecklingsprojekt. 

 

Utöver de klart positiva effekter av användarinvolvering som är dokumenterade (Butler & 

Fitzgerald (1997) finns det även risker med användarinvolvering. Görling (2009) påvisar att 

arbeta med människor innebär att användare som involveras i projektet har egna åsikter och 

värderingar. Exempelvis kan de ge förslag på applikationer som bör vara med utifrån eget 

tycke och inte vad som är bäst för alla användare på arbetsplatsen. Det kan därför vara svårt 

att ”hitta rätt användarrepresentant” som kan stödja systemimplementatören med sin expertis 

om användares nuvarande arbetsplats utan att lägga in mycket av sina egna värderingar och 

åsikter. Görling (2009) anser att det ur systemimplementatörens synvinkel är viktigt att inte 

bara förlita sig på användarrepresentanten utan även se till funktioner i det gamla IT-systemet. 

Det kan även vara nyttigt för systemimplementatören att skapa sig en egen uppfattning av 

arbetsplatsen genom observation.  

 

En annan risk som Görling (2009) tar upp är när kraven på det nya IT-systemet ska 

sammanställas i en kravspecifikation. Vare sig det är användarrepresentanten eller 

systemimplementatören som upprättar kravspecifikationen finns det risk att han/hon tror sig 

veta vad som efterfrågas av det nya IT-systemet och lägger in egna krav i kravspecifikationen.  

 

Det finns en risk att systemimplementatören tappar fokus på nya utvecklingsmöjligheter när 

han/hon arbetar tätt med användarrepresentanter och bara utvecklar på deras lösningsförslag 

(Magnusson 2009). 
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3.7 Användarcentrerad systemdesign 
 

I en studie gjord av Gulliksen et al (2003) redogörs för tolv nyckel principer för 

användarcentrerad systemdesign. Dessa nyckel principer är baserade på flera 

systemutvecklingsprojekt och tidigare studier inom ämnet. I studien testas även de tolv nyckel 

principer på ett systemutvecklingsprojekt genom bland annat observationer och intervjuer. De 

tolv nyckelprinciperna är: 

 

 Användarfokus 

 

Målet för organisationen är arbetet, de som utför arbetet är användare. Användarfokus är 

målet. Det är av stor vikt att alla i projektet förstår målet för organisationen och hur 

användares arbetssituation ser ut. Varför? Hur? Mål? Uppgifter? Är fyra frågor som 

utvecklare kan ställa för att identifiera aktiviteter som användare utför. Scenarion för 

användare kan sammanställas och klä väggar hos systemarkitekter för att upprätta ett 

användarfokus Gulliksen et al (2003). 

 

Aktiv användarinvolvering 

 

Enligt Gulliksen et al (2003) är det av stor vikt att användarrepresentanter involveras tidigt 

och fortlöpande genom hela systemutvecklingsprocessens gång. Användarrepresentanter ska 

inte endast medverka i systemutvecklingen, utan även i organisationsutvecklingen genom 

utformning av nya arbetsmetoder. Användarrepresentanter ska ha en representativ roll för alla 

användare inom organisationen.  

 

Evolutionär systemutveckling 

 

Gulliksen et al (2003) anser att systemutveckling ur användarcentrerad design bör vara 

iterativ och stegvis. Det innebär att användare ska involveras i utvecklingsprocessen och ge 

möjlighet att delge sina åsikter om konstruktionen innan besluten blir permanenta. En 

ordentlig analys av användarnas behov i samband med användning tillhör en iteration. 

Iterationen kan vara kort som en halvtimme, men ska dokumenteras och utifrån resultatet av 

användaranalysen ska konstruktionen omstruktureras. Meningen är att programvaran bit för 

bit bli en slutprodukt i form av ett IT-system.   

 

Framställa design på ett enkelt sätt 

 

Att framställa design på ett enkelt sätt för användare är ett måste för att användare ska kunna 

uppskatta de konsekvenser det nya IT-systemet kommer ge för deras arbetssituation 

(Gulliksen et al 2003). Ett sätt presentera design är att använda prototyper, som beskrivs mer 

ingående i nästa avsnitt.  
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Prototyper 

 

Gulliksen et al (2003) menar att prototyper är ett bra sätt att visualisera krav och idéer 

tillsammans med användare. Enligt Gulliksen et al (2003) sker det ofta att projektgruppen 

”fastnar” för en första prototyp och fullföljer den. Istället rekommenderar Gulliksen et al 

(2003) att skapa lätta och övergripande skisser, gärna flera olika för att låta kreativiteten 

flöda. Arbeta med flera prototyper och utvärdera krav och möjligheter med användare. 

Kreativa processen ska börja enkelt och inte bli detaljerad för fort eftersom det bevarar den 

öppna kreativiteten. 

 

Utvärdera användning i kontext 

 

Användbarhet bör vara målet med IT-systemet. Därför krävs det specifika 

konstruktionskriterier som styr utvecklingen. Redan tidigt i projektet bör analyser av 

användarsituationer analyseras. Första steget är att visa idéer i form av skisser på papper och 

under utvecklingsprocessens gång involvera användare genom att be dem utföra riktiga 

arbetsuppgifter. Utifrån beteendet, åsikter och reaktioner som kan analyseras utifrån mål om 

användarbarhet (Gulliksen et al 2003).  

 

Tydlig och medvetna designaktiviteter 

 

Systemutveckling bör vara strukturerad av aktiviteter. Gulliksen et al (2003) påpekar att 

användargränssnittets design är avgörande eftersom det är användarnas syn på IT-systemet. 

Det innebär att för användarna är IT-systemet samma som användargränssnittet. Med hjälp av 

en engagerad och medveten design skapas ett bra användargränssnitt och skapar 

användarbarhet (Gulliksen et al 2003). 

 

En professionell attityd 

 

En professionell inställning till systemutveckling är viktigt. Det är även av stor vikt att 

projektgruppen innehåller relevant multidisciplinär kompetens, som exempelvis 

programmerare, systemarkitekter och användare. Anledningen är att olika aspekter och  

delar av IT-systemets design och utvecklingsprocess kräver olika uppsättningar av kompetens 

(Gulliksen et al 2003). 

 

Användbarhetsexpert 

 

Enligt Gulliksen et al (2003) bör en erfaren användbarhetsexpert vara delaktig och genom 

hela projektets gång fungera som en drivkraft för den användarcentrerade systemdesign 

processen. Alternativt kan en användbarhetsgrupp/referensgrupp tillsättas. 

Användbarhetsexperten måste ha beslutsmandat för att kunna påverka frågor gällande 

användarbarheten av IT-systemet och framtida användningssituationer.  

 

Total design 

 

Gulliksen et al (2003) menar att alla aktiviteter i en organisation bör parallellt utvecklas. Det 

innebär att samtidigt som IT-systemet utvecklas bör arbetsrutiner och aktiviteter ändras 

eftersom IT-systemet inte är isolerat från interaktioner och ska räknas som integrerade i 

designprocessen.    
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Processanpassad 

 

Användarcentrerad systemdesign kräver att systemutvecklingen anpassas utifrån 

användarbarheten för systemanvändare. Det går inte att uppnå användarcentrerad 

systemdesign utan att processerna anpassas, vilket är individuellt för varje organisation. Det 

är därför viktigt att anpassa aktiviteter till rätt ordning för att skapa användarbarhet (Gulliksen 

et al 2003).  

 

En användarcentrerad attityd 

 

För att utveckla användarcentrerad design krävs det av alla i projektet har en 

användarcentrerad attityd. Alla i projektet inkluderar systemimplementatören, hela 

kundorganisationen och projektgruppen. Det krävs att alla skapat en förståelse för 

användarinvolveringens betydelse, även om förståelsen kan vara av olika grader beroende 

vilken roll personen har (Gulliksen et al 2003).  

 

3.8 Analysmodell 
 

Analysmodellen i den här kandidatuppsatsen visar de relationer och framgångsfaktorer som 

bidrar till en lyckad användarinvolvering. Tanken med analysmodellen är att den ska skapa en 

djupare förståelse för de övergripande begrepp som redan delgetts i tidigare avsnitt.  

 

Analys är en grundlig, uppdelad undersökning. Det kan vara verklig eller tänkt uppdelning av 

olika beståndsdelar (NE 2014). Modell är en representation av ett fenomen (NE 2014). En 

analysmodell ”innehåller gjorda antaganden i termer av faktorer och samband att analysera” 

(Fagerström 2003, s 28).  

 

Figur 3 är den valda analysmodell för den här kandidatuppsatsen som är menat att illustrera 

vilka framgångsfaktorer som påverkar en lyckad användarinvolvering i 

systemutvecklingsprojekt. Det finns två övergripande organisationer: kundorganisation och 

systemimplementatörsorganisation. Inom de två organisationerna finns aktörer som bidrar 

samt deras framgångsfaktorer. I kundorganisationen bidrar strategi- och ledningsfaktorer, 

användarrepresentantsfaktorer och användarfaktorer. I systemimplementatörsorganisation 

bidrar systemimplementatörsfaktorer. Pilarna i modellen illustrerar de relationer som finns 

mellan de olika aktörerna.  
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Figur 3: Analysmodell över vilka faktorer som påverkar lyckad användarinvolvering i 

Systemutvecklingsprojekt  

Källa: Modifiering av Chow och Caos analysmodell (2008:964) 

 

3.8.1 Strategi- och ledningsfaktorer 
 

Kunden är den som beskriver detaljerat vilka krav som finns på det nya IT-systemet och 

förklarar vad som förväntas av det nya IT-systemet (Gustavsson 2011). Kunden beskrivs som 

en extern motpart som kommer att betala för ett projektresultat som systemimplementatören 

skapar (Jansson & Ljung 2004). 

 

Företagsledningens engagemang 

 

Damodaran (1996) nämner vikten av engagemang och stöd från ledningen i 

användarinvolveringsprocessen. I Chow och Cao (2008) finns ledningens engagemang med 

som en organisatorisk framgångsfaktor på agila IT-systemutvecklingsprojekt. Chow och Cao 

(2008) menar också att användarinvolvering kan vara en framgångsfaktor. Fredriksson och 

Arola (2009) påpekar i sin studie att en viktig framgångsfaktor i systemutvecklingsprojektet 

var ledningens vilja och engagemang att lyckas med det nya implementationen av det nya 

affärssystemet. Sumner (1999) tar upp i sin studie att ledningens engagemang är en kritisk 

framgångsfaktor utan undantag. Gulliksen et al (2003) påpekar i sin studie vikten engagemang 

hos alla inblandade i och runt projektgruppen. 
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Uttalade mål och policy 

 

I en studie av Damodaran (1996) visar det sig att kundorganisationer som inför en uttalad 

värdering (policy) om användarinvolvering får en positiv influens på användare och IT-

systemutvecklingen över lag. Damodaran (1996) beskriver att det ger en positiv influens att 

ledningen själva skapar en vision för IT-systemutvecklingen. Samtidigt är det viktigt att 

ledningen är tydlig med sin kommunikation mot användare om målet med IT-

systeminförandet (Fredriksson & Arola 2009). Enligt Hartwick och Barki (1994) påverkas 

användarrepresentanter att involveras i projekt utifrån företagets policy. 

 

Delaktig i hela processen 

 

Damodaran (1996) anser att det för ett framgångsrikt systeminförande krävs att ledningen i 

kundorganisationen följer IT-systemutvecklingsprocessen hela vägen. Det är riskfyllt om 

ledningen bestämmer sig för att lämna över allt ansvar på systemimplementatören, eftersom 

han/hon troligtvis saknar branschkunskaper om kundorganisationen. Magnusson och Olsson 

(2004) tar upp ledningens stöd som en framgångsfaktor på IT-systemutveckling. 

 

3.8.2 Användarrepresentantsfaktorer  
 

Användarrepresentanternas engagemang 

 

I en tabell som beskriver ett ramverk för analys av användarinvolveringskoncept av Butler 

och Fitzgerald (1997) påvisas faktorer som påverkar användarinvolvering. 

Användarrepresentantens vilja att delta i utvecklingen behöver finnas för att det ska kunna bli 

en lyckad användarinvolvering. Det mest betydelsefulla är att personerna själva agerar, 

individuellt och i team menar Fredriksson och Arola (2009) som påpekar att det är en 

avgörande framgångsfaktor. 

 

Förmedlare 

 

Utöver att användarrepresentanten ska förmedla sin egen expertis och egna åsikter om IT-

systemutvecklingen till systemimplementatören, är uppgiften att förmedla resterande 

användares åsikter och idéer (Damodaran 1996). Görling (2009) menar att det finns en 

riskfaktor med att en användarrepresentant för vidare sekundär information eftersom 

användarrepresentanten själv kan lägga in egna åsikter.    

 

Teknisk förståelse 

 

Det är en fördel om användarrepresentanten har en teknisk förståelse inom systemutveckling. 

Det underlättar för systemimplementatören som kan använda sig av tekniska termer enligt 

Fredriksson och Arola (2009). Magnusson (2009) ställer olika forskares åsikter mot varandra i 

ämnet om användarrepresentant ska ha tekniska förkunskaper. I slutsatsen kommer 

Magnusson (2009) fram till att användare inte är lika innovativa med teknisk grundkunskap, 

däremot kan användare komma med genomförbara idéer.  

 

När en användarrepresentant har tekniska kunskaper kan han/hon skapa en negativ attityd 

gentemot det nyutvecklade IT-systemet, om användaren inte får vara delaktiga i IT-

systemutvecklingsprocessen (Harris & Weistroffer 2009). Därför påpekar Harris och 



19 

 

Weistroffer (2009) att det är av yttersta vikt att användarrepresentanter med teknisk kunskap 

ska få ge sin expertis till systemimplementatörerna. För att användarrepresentanter ska kunna 

förklara sina behov behövs en teknisk förståelse (Magnusson 2009). Även Damodaran (1996)  

menar att en personlig egenskap som en representativ användare bör ha, är tekniska kunskaper 

inom olika områden.  

 

3.8.3 Användarfaktorer 
 

Användare ges av ledningen (förhoppningsvis) bästa möjliga möjligheter att bidra med sin 

expertis till utvecklingen av det nya IT-systemet. Användare påverkar även de som blir deras 

representanter i form av användarrepresentant.  

 

Tekniska hjälpmedel 

 

För att ge användare maximal möjlighet att påverka utvecklingen till sin fördel finns det 

tekniska hjälpmedel att tillgå. Damodaran (1996) anser att alla organisationer borde ge 

möjligheten till sina användare att vara med i workshops, simulationer och prototyper av det 

nya IT-systemet. Gulliksen et al (2003) menar att prototyper ska vara fortlöpande med 

användare tillsammans med användarrepresentanter för att visualisera och utvärdera idéer. 

Anledningen är att det ger användare möjlighet att specificera sina krav för att ge bästa 

kvalitet på det nya IT-systemet (Damodaran 1996, Magnusson 2009).  

 

Acceptans 

 

Som tidigare nämnt skapar användarinvolvering en högre acceptans för det nya IT-systemet 

hos alla användare inom kundorganisationen. Det ger den positiva effekten att användare 

lättare tar till sig det nyutvecklade IT-systemet och skapar effektivare användning 

(Damodaran 1996). Förberedelse för införandet av IT-systemet gör att användare lättare kan 

acceptera det nya IT-systemet (Sumner 1999). I fallstudien som Fredriksson och Arola (2009) 

skildrar tar de upp vikten av att användare känner att projektet och utvecklingen går framåt. 

Eftersom utvecklingen går framåt uppkommer det aldrig misstro och negativa inställningar 

gentemot det nyutvecklade IT-systemet. 

 

3.8.4 Systemimplementatörsfaktorer 
 

Förståelse för kundens organisation 

 

När en systemimplementatör ska utveckla ett nytt IT-system är det bra att få en bild av den 

organisation IT-systemet ska implementeras i. Genom observationer av organisationen under 

en begränsad tidsram kan systemimplementatören få en bra bild hur den fungerar (Görling 

2009). För mer specifika tekniska delar är det relevant att rådgöra med användarrepresentant.  

 

Kommunikation 

 

Rätt konsulter är oerhört viktigt enligt Fredriksson och Arola (2009). Att arbeta som teknisk 

konsult kan innebära att personen använder sig av många tekniska termer som kan vara svåra 

att följa för en person som inte har tekniska kunskaper. Därför är det mycket viktigt att den 

systemimplementatör som ska kommunicera med användarrepresentanten kan förklara sig på 

ett enkelt och lättförståeligt sätt. Den femte största orsaken till varför IT-projekt misslyckas är 

oförmåga att skapa en kommunikation med användare (Sumner 1999). Ett yrkesmässigt 
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samarbete mellan systemleverantören och användarrepresentanten som fungerar bra är en 

avgörande faktor för att systemutvecklingsprocessen ska lyckas (Fredriksson & Arola 2009). 

 

3.8.5 Relationsfaktorer 

 
Att ha de rätta personliga attributen som användarrepresentant är en del som bör försäkras 

enligt Damodaran (1996). Några av de attributen som Damodaran (1996) nämner är: social, 

tålamod, kommunikationskunskaper och uthållighet. I Sumner (1999) skildras olika faktorer 

som kan leda till att ett systemutvecklingsprojekt misslyckas. Personliga egenskaper är en av 

faktorerna. Sumner (1999) menar att det kan skapa sammandrabbningar mellan individer som 

kan leda ett passivt samarbete med dolda avsikter om hämnd.  

 

3.8.6 Lyckad användarinvolvering i Systemutvecklingsprojekt 
 

Kvalitet 

 

En stor fördel med användarinvolvering är den information systemimplementatören kan få 

med hjälp av användarrepresentantens expertis (Damodaran 1999). Detta leder till en ökad 

kvalitet på IT-systemet (Harris & Weistroffer 2009, Hedman & Lind 2009).  

 

Grad av användarinvolvering 

 

Det finns olika grad av användarinvolvering (Damodaran 1996). Hur mycket användare är 

med och påverkar utvecklingsprocessen. Enligt Damodaran (1996) finns det tre olika grader 

av användarinvolvering.  

 

Den första graden av användarinvolvering är en informativ roll från användarrepresentantens 

sida. Användarrepresentanten ger information och/eller tar emot information. Den andra 

graden av användarinvolvering är en konsultativ roll. Användarrepresentanten ger 

kommentarer på fördefinierade utbud av möjligheter och tjänster. Den tredje graden av 

användarinvolvering är en medverkande roll, vilket skapar en möjlighet för 

användarrepresentanten att påverka beslut som omfattar systemutvecklingen (Damodaran 

1996). Damodaran (1996) påpekar även att om användarrepresentanten ska ha en effektiv 

påverkan på IT-systemdesignen måste användarrepresentanten vara delaktig i 

utvecklingsmekanismen. Gulliksen et al (2003) menar också att användarrepresentanter aktivt 

ska delta i delta i hela systemutvecklingsprocessen. Tidigt och kontinuerligt bör 

användarrepresentanter vara delaktiga. Att involvera användarrepresentanter bör vara 

inplanerat redan innan IT-projektet startar.    

 

Harris och Weistroffer (2009) anser att det finns en mättnad av användarinvolvering, att det 

går att uppnå en grad av användarinvolvering som istället vänder succé till ett misslyckande. 

Vidare anser Harris och Weistroffer (2009) att användarrepresentanten inte ska medverka mer 

än med den kunskap de är experter på, resterande involvering ger ingen betydelse för 

systemutvecklingen och är bortkastad tid och pengar.    

 

Användarnöjdhet 

 

Baroudi et al. (1986) diskuterar i sin studie att användarnöjdhet kan leda till högre användning 

av informationssystemet. Deras resultat speglar den traditionella hypotesen av 

användarinvolvering. Den traditionella hypotesen enligt Baroudi et al. (1986) är att 
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användarinvolvering i högre grad påverkar användarnöjdheten än systemanvändning. 

Följaktligen påverkar användarnöjdheten systemanvändningen i samma grad.  

 

Harris och Weistroffer (2009) menar i sin studie att det vanligaste sättet att mäta en lyckad 

användarinvolvering är att mäta användarnöjdhet. Harris och Weistroffer (2009) påpekar att 

det egentligen inte är ett bra mätredskap att mäta användarnöjdhet med hjälp av att mäta 

kvaliteten på det nya IT-systemet. Inte heller att mäta hur lyckat IT-systeminförandet blev 

genom att titta på användarnöjdhet eftersom i båda fallen kan det ena anses lyckat utan att det 

andra är det. Harris och Weistroffer (2009) föreslår istället att en ny metod/mätredskap för att 

kunna mäta lyckad användarinvolvering och menar på att försöka visa 

användarinvolveringens inverkan på IT-systemets succé. 

4. Empiri 

4.1 Projektledare A 
 

Systemimplementatören har arbetat som mjukvaruutvecklare i tio år och har nu rollen som 

projektledare sedan fjorton år tillbaka. Företaget som systemimplementatören arbetar på är 

belägrat i Karlstad och arbetar främst med olika myndigheter. Företaget är etablerat i många 

länder och är ett tjänstebolag med inriktning IT. På företaget utvecklas IT-system i 

projektform och ofta sitter systemimplementatören på plats hos sina kunder. 

Systemimplementatören vill gärna att användarrepresentanter är delaktiga så tidigt som 

möjligt i systemutvecklingsprojektet, helst redan i förstudien och vid kravställningen. 

Systemimplementatören uppskattar att hälften av alla projekt han har medverkat i har 

användarrepresentanter varit delaktiga redan i förstudien.   

Största fördelen med att användare är involverade i systemutvecklingsprojekt är när 

användargränssnittet ska skapas.  

Att diskutera nackdelar med användarinvolvering menar projektledaren är inte korrekt 

benämning, utan han beskriver det istället som problem som kan uppstå vid 

användarinvolvering. När användarinvolvering sker tidigt i systemutvecklingsprojektet kan 

systemutvecklare diskutera mycket om lösning och realisering av kraven. 

Användarrepresentanten är istället mer intresserad av slutprodukten och inte lösningstänket. 

Strategi- och ledningsfaktorer 

Vikten av företagsledningens engagemang är en jätteviktig faktor för användarinvolvering. 

Att ledning förstår att det är en viktig del av deras jobb att engagera sig i projektet. Brist på 

engagemang är oftast inte bra. Användarrepresentanten tappar engagemang för projektet när 

han/hon inte får tid avsatt att arbeta med projektet. Det blir brist på motivation och 

användarrepresentanten tvekar när det kommer till beslut som tar tid.  

 

Vi arbetar sällan/aldrig med kunder som har uttalade mål och policy. Kunder som vi 

genomför större projekt hos arbetar vi tillsammans med kunden fram riktlinjer hur 

användarinvolveringen ska gå till väga. Det är nämligen inte speciellt vanligt i Skandinavien 

att företag använder sig av policy.  

 

Det är olika från projekt till projekt hur engagerade företagsledningen är genom hela 

utvecklingsprocessen. Projektledaren uppskattar att omkring 50 % av alla projekt han varit 
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med i har ledningen varit engagerade, resterande 50 % har haft lite för lågt engagemang.  

Det händer att ledningen ”dumpar” över ansvaret till mig som projektledare och expert. 

Relativt ofta saknar kundorganisationen den tekniska kompetensen i sin verksamhet och gör 

ett aktivt val och överenskommelse att lämna över en större del ansvar till oss som 

systemimplementatör. 

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

Användarrepresentanternas engagemang väldigt viktigt, till och med avgörande för att 

projektet ska lyckas. Det är både en fördel och nackdel när användarrepresentanter kommer 

med egna åsikter och förbättringsförslag på det nya IT-systemet. Det finns oftast någon i 

referensgruppen som tror att han/hon ska kunna få alla önskemål och idéer i IT-systemet. För 

användarrepresentanten är det viktigt att inse att de önskemål som ges, inte alltid blir till 

verklighet av den anledningen att de sitter i referensgruppen. Det gäller för 

systemimplementatören att kunna hantera all information och använda de bästa idéerna. 

Det finns både för- och nackdelar med att arbeta med användarrepresentanter. Projektledaren 

ombads att beskriva nackdelar med användarrepresentanter. En nackdel är att de misstolkar 

andra användare och åsikterna inte kommer fram. Exempelvis kan en användarrepresentant 

återge en användares åsikt och sen när systemimplementatören ger motfrågor kan 

användarrepresentanten inte svara på frågan. Viss kunskap behövs för att kunna förmedla 

information på rätt sätt.  

En annan nackdel är att användarrepresentanten inte berättar om användares åsikter utan 

endast hans/hennes egna åsikter. 

Det är en fördel om användarrepresentanter har teknisk förståelse eftersom de lättare kan 

kommunicera med utvecklare. Nackdel är att om användarrepresentanten och utvecklaren 

använder för mycket tekniska termer för att kommunicera och samtalet övergår från hur 

användare ska använda systemet till hur det ska implementeras. 

Användarfaktorer 

 

I början på ett projekt är det bra att använda workshops för att introducera användare för hur 

IT-systemet skulle kunna se ut. Skisser på användargränssnitt och prototyper av färgval och 

layout. Det finns flera anledningar varför workshops är en bra metod att introducera ett IT-

system på. Det dämpar nämligen användares förväntningar på hur IT-systemet kommer se ut. 

Genom att använda workshops av IT-systemet ger det användare realistiska förväntningar 

som de ser att IT-systemet inte kan möta allas önskemål och idéer, utan endast en delmängd 

idéer. Det är av stor vikt för referensgruppen att varje individ kan se att alla önskemål inte är 

möjliga att bemöta. Projektledaren anser att nyckelpersoner är viktiga. Referensgruppen är 

med och utvecklar det nya IT-systemet, vilket skapar en högre benägenhet hos 

användarrepresentanten att stötta det färdiga resultatet. På så vis stöttar de alla användare 

genom att representera sina arbetskamrater. Användare som inte är involverade kan komma 

och få hjälp och stöttning hos referensgruppen. Referensgruppen har större kunskap om IT-

systemet eftersom de var med i utvecklingsprocessen. 

Systemimplementatörsfaktorer 

 

För att skapa en bra verksamhetsuppfattning tillsätts i större företag, en grupp inom projektet 

som lyssnar på kundens önskemål, har intervjuer med användare. En grupp som har 

användarkunskaper. De använder sig av användarberättelse (”user story”) för att 

kommunicera med användare för att undvika missförstånd. För att skapa en bra 
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kommunikation mellan projektledaren och användarrepresentanter dokumenterar vi på ett 

verksamhetssätt som är enkelt att förstå för användare. Gruppen använder sig av 

användarberättelse, processkartläggning. Det är dock viktigt att komma ihåg att gruppen bör 

kunna behärska de metoder som används, annars kan det bli ännu mer fel. Ett annat sätt för 

bra kommunikation är att tillsammans med användarrepresentanten utföra 

dokumentgranskningar för att undvika att missförstånd uppträder. 

Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

Ja absolut, det är lätt att se skillnad på kvalitet på IT-system om de som utvecklat IT-systemet 

har haft användarfokus eller tekniskt fokus. Utan användarfokus blir IT-systemet svårt att 

använda och ofta behövs många användarmanualer. Det är stor skillnad, helt klart. 

Ur Damodaran (1996) mäts grad av användarinvolvering:  

- Informativ som endast ger/tar information 

- Konsultande ger råd på framtagna förslag 

- Medverkande har en beslutsfattande roll 

Projektledaren skulle rekommendera den medverkande rollen hos användarrepresentanten, för 

den beslutsfattande möjligheten. Men den grad av användarinvolvering som används oftast i 

projekt är den konsultande rollen.  

När användarinvolvering förekommit kan projektledaren se en högre användarnöjdhet. En 

anledning är att fel kan rättas till tidigt i utvecklingsprocessen. En annan anledning är att 

referensgruppen fungerar ungefär som ambassadörer för IT-systemet, dit icke involverade 

användare kan vända sig när de behöver hjälp med IT-systemet, vilket ger en trygghet för 

användare. Dessutom stöttar referensgruppen ofta i större utsträckning implementeringen av 

IT-systemet som ger en positiv atmosfär runt implementeringen.  

Projektledaren får själv definiera lyckad användarinvolvering i Systemutvecklingsprojekt: 

 Att användarrepresentanten är med tidigt i projektet, för att de ska kunna påverka 

systemutvecklingsprocessen.  

 Att användarrepresentanten har den kompetens som behövs för 

användarinvolvering exempelvis förmedlarrollen och teknisk kompetens.  

 Att användarrepresentanten får beslutanderätten från ledningen.  

 Att användarrepresentanten kan förstå de verktyg som systemimplementatören 

använder sig av.  

 Att användarrepresentanten och systemutvecklare kan kommunicera bra. 

 

4.2 Projektledare B 

 
Med en examen i industriell ekonom började systemimplementatören på ett företag med 

ungefär 1500 anställda i Örebro. Systemimplementatören har inom företaget olika roller. 

Rollen som projektledare har han haft i tio år. Företaget levererar systemlösningar till stora 

företag inom bilindustrin men även läkemedelsföretag. På företaget utförs arbete i 

projektform med egenutformade mallar och arbetssätt. Systemimplementatören uppskattar att 

de utför utvecklingsarbete ungefär 50 % av tiden hos kunden och resterande 50 % på sitt eget 

kontor. Kunden bidrar alltid med en insats från sin sida, systemimplementatören ser gärna att 

den individen är från verksamheten. Systemimplementatören involverar användare när det är 

dags för kunden att ställa krav på IT-systemet. 
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Hur projektledaren själv ser på användarinvolvering: 

 Fördelar är att det blir mindre förändringar i slutskedet av projektet. Vi får in 

feedback på IT-systemet och en större förståelse från kundverksamheten. 

 Nackdelar kan vara avsaknaden av styrning från kunden. Om 

användarrepresentanten saknar mandat för att ta beslut om systemutvecklingen 

fallerar lite av syftet med användarinvolvering.  

 Att omfattningen av kraven kan växa vid användarinvolvering genom att 

användarrepresentanten har egna intressen i det nya IT-systemet.  

 

Strategi- och ledningsfaktorer  

Det är väldigt viktigt att projektbeställaren visar engagemang. Det avspeglar sig på hela 

projektet. Om projektbeställaren inte visar engagemang visar det sig slutändan med större 

problem. Det är viktigt att användarrepresentanter får tid att involvera sig i projektet annars 

finns risken att beslut vid systemutvecklingen aldrig blir fattade. 

 

Projektledaren har aldrig arbetat med ett projekt som det finns uttalade mål och policy 

angående hur användarinvolveringen ska genomföras. 

 

Det är nästan alltid lite mer intresse hos företagsledningen i början för projektet. Finns det en 

bra projektägare finns engagemanget i hela projektet. Ofta förstår kunden vikten av 

användarinvolvering. Det händer inte att företagsledningen ”dumpar” över ansvaret till mig 

som expert. Ofta kommer projektledare B officiellt överens med kunden att de ska ha en 

större beslutsfattande roll. 

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

I slutändan av projektet kan vi se vikten av användarrepresentantens engagemang. Det är en 

bra försäkran för att se om projektets slutprodukt blir bra genom att använda sig av 

användarinvolvering. Meningen är att användarrepresentanten ska komma med idéer och 

åsikter. De är ofta taggade på att vara delaktiga. De användarrepresentanter som är 

involverade måste ha en viss mognad eftersom alla idéer som de ger inte kommer att 

användas i IT-systemet. Teknisk kunskap hos användarrepresentanten skapar mer 

genomförbara idéer än användarrepresentanter utan teknisk kunskap. 

 

Att använda sig av användarrepresentanter som ska förmedla andras åsikter kan vara en 

nackdel. Nackdelen kan vara att användarrepresentanter färgar de andra användarnas åsikter 

med sina. Det är naturligtvis en risk. En rekommendation är att användargruppen som ska 

representeras diskuterar vilken/vilka av idéerna som är värda att ta upp i projektgruppen. På så 

vis silas idéer redan innan de når utvecklarna. 

 

Det är bra med teknisk förståelse hos användarrepresentanter eftersom de kan skapa sig en 

bättre förståelse för vilka begränsningar IT-systemet har. Att förstå begränsningar leder till 

effektivare workshops och ett mer slutligt korrekt IT-system. Men det är viktigt att det inte 

blir för tekniskt eftersom det viktiga med användarinvolvering är att få tankar om processtänk 

om användbarheten i IT-systemet. 
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Användarfaktorer 

 

Vi använder oss av workshops för att informera kunden och få respons från kunden.  

Prototyper är inte speciellt vanligt, kunden får istället se del för del av slutproduktens 

applikationer när de är färdigutvecklade. Workshops och prototyper underlättar vid införandet 

av IT-systemet. Det visar vad vi kommer att åstadkomma med slutprodukten och hur vi ska 

leva upp till kundens önskemål. Det ger en nära bild av vår verklighet av slutprodukten och en 

nära bild av hur kunden ser på slutprodukten. 

 

Det ger högre acceptans hos användare som inte är involverade genom att ha 

användarinvolvering. Genom användarinvolveringen kan andra användare ta del av 

information om framgångarna i systemutvecklingsprocessen som ger dem en informell bild av 

projektet. Mer indirekta användare. 

 

Systemimplementatörsfaktorer 

 

För att skapa mig en bra verksamhetsuppfattning använder vi workshops tillsammans med 

kund, vi ser helst att workshop är hos kund på studiebesök. Anledningen är för att vi ska få 

överblick över hela organisationen och processerna. Att se alla processer skapar engagemang 

hos mig som systemimplementatör. Under workshops brukar det vara med någon som är 

verksamhetskunnig (inte nödvändigtvis en användare). 

 

För att skapa en bra kommunikation mellan mig och användarrepresentanter ber vi oftast 

kunden att ha intern information till sina medarbetare för att undvika det ansvaret. I vissa fall 

har vi informationsmöten och direkt kommunikation. Tillsammans med 

användarrepresentanter har vi mestadels informell kommunikation som handlar om 

systemutvecklingen. Direktkommunikation mellan utvecklare och användarrepresentant. 

 

Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

Projektledare B beskriver att han kan se skillnad på kvalitet på IT-system som har utvecklats 

med hjälp av användarinvolvering. Det syns extra tydligt vid mottagandet av IT-systemet, hur 

väl IT-systemet uppfyller kundens förväntan. Det ger närmast avgörande skillnad i 

kundnöjdhet. 

 

Ur Damodaran (1996) mäts grad av användarinvolvering:  

- Informativ som endast ger/tar information 

- Konsultande ger råd på framtagna förslag 

- Medverkande har en beslutsfattande roll 

Projektledaren skulle rekommendera att använda sig av en medverkande roll, beslutsmandat 

är av stor vikt. Men den roll som används oftast är en konsultande roll för 

användarrepresentanten. Däremot brukar det alltid finnas med någon i gruppen som har 

beslutsmandat. Projektledaren beskriver att han vet att när användarinvolvering förekommit, 

eftersom han kan se en högre användarnöjdhet.  

 

 

 

 

 



26 

 

Projektledaren får själv definiera lyckad användarinvolvering i Systemutvecklingsprojekt: 

 

 Engagemang hos användarrepresentanten 

 Kunskap om processen hos användarrepresentanten 

 Tekniska kunskaper hos användarrepresentanten 

 Engagemang genom hela projektet 

 Användarrepresentanten behöver tid avsatt till projektets alla faser 

 Underlättar om deltagarna har positiv inställning till förändringsarbetet som 

genomförs. 

 

 

4.3 Sekundär empiri 
 

Det främsta urvalskriteriet för de tre fallstudier som valdes ut var att de skulle överensstämma 

med den valda analysmodellen till hög grad. Detta för att jämförelsen mellan fallstudierna 

skulle bli mer korrekt och lätt att urskilja olikheter/likheter. 

4.3.1 GAS- och GIS-projekten – Butler och Fitzgerald (1997) 
 

1997 utför Butler och Fitzgerald en fallstudie om användarinvolvering. Företaget som studien 

utfördes hos är republiken av Irlands nationella telekomföretag Telecom Eireann (Telco). Det 

är ett statligt företag men har två minoritetsaktieägare, ett svenskt telekomföretag Telia och 

KPN ett tyskt telekomföretag. Telco är ett stort företag med 12 000 anställda och är 

konkurrenskraftigt nationellt som internationellt. För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt 

företag kommer ett beslut att företaget behöver ett nytt dynamiskt IT-system. På företaget 

finns en funktionell enhet, Information Teknologi Styrelse (ITD). Chefen på ITD ansvarar för 

utvecklingen av IT-systemet. ITD har över 240 anställda utspridda på sex divisioner. 

 

Fallstudien riktar sig på två systemutvecklingsprojekt inom Telco: Generic Appointment 

System (GAS) och Geographic Information System (GIS).  

 

GAS projektgrupp består av en projektledare, två analytiker, fallstudie-leverantörskonsult, en 

programmerare och en användarrepresentant.  

 

Butler och Fitzgerald (1997) är inte lika specifika angående hur projektgruppen ser ut i GIS 

projektet. Men de beskriver att generellt brukar projektgruppen bestå av en projektledare, en 

eller flera användarrepresentanter och en grupp programmerare från enheten ITD. 

 

Strategi- och ledningsfaktorer 

 

I GAS projektet fanns ett högt åtagande från ledningen av support för användarinvolvering. 

Det fanns även engagemang i GIS projektet men det avtog under projektets gång. Det visade 

sig att ledningens engagemang hade en viss betydelse för användarrepresentanters motivation. 

Butler och Fitzgerald (1997) diskuterar i sina slutsatser att engagemanget från alla deltagare i 

projektet hade en positiv influens inom organisationen. I båda projekten realiserades policy 

för användarinvolvering, eftersom utvecklingen skulle ske på användarrepresentanters kontor. 

Det ökade möjligheten till informell och formell samt direkt och indirekt 

användarinvolvering, vilket är en fördel. Detta förbättrade relationen mellan 

användarrepresentanter och systemutvecklare.  
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Projektledarnas roll i studien var extra välkommet från systemutvecklingsteamet. Båda 

projektledarna hade gjort ett underlättande arbete med projektrelaterade material och 

byggnader. De åtog sig också affärsområdesimplementeringen och ansvar för denna. 

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

I både GIS och GAS projektet var användarrepresentanter ivriga att delta i utvecklingen. I 

båda projekten fick användarrepresentanter träning i tekniska hjälpmedel för att kunna vara 

till ännu mera hjälp i utvecklingen. Efter utbildningen tog användarrepresentanter en mer 

aktiv roll. I slutsatserna om studien påpekar Butler och Fitzgerald (1997) att teknikens roll i 

relationen mellan systemutvecklare och användarrepresentanter kan spela en avgörande roll.  

 

Användarfaktorer 

 

Butler och Fitzgerald (1997) anser att tekniska hjälpmedel som skapar prototyper av 

kravspecifikationen, kan underlätta kommunikation mellan användare, användarrepresentant 

och systemimplementatör. Det fanns i en positiv attityd till utvecklingen i båda projekten. I 

projektet förde utvecklingsteamet dialog med användare i grupper och individuella intervjuer. 

I GAS projektet deltog andra användare som intervjuats i prototyp aktiviteter.  

 

Systemimplementatörsfaktorer 

 

Butler och Fitzgerald (1997) nämner vikten av god kommunikation mellan 

systemimplementatören och användarrepresentanten. Något som systemimplementatören bör 

vara medveten om enligt Butler och Fitzgerald (1997) är att användare tycks ha sin sociala 

grupp som de håller sig till. Varje grupp tenderar att ha sin egna organisatoriska agenda, vilket 

innebär att det kan uppkomma konflikter mellan grupperingar och användare. 

 

Det visade sig att i båda projekten som systemutvecklare och användarrepresentanter ingått i 

hade underlättat användarrepresentanters möjlighet att vara delaktiga. Relationen mellan 

användarrepresentant och systemimplementatör var väldigt bra eftersom utvecklingsmiljön 

var gynnsam. Samt att kommunikationen var hög. I GIS projektet ökade kommunikationen 

ännu mer när användarrepresentanter fick utbildning angående det nya IT-systemet.   

 

Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

I båda projekten blev grad av användarinvolvering kontra förväntningar som användare hade 

på användarinvolveringen en bra matchning. I GIS projektet kommenterade en utvecklare att 

den höga nivån och kvalitet som användarinvolvering gav utvecklingsteamet var till stor 

fördel. Utvecklingsteamet i GAS projektet höll starkt med om det uttalandet. Dock 

kommenterade båda utvecklingsteamen att vissa användarrepresentanters engagemang kunde 

varit högre och att det troligtvis hade hjälpt till i vissa omdiskuterade frågor om 

implementationen av systemet. 

 

Användarrepresentanter i båda projekten kände sig delaktiga och de användare som inte var 

aktivt involverade kände ändå att deras åsikter och intressen hade blivit övervägda. 

Användarinvolveringen var en framgång i systemutvecklingsprocessen och för slutresultatet 

IT-systemet. IT-systemen var nära de kraven som användare ställt och hade en hög 

användarnöjdhet. Men det ska tilläggas att det inte är en garanti att användarinvolvering är ett 

säkert tillvägagångssätt, många drabbningar skedde även i de här två projekten mellan 
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användarrepresentant och företagsledning, projektledare och användarrepresentant samt 

användarrepresentant och utvecklare. Butler och Fitzgerald (1997) vill dock påpeka att 

studien på det här projektet visar på att det är en stor tillgång med användarinvolvering. 

 

4.3.2 Tekla Coporation och F-Secure – Kujala (2008) 
 

Kujala (2008) jämför två stycken fallstudier på medium stora företag. Den första fallstudien 

utförs på Tekla Corporation som säljer mjukvaruprodukter för hantering av infrastrukturer. 

Kunden som använder mjukvaran är byggnadsingenjörer som är experter inom sitt område. 

Mjukvaran är så komplex att det finns över 220 kommandon på den första menyn. Desto fler 

menyer desto mer kommandon. Mjukvaran har över åren utvecklas men är i behovet av en 

mer omfattande ombyggnad för att matcha kundens behov. Teamet som utförde studien var 

två användarexperter, en forskare och en gränssnittsdesigner. Forskarens roll i projektet var 

att ge stöd, sammanfattande träning och information till användare. Ett till team av 

kravingenjörer, användarexpert och en annan forskare var också med. Kravingenjören ses i 

den här studien som en användarrepresentant. 

 

Studien startade med att information samlades ihop från olika avdelningar som redan fanns i 

företaget. Det blev grunden till intervjuerna som skedde med tre användare som 

representerade fyra stycken kunder. Detta gjordes för att fastställa användares behov för 

produkten och för att få synpunkter på den tidigare versionen. Intervjuerna spelades in och 

antecknades.  

 

Den andra fallstudien utfördes på ett företag som tillverkar programvara till 

säkerhetsprodukter. Företaget heter F-Secure. Studien som gjordes var en pilotstudie på en ny 

produkt för en ny kundgrupp. Tanken med projektet var att validera den nya produkten för att 

kunna se de outtalade behoven hos användare samtidigt samla in krav på den nya produkten. 

Det här teamet innehöll en forskare med rollen som expert/konsult, en projektledare och en 

chefsarkitekt. Tre användare var intervjuade om användarbehov. Senare i projektet blev även 

projektägaren från kunden inblandad.  

 

Strategi- och ledningsfaktorer  

 

Projektägaren var delaktig i F-Secure projektet en bit in i projektet och tog beslut att 

informationen från användarna inte räckte till. 14 användare till intervjuades för att samla in 

mer information om användares behov.  

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

I Tekla-projektet skapade kravingenjören en extra kolumn i problem och möjligheter 

kolumnen, tanken var att idéer skulle kunna dokumenteras om möjliga lösningar på problem 

som kunde lösas i det nya IT-systemet. Kravingenjören definierar de krav som användare har 

på det nya IT-systemet. Kolumnerna representerades i en tabell, där kravingenjören även 

samlade återkoppling från användare. Det är viktigt att systemutvecklingen sker på en grund 

av användarbehov. Användare ska inte vara passivt involverade eftersom de har andra anspråk 

än systemimplementatören. Trots systemimplementatörens goda intentioner. Kujala (2008) 

anser att användarinvolvering ska ske tidigt i systemutvecklingsprocessen, vilket bevisas i 

projektet hos Tekla Coporation.  

 



29 

 

Användarfaktorer 

 

Det fanns ett användarbehov hos alla användare, även de som inte var involverade i 

systemutvecklingsprocessen. I Tekla Coporation projektet fanns det information som 

insamlades innan intervjuer med användare. Informationen kom från olika avdelningar på 

företaget, från användare som brukar det gamla IT-systemet. I F-Secure-projektet visade sig 

att den information som användare gav till projektgruppen var den mest väsentligt 

informationen. Kundgrupperna som intervjuades hade andra behov av IT-systemet.  

 

Systemimplementatörsfaktorer 

 

Systemutvecklarna i Tekla-projektet fick dokumentation om hur tekniska bitar skulle se ut i 

det nya IT-systemet. Men systemutvecklarna menade att de saknade bakgrundsinformation 

om varför de tekniska bitarna skulle konstrueras på det sättet som önskades av 

användarrepresentanter. I slutsatsen kommer Kujala (2008) fram till att 

systemimplementatören bör aktivt samla information och feedback från 

användarrepresentanter. Det är viktigt att systemimplementatören förstår användarens behov. 

Även om användarrepresentanter inte själva väljer att aktivt delta. Att placera 

systemutvecklare i närheten av användarrepresentanter ledde till att systemutvecklarna fick 

större kunskap om användarvärde och inställning.   

 

Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

Den metod som användes för att samla in information, visade sig lönsam och kvaliteten blev 

högre än i resterande delar av verksamheten. Anledningen till att kvaliteten blev högre 

berodde troligtvis på att informationen som användes till systemutvecklingen kom från 

användare och kunder. Det visar sig i studien menar Kujala (2008) att problem och 

möjligheter i utvecklingen har direkta konsekvenser för användarbehovet och på så vis på den 

slutliga kvaliteten på produkten. Att förstå användarbehovet är en kritisk framgångsfaktor 

enligt Kujala (2008). I Tekla-projektet syns en stor skillnad på bemött användarbehov. På en 

skala mellan 1 som starkt oense och 4 starkt nöjd var Tekla-projektet en 3,5. Ett högre bemött 

användarbehov än i övriga företaget, som hade 2 i användarnöjdhet.  

 

4.3.3 Manchester Universitet – Newman och Noble (1999) 
 

Fallstudien är baserad på intervjuer gjorda med personer delaktiga i projektet.  Projektet 

utspelar sig på Universitetet i Manchester, England. Syftet med projektet var att implementera 

ett nytt studentbaserat informationssystem och artikeln är riktad på en speciell del av systemet 

riktat mot användare, för att kunna ge studenter bättre service. Fallstudien utspelar sig mellan 

september 1985 och december 1986. De roller som är aktuella i fallstudien är: Projektledare 

som tillsammans med ett Dator-center på universitet som ska utveckla IT-systemet. En 

teknisk samordnare för antagning och chef för antagning som stod på användarens sida. IT-

systemet som skulle implementeras benämns som Thruway och var designad för att 

kombinera flera universitets antagningar. 
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Projektet i övergripande sammanfattning:  

 

 Krav samlas in från referensgruppen 

 Referensgruppen utformade tillsammans med projektledaren ett dokument med alla 

krav och önskemål som fanns på det nya IT-systemet.  

 Referensgruppen ombads att ringa, skriva eller höra av sig på något sätt om det hade 

fler krav. 

 Dator-centrets utvecklare utvecklar IT-systemet. 

 När Dator-centret visar upp det nya IT-systemet möts de av en negativ inställning från 

användare. 

 En konflikt uppstår. 

 

Strategi- och ledningsfaktorer  

 

Chefen för antagningen var inte med och engagerade sig i utvecklingen av IT-systemet i 

början av projektet. Många intervjuer ifrån användare poängterade att chefen för antagningen 

inte var delaktig. Hon fick klagomål på systemet från användare men nonchalerade det som 

förändringsmotstånd. Efter att hon själv provat det nya IT-systemet ändrade hon inställning 

och började engagera sig i systemutvecklingen för att ge användare vad de önskade. Hon hade 

en klar strategi när hon gick in för att förhandla för användarnas bästa.  

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

För att representera användare tillsattes en motsvarighet till en referensgrupp. I 

Referensgruppen fanns tre stycken användarrepresentanter och en nytillsatt teknisk 

samordnare. Referensgruppen involverades tidigt i projektet. Referensgruppen gav 

systemutvecklare användares krav på IT-systemet. Tillsammans med projektledaren arbetade 

referensgruppen fram ett dokument med de krav och önskemål som fanns. Den tekniska 

kunskap som användarrepresentanterna hade i början av projektet var liten och de saknade 

erfarenhet, vilket gjorde att de inte kunde förklara för Dator-centrets systemutvecklare och 

projektledaren vad de hade för krav och önskemål på IT-systemet.  

 

Användarfaktorer 

 

Deltog i olika intervjuer. Användare accepterade inte det nya IT-systemet till en början och 

ansåg att det inte passade deras arbete alls. 

 

Systemimplementatörsfaktorer 

 

Projektledaren är i fallstudien systemimplementatören. Projektledaren hade en teknisk 

bakgrund, men hade endast erfarenhet från mindre systemutvecklingsprojekt. Dator-centret 

använde sig av de krav som referensgruppen och projektledaren kommit överens om och 

utvecklade systemet utefter dem. Kommunikationen mellan Dator-centrets systemutvecklare 

och användare var svår. Projektledaren hade svårt att förklara för referensgruppen om de 

begränsningar och fördelar det nya IT-systemet har. Dator-centret hade svårt att förstå 

omfattningen av användares arbete som IT-systemet var till för att underlätta. De hade svårt 

att ta till sig användares behov och referensgruppen upplevde att de utvecklade med egna 

intressen. I slutsatserna menar Newman och Noble (1999) att det är av stor vikt att 

systemutvecklare förstår användarbehovet.  
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Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

Resultatet av projektet blev tillslut lyckat ur användarrepresentanters synpunkt. De fick vad de 

önskade och skapade användarnöjdhet. Användarrepresentanter accepterade systemet och 

började använda det. Efter konflikten som Chefen för antagning fick gå in och lösa tog 

användarrepresentanter och systemutvecklare lärdom av varandra och utvecklade ett IT-

system som skapade användarnöjdhet. Newman och Noble (1999) kommer fram till att 

användarinvolvering kan skapa konflikter men även att de måste få möjligheten att kunna 

influera på systemutvecklingsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



32 

 

5. Analys 
 

I Tabell 1 är en summering av de tre fallstudier och de två intervjupersonernas svar över 

framgångsfaktorer för användarinvolvering som beskrivits i 4. Empiri. Det finns vissa 

skillnader mellan fallstudierna och intervjuerna, dessa presenteras i Tabell 1 i form av olika 

nivåer som framgångsfaktorerna hade i respektive intervju och fallstudie. Nivåerna är Låg, 

Medel och Hög. Låg representerar om framgångsfaktorn var liten eller fanns i empirin. Medel 

representerar om framgångsfaktorn att den fanns och används men inte till den utsträckning 

som den kan användas. Hög representerar om framgångsfaktorn fanns och användes i den 

utsträckning som den kan användas. Exempelvis var företagsledningens engagemang stort i 

GAS-projektet (Hög) men var däremot varierande i GIS-projektet som beskrivs med Medel. 

Ett /-tecken betyder att det inte finns någon information om den framgångsfaktorn.  

 
Framgångsfaktorer för  

användarinvolvering 

Projekt-

ledare A 

Projekt-

ledare B 
GAS GIS 

Tekla 

Cop. 

F-

Secure 

Manchester 

Universitet 

Årtal 2014 2014 1997 1997 2008 2008 1999 

Strategi- och ledningsfaktorer        

Företagsledningens  

engagemang 
Hög Hög Hög Medel / Hög 

Början: Låg 

Slutet: Hög 

Uttalade mål och  

policy  
Låg Låg Hög Hög Låg Låg Låg 

 Delaktiga i hela processen Medel Medel Hög 

Början: Hög 

Slutet: 

Medel 

/ Hög 
Början: Låg 

Slutet: Hög 

Användarrepresentants- 

faktorer 
       

Användarrepresentants  

engagemang 
Hög Hög Hög Hög/Medel Hög Medel 

Början: 

Medel 

Slutet: Låg 

Förmedlare  Medel Hög Hög Hög Hög Medel Låg 

Teknisk förståelse  Medel Medel Hög Hög Hög Låg Låg 

Användarfaktorer        

Tekniska hjälpmedel Medel Medel Hög Hög Medel Medel Låg 

Acceptans  Hög Hög Hög Hög / / 

Början: Noll  

Slutet: 

Medel 

Systemimplementatörs- 

faktorer 
       

Förståelse för  

kundens organisation 
Hög Hög Hög Hög Medel Medel Låg 

Kommunikation Hög Hög Hög Hög Hög Medel Låg 

Lyckad användarinvolvering 

av Systemutvecklingsprojekt 
       

Kvalitet  Hög Hög Hög Hög Hög Hög Medel 

Grad av  

användarinvolvering 
Hög Hög Hög Hög Medel Låg Medel 

Användarnöjdhet  Hög Hög Hög Hög / / Hög 

 
 

Tabell 1: Framgångsfaktorer för användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

Källa: Författaren 
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5.1 Strategi- och ledningsfaktorer  
 

Företagsledningens engagemang 

 

I projektet på Manchester Universitet visas tydligt när chefen för antagningen inte engagerade 

sig, projektet stannade av tills hon gick in med en strategi och viljan att få igenom användares 

krav (Newman & Noble 1999). Projektledare A är av den åsikten att företagsledningens 

engagemang är en mycket viktig framgångsfaktor för användarinvolvering. Vidare anser 

projektledare A att användarrepresentantens engagemang beror på den tid hon/han får avsatt 

till projektet, vilket är beroende av ledningens engagemang för användarinvolveringen. 

Projektledare B anser liksom projektledare A att ledningens engagemang är mycket viktigt för 

användarinvolvering. Engagemanget avspeglar sig i hela projektet menar projektledare B och 

utan engagemang finns risken att avgörande beslut inte fattas. Detta överensstämmer med 

Damodaran (1996) och Chow & Cao (2008) som anser att engagemang och vilja från 

företagsledning är en framgångsfaktor. Sumner (1999) anser dessutom att ledningens 

engagemang är en kritisk framgångsfaktor. I GAS-projektet däremot ansåg Butler och 

Fitzgerald (1997) att ledningens engagemang endast hade viss påverkan på användares 

motivation. I GAS-projektet fanns ett högt åtagande från ledningen genom hela projektet. 

 

Uttalade mål och policy 

 

I GIS- och GAS-projekten (Butler & Fitzgerald 1997) fanns det en uttalad strategi om hur 

användarinvolvering skulle genomföras på användarrepresentanters kontor och Butler & 

Fitzgerald (1997) kunde se att detta ökade möjligheten till informell och formell samt indirekt 

och direkt användarinvolvering och kommunikation. Strategin om att användarrepresentanter 

och systemutvecklare arbetar tätt tillsammans gav en bättre relation mellan 

användarrepresentanter och systemutvecklare. Damodaran (1996) menar att 

kundorganisationer med en uttalad policy om användarinvolvering ger en positiv influens på 

användarrepresentanter och systemutvecklingsprocessen överlag. Projektledare A och B som 

däremot är anställda på svenska företag har aldrig arbetat med kundföretag som har haft 

uttalade mål och policys för användarinvolvering. Projektledare A antyder att det inte är 

vanligt att uttalade mål och policys för användarinvolvering förekommer i Skandinavien. På 

Manchester Universitets projekt fanns inget som tydde på att de använde sig av uttalade mål 

och policy för användarinvolvering. Detsamma gäller för Tekla Coporation och F-Secure.  

 

Delaktig i hela processen 

 

Damodaran (1996) menar att det krävs utav företagsledningen att vara engagerad för att 

systeminförandet ska bli framgångsrikt. Projektledare A anser att det är olika från projekt till 

projekt hur delaktiga företagsledningen är hos kundorganisationen. Vidare beskriver han att 

ungefär hälften av alla projekt som han har varit delaktig i har för lågt engagemang från 

företagsledningen. I GAS-projektet fanns ett högt engagemang från företagsledningen och gav 

support till användarrepresentant som var involverade. Samma stöd fanns i början av GIS-

projektet men med tiden sjönk engagemanget. Projektledare B tror dock att de flesta 

företagsledningar förstår vikten av användarinvolvering och visar därför engagemang under 

hela utvecklingsprocessen.  Projektledare B nämner också att engagemanget hos 
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företagsledningen ofta är som högst i utvecklingsprocessen. I motsats till fallstudien av 

Manchester Universitets-projektet, vilket chefen för antagningen först inte var delaktig alls i 

systemutvecklingsprocessen och engagerade sig först efter att hon själv testat det nya IT-

systemet (Newman & Noble 1999). Engagemanget ledde till ett bättre IT-system. Detta 

överensstämmer med Magnusson och Olsson (2004) att företagsledningens stöd är en 

framgångsfaktor på IT-systemutveckling. 

5.2 Användarrepresentantsfaktorer 
 

Användarrepresentantens engagemang 

 

Att användarrepresentanterna är engagerade är mycket viktigt. Det är till och med avgörande 

för att systemutvecklingsprojektet ska lyckas menar projektledare A. I GIS- och GAS-

projekten visade användarrepresentanter ett stor intresse för att delta i utvecklingsprocessen. 

Kujala (2008) menar i sin studie av Tekla Coporation att användarrepresentanter ska ha en 

aktiv roll i systemutvecklingsprocessen. För att det ska kunna bli en lyckad 

användarinvolvering behöver användarrepresentanter ha viljan att delta i 

systemutvecklingsprocessen (Butler & Fitzgerald 1997). I projektet på Manchester Universitet 

(Newman & Noble 1999) användes en referensgrupp för att samla användarrepresentanter 

som aktivt fick delta i utformningen av en kravinsamling. Projektledare B anser att 

engagemang från användarrepresentant är mycket viktigt och att det leder till en bra 

slutprodukt. Vidare menar projektledare B att meningen är att användarrepresentanter ska 

komma med egna åsikter och idéer som stöds av Fredriksson och Arola (2009) som anser att 

en avgörande framgångsfaktor är att användarrepresentanter agerar individuellt och i team. 

 

Förmedlare 

 

Att arbeta med användarrepresentanter har både sina för- och nackdelar medger både 

projektledare A och B. Projektledare B menar att en av de framgångsfaktorer som finns är att 

användarrepresentanter har en viss mognad eftersom alla idéer som kommer in till 

systemimplementatören används i det nya IT-systemet. Vidare förklarar projektledare B att 

nackdelen med användarrepresentanter som förmedlare av viktiga åsikter och idéer kan vara 

att användarrepresentanter lägger in sina egna värderingar. Projektledare A beskriver samma 

risk när han involverar användare i systemutvecklingsprocessen. Görling (2009) menar att det 

är en riskfaktor med användarrepresentant som förmedlar sekundär information och att 

användarrepresentanten kan lägga in sina egna värderingar. Varken Butler och Fitzgerald 

(1997), Kujala (2008) eller Newman och Noble (1999) tar upp detta fenomen.  

 

Teknisk förståelse 

 

I GIS- och GAS- projekten fick användarrepresentanter utbildning och träning i tekniska 

hjälpmedel, vilket skulle skapa en möjlighet för användarrepresentanterna att ta en mer aktiv 

roll i systemutvecklingsprocessen. Butler och Fitzgerald (1997) diskuterar i sin slutsats att 

teknikens roll kan spela en avgörande roll för relationen mellan användarrepresentanter och 

systemutvecklare (Butler och Fitzgerald 1997). Teknikens roll avspeglades i projektet på 

Manchester Universitet, användarrepresentanter saknade både erfarenhet och teknisk kunskap 

när de skulle förklara sina önskemål på det nya IT-systemet för systemutvecklare. Även 

Magnusson (2009) menar att användarrepresentanter behöver en teknisk förståelse för att de 

ska kunna förklara sina behov. Projektledare A instämmer att det kan vara en fördel att 

användarrepresentanter har teknisk förståelse eftersom kommunikationen blir lättare. 
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Samtidigt menar projektledare A att för mycket tekniska termer kommer konversationerna bli 

mer tekniskt inriktade och tappa användarbehovet. Projektledare B är av samma åsikt att 

användarrepresentanter som har en teknisk kunskap ger en positiv effekt eftersom det ger mer 

genomförbara idéer.  

5.3 Användarfaktorer 
 

Tekniska hjälpmedel 

 

Butler och Fitzgerald (1997) menar att tekniska hjälpmedel som prototyper underlättar i 

kommunikationen mellan användare, användarrepresentant och systemimplementatör i både 

GAS- och GIS-projektet. I GAS-projektet deltog användare i protypintervjuer. Detta stöds av 

Damodaran (1996) som motiverar att alla organisationer borde ge möjligheten för alla 

användare att vara delaktig i workshops. Både projektledare A och B anser att workshops är 

ett bra tekniskt hjälpmedel för att introducera företagsledning och användare för det nya IT-

systemet. Projektledare A menar att det dämpar de förväntningar som kundorganisationen har 

på det nya IT-systemet och hela kundorganisationen kan få en mer realistisk bild över IT-

systemet. Projektledare B anser att det ger kundorganisationen en bild över hur IT-systemet 

blir och hur systemimplementatören ska uppnå kundorganisationens mål med 

systemutvecklingen. Newman och Noble (1999) använde sig av intervjuer för att involvera 

användare. Kujala (2008) diskuterar inte workshops eller prototyper.  

 

Acceptans 

 

I Projektet på Manchester Universitet fanns ingen acceptans hos användare för det 

nyutvecklade IT-systemet till en början. Designen på IT-systemet var inte alls som användare 

hade tänkt sig och vägrade därför att använda IT-systemet för ens utvecklarna ändrat till den 

designen som användarna krävde. Fredriksson och Arola (2009) motiverar att om 

utvecklingen går framåt uppkommer det inte misstro och negativ inställning mot det nya IT-

systemet. Detta fenomen avspeglas i Butler och Fitzgerald (1997) eftersom det fanns en 

positiv attityd hos användare i både GAS- och GIS-projekten. Projektledare A menar att 

acceptans skapas genom tryggheten hos användarna eftersom de kan fråga referensgruppen 

om systemutvecklingen. Ofta är det arbetskollegor som arbetar i referensgruppen som innebär 

att användare kan stötta varandra. Projektledare B menar även han att stöttning mellan 

användare i form av användarinvolvering ger en högre acceptans hos resterande användare i 

kundorganisationen. Projektledare A:s och B:s argument överensstämmer med Damodaran 

(1996) som menar att användarinvolvering skapar högre acceptans.  

 

5.4 Systemimplementatörsfaktorer  
 

Förståelse för kundens organisation 

 

Kujala (2008) anser att systemimplementatören bör förstå användares behov och aktivt samla 

information från användare. Även om användaren själv inte aktivt väljer att delta, vilket inte 

överensstämmer vad som hände i Manchester Universitet projektet. Systemutvecklarna 

förstod inte det användarbehov som fanns och referensgruppen upplevde att 

systemutvecklarna utvecklade utifrån eget tycke. Newman och Noble (1999) är av samma 

åsikt som Kujala (2008) att systemutvecklare bör förstå användarbehovet. Projektledare B 

använder sig av workshops för att få en bra verksamhetsuppfattning, helst genom kundbesök. 
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Kundbesök skapar engagemang hos systemimplementatören. Projektledare A däremot 

använder sig av en grupp inom systemutvecklingsprojektet (vid större kundföretag) som 

lyssnar och håller intervjuer med användare för att skapa en verksamhetsuppfattning och vilka 

önskemål på IT-systemet som finns från användare. Det finns teori som stödjer detta, Görling 

(2009) menar att genom observationer kan systemimplementatören få en bra överblick över 

kundorganisationen.  

 

Kommunikation 

 

I Manchester Universitet projektet fanns många hinder och en av dem var att 

systemutvecklarna på Data-centret inte kunde förstå omfånget av användares arbete i IT-

systemet. Projektledaren hade svårigheter med att förklara begränsningar och fördelar med det 

nya IT-systemet för användare (Newman & Noble 1999). Fredriksson och Arola (2009) 

menar att för mycket tekniska termer kan skapa svårigheter för användare att förstå kontexten, 

därför är det av stor vikt att systemimplementatören kan kommunicera på ett enkelt sätt. I 

GAS- och GIS-projektet var relationen mellan systemutvecklare och användarrepresentanter 

mycket god, detta berodde på den gynnsamma systemutvecklingsmiljön enligt Butler och 

Fitzgerald (1997). I projekten Tekla Coporation och F-Secure placerades systemutvecklare 

och användarrepresentanter i nära anslutning som ledde till en förbättrad kunskap hos 

systemutvecklarna om användarvärde (Kujala 2008). Projektledare A använder en annan 

metod för att förbättra kommunikationen mellan användarrepresentanter och 

systemutvecklare. Systemutvecklare och användarrepresentanter får gå igenom 

användarberättelse och processkartläggning för att undvika missförstånd. Projektledare A 

påpekar dock att det är viktigt att alla roller förstår innebörden och kan behärska 

användarberättelse och processkartläggning, annars kan kommunikationen bli sämre. 

Projektledare B skapar istället en direkt kommunikation mellan utvecklare och 

användarrepresentanter med informell kommunikation och låter kundorganisationen ha 

formella möten med alla användare för att undvika det ansvaret.  

5.5 Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt  
 

Kvalitet  

 

I GIS-projektet kommenterade utvecklare att den höga nivån av kvalitet som 

användarinvolvering gav utvecklingsteamet var till stor förmån. I GAS-projektet ansåg 

utvecklingsteamet att användarinvolveringen tillfört nytta men att alla användarrepresentanter 

inte var lika engagerade och att det sparat omdiskuterade frågor om implementationen (Butler 

& Fitzgerald 1997). Detta överensstämmer med Harris & Weistroffer (2009), Hedman och 

Lind (2009) och Damodaran (1996) som menar att expertis från användarrepresentanter ger 

ökad kvalitet på IT-system. Kujala (2008) menar att metoden med intervjuer fungerade och 

kvaliteten ökade. Newman och Noble (1999) anser att användarinvolvering kan skapa 

konflikter samtidigt som de måste få en möjlighet att påverka systemutvecklingen i 

Manchester Universitets projekt. Projektledare A och B instämmer med Butler och Fitzgerald 

(1997) att användarinvolvering har en påverkan på kvalitet på det nya IT-systemet. 

Projektledare A menar att det syns tydligt om ett IT-system byggts med användarfokus eller 

teknikfokus. Utan användarfokus blir IT-systemet svårt att använda utan flera tillhörande 

manualer menar projektledare A.  
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Grad av användarinvolvering 

 

Av de tre grader av användarinvolvering som Damodaran (1996) tar upp är: Informativ, 

Konsultande och Medverkande som mäts i följande fallstudier. Projektledare A och B 

rekommenderar att använda den medverkande rollen av användarrepresentanter och 

projektledare B menar att det är av vikt om användarrepresentanten har mandat att ta beslut. 

Både projektledare A och B uppskattar att den vanligaste rollen som används är medverkande 

rollen av användarrepresentanten. I GIS- och GAS-projekten hade användarrepresentanter en 

hög användarinvolvering och även användare kände sig delaktiga i utvecklingsprocessen 

(Butler & Fitzgerald 1997). I GAS-projektet ingick en användarrepresentant i projektgruppen, 

vilket kan jämföras med att användarrepresentanten hade en konsultativ roll. Även i GIS-

projektet fanns en eller flera användarrepresentanter som ingick i projektgruppen som kan ses 

som en konsultativ roll. En konsultativ roll på användarrepresentantens involvering 

överensstämmer med projektledare A:s och B:s rekommendationer. I projektet med F-Secure 

användes endast intervjuer som grund för systemutvecklingsprocessen, vilket skulle kunna ses 

som låg användarinvolvering som motsvarar en informativ roll. I projektet hos Tekla 

Coporation användes en användarexpert vid intervjuer med användare. 

Användarinvolveringen är låg men med hjälp av användarexperten kan informationen 

användaren ge tolkas bättre (Kujala 2008). Projektet på Manchesters Universitet var 

användarrepresentanter aktiva i dokumentskapande men i utvecklingsprocessen var 

användarrepresentanterna inte delaktiga. Användarrepresentanter kunde dock besluta att vägra 

använda det nya IT-systemet, vilket betyder att användarna hade rollen som medverkande 

användarrepresentant som ger förbättringsförslag på framtagna prototyper. Detta 

överensstämmer med Harris och Weistroffer (2009) som anser att användarinvolvering har en 

mättnadsgrad och att användarrepresentanter inte ska vara delaktiga utöver sin expertis om 

användarbehov. Damodaran (1996) anser istället att effektiv påverkan på IT-systemet 

genereras endast om användare är delaktiga i systemutvecklingsprocessen.  

 

Användarnöjdhet 

 

I projektet på Universitetet i Manchester var användarnöjdheten låg och användare vägrade att 

arbeta i det nya IT-systemet när systemutvecklarna presenterade sin lösning. Användarnöjdhet 

skapades efter att systemutvecklarna utvecklat efter användarbehovet och inte efter tekniska 

framsteg (Newman & Noble 1999). Enligt projektledare A skapas användarnöjdhet på olika 

sätt av användarinvolvering. Användarnöjdhet skapas utifrån projektresultatet och hur 

problem som uppstår kan rättas till tidigt i utvecklingsprocessen med hjälp av 

användarrepresentanters bidrag. Användarnöjdhet skapas också av att användarrepresentanter 

fungerar ungefär som ambassadörer för IT-systemet och kan på så vis uppdatera icke 

involverade användare om hur utvecklingsprocessen går. Användarrepresentanter stöttar även 

användare vid implementeringen av IT-systemet. Projektledare B menar att det blir ett bättre 

mottagande från kundorganisationen och högre användarnöjdhet om användarinvolvering 

förekommit. Vilken kan ses i projekten GAS och GIS, Butler och Fitzgerald (1997) påpekar 

att användarinvolveringen var en stor tillgång till systemutvecklingsprocessen. I projekten var 

båda IT-systemen nära krav som användare ställt som gav hög användarnöjdhet. Kujala 

(2008) nämner inget specifikt om användarnöjdhet. 
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6. Slutsatser 
  

Utifrån tio möjliga kritiska framgångsfaktorer har den här akademiska kandidatuppsatsen 

resulterat i tre kritiska framgångsfaktorer. De tre kritiska framgångsfaktorerna som 

presenteras i slutsatsen innebär att utan dem skulle troligtvis inte användarinvolveringen anses 

som lyckad. De resterande sju framgångsfaktorerna är endast en bidragande faktor till en 

lyckad användarinvolvering och ett systemutvecklingsprojekt med användarinvolvering kan 

bli lyckat utan dessa faktorer.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera och beskriva de mest kritiska 

framgångsfaktorerna som bidrar till en lyckad användarinvolvering i 

systemutvecklingsprojekt. 

  

Användarnöjdhet skapas vid engagemang  

 

En av de kritiska framgångsfaktorer som kan urskiljas är företagsledningens och 

användarrepresentantens engagemang för systemutvecklingsprojektet. Även om 

företagsledningens engagemang inte avgör projektets framgång är det fortfarande en kritisk 

framgångsfaktor för att systemutvecklingsprojektet ska leda till användarnöjdhet. Det syns 

tydligt i Newman och Noble (1990) fallstudie att när chefen för antagningen inte var delaktig, 

skapades inte användarnöjdhet. När chefen för antagningen valde att engagera sig blev 

användarnöjdheten hög. Både projektledare A och B uttryckte att företagsledningens 

engagemang spelade roll för att användarinvolveringen skulle bli bra eftersom 

företagsledningen är de som kan ge användarrepresentanten beslutsmandat.  

 

Att användarrepresentantens engagemang är en kritisk framgångsfaktor märks i Manchester 

Universitetsprojektet, användarrepresentanter vägrade att använda det nya IT-systemet innan 

deras behov blev bemötta. Även om det var en negativ aspekt i systemutvecklingen visar det 

på att engagemang från användare behövs för att skapa användarnöjdhet. I de två andra 

fallstudierna visade användare positiv engagemang för systemutvecklingsprojektet och delgav 

systemutvecklare information som ledde till användarnöjdhet. Butler och Fitzgerald (1997) 

menar att lyckad användarinvolvering skapas genom användarrepresentanters engagemang. 

Projektledare A och B är eniga om att användarrepresentanters engagemang är en 

framgångsfaktor.  

 

Teknisk förståelse förbättrar kommunikationen 

 

Att kommunikationen mellan användarrepresentant och systemimplementatör är en kritisk 

framgångsfaktor för systemutvecklingsprojektets framgång framgår i de tre sekundära 

fallstudier. Men för att kommunikationen ska fungera framgår det att en viss teknisk 

förståelse behövs från användarrepresentantens sida. I Manchester Universitets-projektet 

saknar användarrepresentanten teknisk förståelse och kan inte redogöra vilka behov som ska 

fyllas av det nya IT-systemet. Projektledare A förespråkar att användarrepresentanten har 

teknisk förståelse eftersom det underlättar vid kommunikation. I GIS- och GAS-projektet fick 

användarrepresentanter teknisk utbildning för att undvika situationen som skedde i 

Manchester Universitets-projektet. Det framgår i analysen att det inte enbart är 

användarrepresentanten som behöver kunskap för att förmedla sin åsikt, även 

systemimplementatören bör kunna förmedla sina idéer om systemutvecklingen till 

användarrepresentanten. Fredriksson och Arola (2009) menar att det ligger stor vikt på att 

systemimplementatören kan förklara sig på ett enkelt sätt för användarrepresentanten för att 
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kunna uppnå en bra kommunikation. Projektledare A menar att användarberättelse och 

processkartläggning underlättar i kommunikationen mellan användarrepresentanten och 

systemimplementatören. Projektledare A poängterar att båda parterna bör behärska dessa 

tekniska hjälpmedel för att det ska fungera bra.  

 

Grad av användarinvolvering påverkar acceptans för IT-system 

 

Det framgår utav den jämförande analysen att alla systemutvecklingsprojekt inte behöver ha 

hög grad av användarinvolvering för att anses som lyckade. Däremot framgår det i analysen 

att acceptansen för IT-systemet är högre om det finns användarrepresentanter som är 

involverade i systemutvecklingen. En kritisk framgångsfaktor är acceptans för IT-systemet.  

Det ger användare en trygghet att kunna delges om systemutvecklingens framgång genom en 

arbetskollega. En hög grad av användarinvolvering ger möjlighet för användarrepresentanter 

att påverka systemutvecklingen och kan förmedla andra användares krav. Detta bidrar även 

till acceptansen för IT-systemet. Utan acceptans från användare kommer IT-systemet inte 

användas. En låg grad av användarinvolvering ger inte användarrepresentanter möjlighet att 

påverka systemutvecklingen i samma utsträckning. Därför anser jag att en hög grad av 

användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt är bättre än en låg grad av 

användarinvolvering.  
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Bilaga 1 – Första intervjuguide  
 

Inledning 

1. Yrkesbakgrund? 

2. Roll idag? 

3. Berätta lite om företaget? 

4. Bransch och kunder? 

Utveckling av system – Jag hoppas på att få en helhetsbild av era projekt. 

5. Arbetar ni i projektform?  

6. Använder ni er av agil projektledning/struktur inom gruppen?  

7. Om ni utvecklar åt en kund använder ni er av någon utvecklingsmetod? 

8. Hur kommunicerar ni med kunden?  Som jag uppfattat det sitter du på plats? 

9. Sitter ni från början eller endast i slutskedet? 

Användare 

10. Involverar ni användare bortsett från chefer/beställare?  

11. Om ja, hur ofta skulle du säga att användare involveras?  

12. Varför involveras inte användare oftare?  

13. Hur involverar ni användarna? 

14. Använder ni er av superusers?   

15. Vilken tidpunkt i processen involveras användare?  

16. (10. Sent i processen) Hur kommer det säg att de inte involveras tidigare i processen?  

17. Vilken grad av användarinvolvering skulle du säga att ni har?  

18. Hur ser du på användarinvolvering, fördelar? Nackdelar?  

19. Vilket skulle du säga är mest fördelaktigt? Att sitta på plats hos kund eller sitta på den 

egna arbetsplatsen? 

20. Inom testning måsta användarna vara till stor hjälp? 
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Bilaga 2 – Andra intervjuguide 
 

Kundorganisation 

 

Kundfaktorer 

1. Hur ser du på vikten av ledningens engagemang för användarinvolvering?  

2. Om ledningen inte engagerar sig projektet, kan du se en påverkan på användaren?  

Uttalade mål/policy 

3. Hur ofta arbetar ni med kunder som har uttalade mål och policy angående hur 

användarinvolveringen ska genomföras?  

Aldrig sett. 

4. Kan du se att det påverkar användaren om kunden har/inte har uttalade mål och 

policy? Frågan är inte aktuellt i Sverige. 

Delaktig i processen 

5. Hur ofta känner du att ledningen hos kunden engagerar sig i projektet och 

användarinvolveringen genom hela projektets gång? 

6. Händer det att ledningen ”dumpar” över ansvaret till dig som expert och/eller på 

användarrepresentant?  

Användarfaktorer 

 

Användarens engagemang 

7. Hur viktigt anser du att användarnas engagemang är för systemutvecklingen?  

Tekniska hjälpmedel 

8. Arbetar ni med workshops, simulationer och prototyper för att användarna ska veta 

vart systemutvecklingen kommer leda?  

9. Underlättar det vid införandet av systemet?  

Acceptans 

10. Kan du se en högre acceptans för systemet ifall användarinvolvering används från 

användare som inte själva är involverade?  

Ja det tycker jag. Genom användarinvolveringen kan andra användare få ta del av 

information om framgångarna i systemutvecklingsprocessen och på så vis även få en 

informell bild av projektet. Mer indirekta användare. 

 

Användarrepresentantsfaktorer 

 

Social kompetens 

11. Hur ser du på att användare är involverade till den graden att de kommer med egna 

åsikter och förslag på förbättringar för systemet? Är det en fördel eller nackdel?  

Förmedlare 

12. Kan du se någon nackdel med att ha användarrepresentant som ska förmedla andra 

användares åsikter?  

Teknisk förståelse 



45 

 

13. Hur ser du på att användarrepresentant har teknisk förståelse? 

- Nackdel eller fördel?  

Systemimplementatörsfaktorer 

 

Verksamhetsuppfattning 

14. Hur gör du för att skapa dig en så bra verksamhetsuppfattning som möjligt?  

- Använder du dig av användarrepresentanter eller skapar du den själv?  

Kommunikation 

15. Hur gör du för att enklast skapa en bra kommunikation mellan dig och 

superanvändarna? 

Lyckad användarinvolvering i systemutvecklingsprojekt 

 

Kvalitet på system 

16. Kan du se skillnad i kvalitet på system där användare varit involverade?  

17. Om ja, hur stor skillnad skulle du säga att det ger?  

Grad av användarinvolvering 

18. Hur hög grad av användarinvolvering skulle du rekommendera? Tre alternativ 

- Informativ som endast ger/tar information 

- Konsultande ger råd på framtagna förslag 

- Medverkande har en beslutsfattande roll 

19. Vilken grad av användarinvolvering används oftast?  

Användarnöjdhet/grad av effektiv användning 

20. Kan du se en högre användarnöjdhet för systemet där användarinvolvering  

21. Hur skulle du definiera lyckad användarinvolvering?  

 


