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Förord 
Att skriva denna uppsats har varit många saker. Det har varit både roligt, stressigt, utmanande och 
påfrestande. Men framförallt har uppsatsskrivandet varit lärorikt. Vi har lärt oss så mycket, på så 
många olika plan, på så många olika sätt. Vi har fått en djupare inblick i ett område som vi hade ett 
intresse för redan innan, ett intresse som inte har minskat. Till vår hjälp har vi haft några personer vi 
vill tacka särskilt.  
 
Vi vill tacka vår handledare Jesper Holgersson som ständigt haft ett kritiskt öga och konstruktivt 
uppmuntrat till förbättring för att vi ska kunna nå ett så bra resultat som möjligt. Vi vill också tacka 
Siri Wassrin som under seminarier bidragit med åsikter och konstruktiv kritik på ett pedagogiskt sätt. 
Slutligen vill vi också rikta ett stort tack till de respondenter och företag som valde att ta sin tid och 
ställa upp på intervjuer och ge en inblick i både arbetssätt samt dela med sig av erfarenheter. 
 
 
Dino Curovac och Adam Rosenqvist 
Norrköping, april 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats behandlar synen på användarmedverkan vid kravinsamling hos 
projektledare i svenska IT-företag. IT-system kan bidra med mycket positivt i en verksamhet - om det 
görs på rätt sätt efter användarens krav. För att få in användarnas krav behövs användarnas 
medverkan: användarmedverkan. Det råder dock en oklarhet i om användarmedverkan vid 
kravinsamling bidrar med positiv inverkan på IT-projekt eller inte. Denna kandidatuppsats syfte är att 
försöka reda ut denna oklarhet genom vår metod som innebär att intervjua projektledare på svenska 
IT-företag vars standardsystem konfigureras efter användarens krav. Utifrån dessa intervjuer 
försöker vi få fram de positiva såväl som negativa sidor med användarmedverkan vid kravinsamling 
enligt de intervjuade projektledarna. Vidare vill vi också reda ut vilken roll användarna egentligen har 
vid kravinsamlingen samt huruvida påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling kan förutses - 
redan innan ett projekt har börjat. Med detta menas huruvida projektledarna redan innan projektet 
påbörjats, vet om användarmedverkan vid kravinsamling kommer ha positiv utgång på projektet 
eller inte. 
 
Kandidatuppsatsen lyfter fram hur dagens projektledare ser på användarmedverkan vid 
kravinsamling och dess positiva och negativa effekter. Projektledarna får också ta ställning till 
möjligheter och problem som presenterats i teori. Kandidatuppsatsen bygger på nämnda teori som 
främst består av vetenskapliga artiklar med inslag av litteratur. 
 
Jämförelser mellan nämnda teori och de intervjuade projektledarna visar på en överlag 
samstämmande syn på användarmedverkan vid kravinsamling i både teori och intervjuer. 
Respondenterna sinsemellan och teorin tycks vara väl överens om framförallt vilka positiva effekter 
som finns med användarmedverkan vid kravinsamling. Exempelvis är samtliga överens om att 
användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen leder till bättre och mer precisa krav. 
Respondenterna skiljer sig samtidigt från teorin på vissa områden, exempelvis när det kommer till 
synen på extra resurser för att ha användarmedverkan. Det visar sig också att respondenterna 
menar att det går att förutse påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling under 
förutsättningen att det finns kompetenta och villiga användare. 
  
 
  



 

Abstract 
Our Bachelor Thesis in Informatic discusses the view on user-participation seen through the 
perspective of project managers at Swedish IT-companies. IT-systems can offer a lot of positive 
things in a workplace - if it is done properly after the user’s requirement. To gather user’s 
requirements, one needs the users to participate: user-participation. However, there is some 
obscurity whether user-participation in requirement gathering has a positive influence on IT-projects 
or not. This Bachelor Thesis in Informatic aim is to bring clearness into this problem by using our 
method, which contains interviewing project managers at Swedish IT-companies that have standard 
systems that they configure based on user requirements. Based on these interviews, we try to bring 
out the positive and negative aspects of user-participation in requirement gathering according to the 
interviewees. We also aim to find out what roles the users have during requirement gathering. We 
also want to know whether one can predict the outcome of user-participation in requirement 
gathering on beforehand. By this we refer to whether the project managers know the outcome of 
user-participation in requirement gathering, even before the project has started. 
 
Our Bachelor Thesis in Informatic brings out how project managers view user-participation in 
requirement gathering and the positive and negative effects of it. The project managers also get to 
take a stand to the possibilities and problems that are presented in theory. The Bachelor Thesis in 
Informatic is built upon this theory that contains mainly of scientific papers, with some elements of 
literature. 
 
A comparison between the presented theory and the interviewed project managers shows an 
agreed view on user-participation in requirement gathering, both in theory and in interviews. The 
interviewees and presented theory share the same view especially about the positive aspects with 
user-participation in requirement gathering. For example, they all agree on that better and more 
precise requirements is a positive aspect of user-participation in requirement gathering. However, 
the interviewees and presented theory have some differences in their point of view. One example is 
the view on the need of additional resource costs to have user-involvement. Regarding whether one 
can predict the outcome of user-participation in requirement gathering, the interviewees argue that 
it is possible, if one has qualified users. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vår problemformulering. Dessutom 
presenteras syftet med vår uppsats och de forskningsfrågor som ligger till grund för vårt arbete. 
Vidare presenterar vi avgränsningar och målgrupp. 
 

1.1 Bakgrund 
Ju vanligare det blir med IT, desto fler personer är det som använder det i sitt dagliga arbete. Jonas 
Söderström (2010) skriver i sin bok hur IT-system kan innebära fantastiska möjligheter för en 
verksamhet, samtidigt som det skapar nya problem. Författaren menar att en stor del av dessa 
problem härleds till att systemen inte tar hänsyn till användarnas krav i tillräckligt stor utsträckning. 
Söderström (2010) skriver om amerikanska Standish Group som i mitten av 90-talet läste ett större 
antal rapporter i syfte att ta reda på varför så många IT-projekt misslyckas. Genom att studera alla 
dessa rapporter kom de fram till att den viktigaste faktorn till framgång var användarmedverkan. 
Även Söderström (2010) själv menar att den främsta orsaken till misslyckade IT-projekt berodde på 
frånvaron av användarmedverkan. Bano och Zowghi (2015), som också studerat ett större antal 
rapporter, pekar på att det finns ett samband mellan användarmedverkan och lyckade IT-system och 
kom fram till att i 7 rapporter framkom det att användarmedverkan hade negativa inverkningar, 21 
stycken rapporter visade på osäkerhet kring påverkan. Allt detta medan 59 stycken rapporter pekar 
på att användarmedverkan har en positiv effekt på IT-system. Utifrån dessa rapporter är det tydligt 
att en majoritet av rapporterna pekar på positiva effekter samtidigt som andra rapporter menar att 
det ännu inte är helt klarlagt vilken påverkan användarmedverkan faktiskt har (Bano & Zowghi, 
2015).  
 
Bano och Zowghi (2015) menar att användarmedverkan kan användas i flera olika situationer i ett IT-
projekt. Detta innefattar exempelvis design, testning, utveckling eller kravinsamling. Matende och 
Ogao (2013) menar att det finns två olika situationer där användarmedverkan används. Det första är 
att användarmedverkan används under processen av framtagandet av vilket system som behövs, 
närmare bestämt kravinsamling. Den andra delen då användarmedverkan används är 
implementationen av systemet. Det vi ska undersöka i denna rapport är den första situationen som 
Matende och Ogao (2013) nämner, nämligen framtagandet av systemet. Detta eftersom vi anser att 
det finns kunskapsluckor att fylla, både hos oss själva men också i den teori vi letat fram. 
Framtagandet av systemet innebär att det finns en kravinsamling, därför kommer vi att behandla 
användarmedverkan vid kravinsamling, vilket Bano och Zowghi (2015) nämner. 
 
Matende och Ogao (2013) förklarar att medverkan av användare i just insamlingen av krav är en 
tydlig framgångsfaktor i systemutvecklingsprojekt i den bemärkelse att det leder till ett system som 
är bättre anpassat efter en verksamhet. Bano och Zowghi (2015) skriver att användare ofta har 
betydelsefull kunskap om uppgifterna de utför, arbetsprocesser och i vilken kontext systemet ska 
användas i och kan på så sätt uttrycka krav som systemet ska uppfylla. Det är en av anledningarna till 
att det faller sig naturligt att använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen för att 
kunna förstå verksamheten samtidigt som det kan öka kvalitén på slutprodukten (Bano & Zowghi, 
2015). Några som ytterligare trycker på vikten av användarmedverkan vid just kravinsamling är The 
Standish Group (2013) som förklarar att projekt utan användarmedverkan ger sämre resultat i form 
av bristande krav och i slutändan sämre anpassade system. De motiverar detta med att ett 
projektteam som samarbetar med användare kan förstå deras riktiga problem (The Standish Group, 
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2013).  
 
Cavaye (1995) skriver dock att det råder delade meningar kring huruvida användarmedverkan endast 
medför positiva effekter i kravinsamlingsprocessen. De positiva effekterna av användarmedverkan 
ska inte tas för givet i IT-projekt (Lin & Shao, 2000; Axelsson, 2013). En annan forskare som bidrar till 
de delade meningarna är Richard Heeks (1999) som menar att det finns många problem med 
användarmedverkan. Han menar att det finns en grov missuppfattning kring att användarmedverkan 
alltid är relevant och fördelaktigt. Han menar istället att användarmedverkan inte är så enkelt utan 
är ofta kantat med flera problem (Heeks, 1999). Axelsson (2013) nämner att användarmedverkan än 
idag är en viktig del i utvecklingen av IT-system, men att det inte används i lika stor grad som det 
gjordes förr. Axelsson (2013) berättar också om forskare som kritiserar användarmedverkans 
påverkan på IT-systems framgång.  
 
Cavaye (1995) skriver att det tveklöst finns projekt där användarmedverkan har använts men att 
projekten ändå har misslyckats - det vill säga att användarmedverkan vid kravinsamling inte är en 
garanti för framgång. Detta samtidigt som det finns projekt där användarmedverkan inte har använts 
och där projekten trots detta har lyckats och integrerats väl i en verksamhet (Cavaye, 1995). En av 
anledningarna som Cavaye (1995) beskriver är att det kan fördröja projekten eftersom att fler 
personer involveras och det blir svårare och tar längre tid att nå konsensus kring vilka krav som ska 
finnas med. 
  
Heeks (1999) skriver bland annat att användarmedverkan inte tar hänsyn till organisationers kultur, 
vilket exempelvis kan innebära att användare är begränsade till vem som kan säga vad, att 
användare är partiska eller inte har ett tillräckligt strategiskt perspektiv. Vidare skriver Heeks (1999) 
att en del projekt ger ett sken av att de använt sig av användarmedverkan, men att de inte 
medverkat “på riktigt” i den mening att de bidragit till ett utfall. Heeks (1999) skriver också att 
användarmedverkan inte tar hänsyn till faktorer som har med verkligheten att göra: som exempelvis 
att användare sällan har tid för medverkan, ineffektiva användare samt att användare påverkas av 
varandra. 
 
Med bakgrund av detta så har vi fått en uppfattning kring att det råder delade meningar och 
oklarhet i huruvida användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen har en positiv effekt eller inte. Vi 
anser att eftersom detta är ett ämne som berör och väcker olika tolkningar, bör det finnas en 
någorlunda samlad åsikt kring användarmedverkan enligt oss. Vi menar att det är rent ut sagt 
märkligt att det fortfarande råder så pass delade meningar kring ett så viktigt område. Vad ska 
människor egentligen ha för riktlinjer och förhållningssätt när det kommer till användarmedverkan 
vid kravinsamling? Vi menar också på att det finns en kunskapslucka kring användarmedverkan i 
kravinsamling hos just svenska IT-företag som vi inte hittat någon teori om. Därför vill vi undersöka 
svenska företags syn på det hela, skapa en egen uppfattning och förmedla den vidare.  

 
1.2 Problemformulering 
Att en stor del av IT-projekt misslyckas är något som går att konstatera (Söderström, 2010; The 
Standish Group, 2013). Detta är ett stort problem inte minst för företagen själva eftersom stora 
mängder tid och resurser läggs ned. Flera studier (Söderström, 2010; The Standish Group, 2013; 
Bano & Zowghi, 2015; Heeks, 1999) visar att en av orsakerna till att IT-projekt misslyckas kan vara 
bristen på användarmedverkan där flera studier pekar på att användarmedverkan inte används i 
tillräckligt stor utsträckning eller till och med på fel sätt. Detta är såklart ett problem i IT-projekt och 
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kravinsamling eftersom att den potential som finns att hämta med hjälp av användarmedverkan inte 
används fullt ut.  
 
Vi menar att ovanstående problem beror på att det i teorin råder en oklarhet huruvida 
användarmedverkan medför positiv inverkan på IT-projekt eller inte, ett problem vi vill bringa 
klarhet i genom vår uppsats. Som tidigare nämnt så säger en hel del forskning (Söderström, 2010; 
The Standish Group, 2013; Bano & Zowghi, 2015; Matende & Ogao, 2013; Sousa & Collado, 2000) att 
användarmedverkan har en positiv inverkan på kravinsamling av IT-system. Men det råder samtidigt 
delade meningar kring detta där det finns forskning (Cavaye, 1995; Lin & Shao, 2000; Axelsson, 2013; 
Heeks, 1999) som säger att en inte ska ta de positiva effekterna för givet. Vi anser att detta är ett 
problem både för företaget som samlar in kraven för ett system men också för företagen som 
behöver få sina krav uppfyllda. Detta är problematiskt så sätt att det hindrar företagen att lägga ned 
den tid och resurser som krävs för användarmedverkan (Gulliksen & Göransson, 2002) och i 
slutändan inte kunna dra nytta av de positiva effekter som användarmedverkan kan ge. Detta 
eftersom ingen av de två aktörerna med säkerhet kan veta huruvida användarmedverkan kommer 
ha positiva eller negativa påföljder på IT-projektet (Cavaye, 1995). Visserligen är det svårt att veta 
utfallet av ett projekt överlag utöver att det kommer kosta tid och pengar (Hedman, 2009), men är 
användarmedverkan vid kravinsamling värt den tid och pengar som tillkommer? Vi vill ta reda på om 
detta är ett problem även i praktiken: känner svenska IT-företag själva en osäkerhet eller är det bara 
i teorin som problemet existerar och där det råder delade meningar och oklarheter? Vi vill alltså 
försöka förstå projektledare på svenska IT-företags synpunkter angående användarmedverkan vid 
kravinsamling. 
 
Eftersom vi har ett problem i huruvida användarmedverkan medför positiva eller negativa effekter 
måste vi se hur användarmedverkan går till hos de intervjuade företagen, eftersom användarna är 
en central del i användarmedverkan. Problem ligger just i att användarna används på antingen rätt 
eller fel sätt, eller används för mycket eller för lite (Bano & Zowghi, 2015; Matende & Ogao, 2013; 
Heeks, 1999). Därför är det på plats att undersöka varför det är så att dessa problem uppstår. 
Genom att undersöka användarnas roll ger det oss en bra grund för att besvara varför dessa problem 
uppstår.  
 
Sammanfattningsvis så ser vi ett tydligt problem som grundar sig i användarmedverkan vid 
kravinsamling i IT-projekt. Problemet är att det råder en oklarhet kring användarmedverkans 
påverkan på IT-system (Cavaye, 1995; Lin & Shao, 2000; Axelsson, 2013). Medföljer positiva eller 
negativa effekter, eller går det överhuvudtaget att förutse påverkan?  

 

1.3 Syfte 
Utifrån det beskrivna problemet i problemformuleringen ovan grundläggs vårt syfte med denna 
uppsats. Syftet är främst att undersöka och klargöra vilka positiva och negativa aspekter det finns 
med användarmedverkan vid kravinsamling enligt projektledare på svenska IT-företag. Det finns 
flera olika undersökningar hur användarmedverkan går till och vad som är bra respektive dåligt kring 
det. Det vi ville se är dock hur det ser ut just på dessa företag och skapa något nytt som är en 
utveckling av tidigare undersökningar, bland annat eftersom vi haft svårt att hitta undersökningar 
som är gjorda på svenska IT-företag som har egna standardsystem. Flyvbjerg (2006) menar att 
generalisation är en överskattad form av forskning i form av fallstudier - oavsett om det finns flera 
eller enstaka fall. Eftersom det blir svårt att generalisera om man har en kvalitativ studie, menar 
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Flyvbjerg (2006) att påvisade av exempel är underskattat. Det är precis påvisade av exempel vi vill 
visa i vår uppsats, att se exempel på hur detta företag ser på användarmedverkan i 
kravinsamlingsprocessen. 
 
För att ta reda på de positiva och negativa effekterna anser vi att vi bör ta reda på användarnas roll i 
kravinsamlingsprocessen, detta är också en del av syftet. Detta eftersom användarna är en central 
del i användarmedverkan och det är just användarna med deras medverkan i kravinsamlingen som 
medför de positiva eller negativa effekterna. Vi vill därför se vilken typ av användare som de 
intervjuade företagen vill ha med i kravinsamlingen, och därefter se i vilken utsträckning de är med 
och bestämmer i kravinsamlingsprocessen.  
 
Denna undersökning görs på svenska IT-företag som samtliga utvecklar ett eget IT-system. Dessa 
standardsystem konfigureras utefter kundernas krav och det är just denna kravinsamling som vi 
fokuserar på. Vi vill ta reda på om nämnda oklarheter även finns i praktiken hos företagen vi ska 
intervjua genom att dokumentera deras syn på problematiken gällande oklarheter. Detta gör vi 
eftersom vi anser att det finns en vetenskaplig lucka på området, där vi inte kunnat hitta studier som 
dokumenterar företags eventuella osäkerhet kring användarmedverkan i denna kontext. 
  

1.4 Frågeställningar 
Med bakgrund av vår problemformulering och syfte så har vi kommit fram till nedanstående 
frågeställningar. Vi tror att dessa kan leda oss fram till vårt syfte som grundas i att klargöra 
användarmedverkans påverkan på kravinsamlingsprocessen enligt de intervjuade företagen samt att 
presentera användarnas roll. Vidare vill vi ge en djupare bild av användarmedverkan men också 
presentera vilka problem som finns med användarmedverkan. 
 

● Vilka positiva och negativa sidor finns med användarmedverkan vid kravinsamling enligt de 
intervjuade företagen? 

○ Vet företagen på förhand vilka positiva och negativa sidor av användarmedverkan 
vid kravinsamling de kommer att stöta på? 

 
● Vilka roller medverkar vid kravinsamlingsprocessen enligt de intervjuade företagen? 

 

1.5 Avgränsningar 
Det vi kommer att behandla i denna rapport är användarmedverkan vid kravinsamling. Vi kommer 
alltså inte behandla användarmedverkan i exempelvis design, testning eller utveckling. Denna 
uppsats behandlar heller inte användarmedverkan ur ett användarperspektiv, utan endast 
företagens syn på användarmedverkan i en kravinsamlingsprocess. Det betyder att inga användare 
eller kunder intervjuas eftersom vi endast vill ha företagens åsikter. De företag vi undersöker är IT-
företag i Sverige som utvecklar och säljer ett eget IT-system och implementerar detta hos diverse 
kunder. Vi intervjuar alltså inga företag som utvecklar IT-system från grunden efter kundens 
önskemål, utan endast sådana företag som har ett färdigutvecklat IT-system där kundernas krav blir 
justeringar i IT-systemet. Ytterligare avgränsningar har gjort att vi inte heller tar hänsyn till den 
eventuella användarmedverkan som pågår efter att en implementation är utförd. Dessa 
avgränsningar har gjorts med bakgrund av syftet som fokuserar på kravinsamlingen och företagets 
perspektiv. 
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1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna uppsats är främst företag som arbetar med implementeringar i IT-projekt där 
kravinsamling är en del av implementationen. Detta dels för att de ska kunna dra lärdomar men 
också ge dem en uppfattning kring vilken påverkan användarmedverkan kan ha på deras projekt - 
positiv som negativ. Vi hoppas också kunna komma med insikter och kunskapsbidrag som kan bidra 
till den forskning som finns inom området. Därför riktar vi oss även till forskare där vi genom vårt 
syfte och frågeställning hoppas ta fasta på problem och möjligheter med användarmedverkan. 
Slutligen riktar vi oss även till personer som har ett genuint intresse för användarmedverkan som vill 
se det från ytterligare ett perspektiv. Dessa personer kan innefatta alltifrån studenter, lärare eller 
författare. 
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1.7 Disposition 
 
Nedan följer hur vår uppsats är disponerad. 
 
Kapitel 1 - Inledning 
 
Inledningen lyfter fram bakgrunden till vår problemformulering. Vidare går det vidare till att förklara 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Kapitel 2 - Metod 
 
I metodkapitlet förklarar vi uppsatsens metod och tillvägagångssätt som vi har använts oss av, för att 
svara på våra frågeställningar.  
 
Kapitel 3 - Teori 
 
I teorikapitlet kommer vi att reda ut begrepp som vi kommer att använda oss av men även vad det 
finns för positiva och negativa aspekter av användarmedverkan vid kravinsamling. 
 
Kapitel 4 - Empiri 
 
I detta kapitel lyfter vi fram svaren vi fått från våra respondenter. Dessa används senare i analysen 
för att besvara frågeställningen. 
 
Kapitel 5 - Analys och diskussion 
 
I detta kapitel jämför vi respondenternas svar och kopplar dessa till teorin.  
 
Kapitel 6 - Slutsats 
 
I slutsatsen ger vi svar på våra frågeställningar utifrån vår analys.  
 
Kapitel 7 - Reflektion 
 
I detta kapitel reflekterar vi över vårt resultat och funderar över fortsatta studier.  
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2 Metod / Forskningsansats 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera undersökningens metod. 

 

2.1 Undersökningsstrategi 
I detta avsnitt kommer vi presentera vår undersökningsstrategi som vi kommer att använda oss utav 
i denna uppsats, nämligen kvalitativ undersökningsstrategi. Vidare kommer vi presentera varför vi 
har ett tolkande perspektiv samt presenterar abduktion. 

 

2.1.1 Kvalitativ undersökningsstrategi 

Det finns två undersökningsstrategier som vi valde mellan: kvalitativ undersökningsstrategi eller 
kvantitativ undersökningsstrategi. Bryman (2011) skriver att dessa två undersökningsstrategier 
skiljer sig på flera olika sätt. En tydlig skillnad är att kvalitativ ofta syftar till att generera fram teorier, 
medan kvantitativ istället prövar teorier. Här passade kvalitativ oss bäst eftersom en del av vårt syfte 
var att reda ut oklarheter gällande positiva och negativa aspekter - en slags teorigenerering. 
 
En annan skillnad Bryman (2011) tar upp är hur kvalitativ undersökningsstrategi har ett tolkande 
synsätt och lägger vikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, något vi tyckte var 
högst relevant för vår uppsats eftersom respondenterna talar ur egna erfarenheter och perspektiv. 
Kvantitativ å andra sidan är inte lika tolkande utan är mer intresserad av frekvenser eller 
förekomsten av företeelser (Bryman, 2011).  
 
Vi valde en kvalitativ undersökningsstrategi eftersom vi ansåg att det passade vårt syfte och 
frågeställning bäst. Detta bland annat på grund av att de frågor vi ville ha svar på och det syfte vi ville 
behandla krävde en djupgående undersökning. Vi anade att vi inte skulle fått tillräckligt utvecklade 
svar genom en kvantitativ undersökningsstrategi som exempelvis innebär enkäter (Bryman, 2011). Vi 
tror att de problem vi ville belysa endast gick att undersöka genom en kvalitativ forskningsstrategi 
eftersom det innebar att vi kunde gå in på djupet hos några få organisationer (Bryman, 2011). Detta 
jämfört med en kvantitativ metod som vi anser endast hade gett oss ytliga svar. Vidare anser vi att 
det ger mest rättvisa för organisationerna om de har möjlighet att uttrycka sig fritt och utförligt i en 
kvalitativ undersökningsstrategi. Detta inte minst eftersom vår frågeställning och syfte bygger på 
personers tankar och åsikter och hur de tolkar fenomenet och den sociala företeelse som är 
användarmedverkan vid kravinsamling.  
 

2.1.2 Tolkande perspektiv 

Myers (1997) diskuterar kvalitativ forskning kring tre olika perspektiv: positivistisk, tolkande eller 
kritisk. Författaren definierar tolkande forskning som att det handlar om människans språk, 
medvetande och delade betydelser. Det har inte riktigt definierade variabler men fokuserar på 
människan och dess komplexitet. Vidare definierar Myers (1997) positivism som att teorin ska testas, 
i ett försök att öka förståelsen kring ett fenomen. Walsham (1995) definierar positivism som att det 
består av enbart fakta och vetenskaplig kunskap. Kritisk forskning definierar Myers (1997) som att 
forskare har ett kritiskt förhållningssätt mot samhället. Kortfattat kan vi säga att positivism ger en 
objektiv bild av verkligheten och tolkande ger en subjektiv bild. 
 
Det vi ansåg vara det bästa för oss var att ha ett tolkande perspektiv då vi vill försöka förstå hur våra 
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respondenter ser på användarmedverkan vid kravinsamling. Vår tolkning är att användarmedverkan 
är ett ämne som inte har fastställd och cementerad fakta över hur det ska användas och till vilken 
grad, utan det beror helt på situationen. Så att få en subjektiv bild i vår uppsats gick också hand i 
hand med vårt syfte och frågeställning där de intervjuade företagens åsikter var av intresse.  
 

2.1.3 Abduktion 

Bryman (2011) presenterar två angreppssätt gällande teori: induktiv och deduktiv teori. Deduktivt 
synsätt innebär att utifrån den teori som forskaren besitter inom ett visst område, härleder en eller 
flera hypoteser som denna fått fram genom teori. Forskaren granskar då empirin utifrån de 
hypoteser forskaren härlett från teorin. Det induktiva angreppssättet är tvärtom, där är det istället 
forskaren själv som genererar fram teori (Bryman, 2011). Detta görs genom observation av olika 
slag, exempelvis intervjuer berättar Bryman (2011). Författaren skriver dock att båda dessa synsätt 
kan vara problematiska och presenterar ytterligare ett synsätt: abduktion. Detta innebär en ständig 
växling mellan teoretisk och empirisk reflektion, som en slags blandning av deduktivt och induktivt 
(Bryman, 2011). 
 
Visserligen grundade sig vår problemformulering på viss teori och frågeställningen är också sprungen 
ur teori som berättar om användarmedverkan vid kravinsamling påverkan på projekt. Vi ansåg dock 
inte att denna teori ska granskas i empirin och på så sätt vara ett fullständigt deduktivt angreppssätt. 
Men vi är heller inte helt frånkopplade teori utan har det som en kunskapsgrund och det som 
frågeställningarna bygger på. Därför valde vi att använda oss av abduktion, där vi dels kan ha ett 
induktivt synsätt men också ett deduktivt synsätt på samma gång. Detta möjliggjorde för oss att 
kunna använda oss av teori som en kunskapsgrund och kunna göra jämförelser och dra paralleller 
samtidigt som slutsatser kan dras ur teorin. Detta är viktigt för oss eftersom syftet är att ta reda på 
hur företag i Sverige i empirin handskas med användarmedverkan vid kravinsamling och hur de ser 
på det och med hjälp av abduktion kan vi växla mellan respondenterna och teorin.  
 

2.2 Design och metoder 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår forskningsdesign vi kommer att använda oss utav. 
Vidare kommer vi presentera hur vi går tillväga i vår litteratur- och empiriinsamling. Avsnittet 
avslutas med vår analysmetod kring hur vi ska analysera data vi fått ut.  

 

2.2.1 Förförståelse 

Den förförståelse vi hade inför denna uppsats var inte särskilt djup. I stora drag hade vi snuddat vid 
det i enstaka kurser men aldrig fått en djupgående kunskap kring området - en av de personliga 
anledningarna till varför vi skriver denna uppsats. Den förförståelse vi dock plockat upp under dessa 
tillfällen som vi kommit i kontakt med användarmedverkan är att det är någonting bra. Under 
utbildningens gång har vi ständigt matats med kunskap som säger att användarmedverkan är 
nödvändigt och att människor, IT och organisationer går hand i hand. Vi begriper givetvis att detta 
kan ha en påverkan på oss under uppsatsskrivandet. Den främsta påverkan vi tror att det kommer ha 
är att vi går in med en grundinställning som säger att användarmedverkan är positiv och något som 
behövs. Tack vare vår medvetenhet kring detta så kan vi också undvika att låta oss påverkas i den 
grad vi eventuellt hade påverkats om vi inte hade varit medvetna om vår förförståelse. Hur vi 
handskas med detta är att försöka vara så pass objektiva som det bara går och inte gå in med en 
inställning som säger att användarmedverkan varken är bra eller dåligt. 
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Utöver vår utbildning med allt vad det innebär så anser vi inte att vi har någon större typ av 
förförståelse kring användarmedverkan vid kravinsamling specifikt. Men för att lära oss om 
användarmedverkan vid kravinsamling mer specifikt behöver vi naturligtvis läsa olika typer av 
litteratur. Denna litteratur kommer i sin tur ge oss en förförståelse som möjligtvis kommer påverka 
oss vare sig vi vill eller inte. Men även här är det viktigt att vi är medvetna om det och försöker 
undvika vår subjektivitet. Vi båda har under utbildningens gång känt att kunskapen om 
användarmedverkan är en kunskapslucka vi velat fylla hos oss själva en längre period där denna 
uppsats är ett perfekt tillfälle enligt oss. 
 
Att vi här redogör för vår förförståelse är en del av att uppfylla några av de kriterier som John W. 
Creswell och Dana L. Miller (2000) presenterar för att uppnå validitet i kvalitativa studier. De 
presenterar nio olika procedurer för hur forskare kan uppnå validitet. Dessa olika procedurer har vi 
diskuterat och hur vi ska uppfylla dem i vår uppsats, vilket är återkommande under metodkapitlet. 
Ett av dessa kriterier är som sagt att vara medveten om hur ens förförståelse kan påverka 
forskningen och hur vi kan försöka förhindra detta, vilket vi anser att vi redogjort för i förförståelsen. 
 
Ett annat kriterium som Creswell och Miller (2000) tar upp är något de kallar för “peer debriefing”. 
Detta står för att det finns en person som är väl rotad inom fenomenet och området som ska 
undersökas. Denna person ska ständigt granska ens text och komma med åsikter, motivera forskarna 
att utvecklas och ta nya steg samt ställa utmanande frågor gällande metoder och tolkningar 
(Creswell & Miller, 2000). Författarna menar att genom detta ständigt granskas och det är precis det 
vi har gjort, inte bara av en person även om det är främst vår handledare som varit personen som 
gjort ovanstående. Vi har också haft opponenter samt ännu en handledare som hållit koll på oss. 
Dessa personer gör precis de saker som Creswell och Miller (2000) beskriver i sitt kriterium för 
validitet. Med den bakgrunden anser vi att vi uppfyller validitet på även detta område.  
 

2.2.2 Litteraturinsamling 

Som vi nämnde tidigare använde vi oss av abduktiv teori (Bryman, 2011). Det gjorde vi för att vi var 
tvungna att ha en kunskapsgrund, men också kunna generera fram teori. För att få denna 
kunskapsgrund utgick vi från diverse olika vetenskapliga rapporter. Vi tog inspiration genom att läsa 
andra studentuppsatser för att se vilka källor de använt. Var det några källor som var relevanta för 
vårt arbete så letade vi upp ursprungskällan för att läsa igenom den källan och använde den i vårt 
arbete. Genom att göra på det här sättet kunde vi lättare skilja på vad som var relevant för vårt 
arbete och kunna spara tid. Det vi räknade som relevant var sådana arbeten och texter som berörde 
liknande eller rentav likadana frågeställningar och begrepp. Enligt oss gav detta en stabil och 
samstämmig grund att stå på. Samtidigt var vi väl medvetna om att vi på detta sätt rör oss innanför 
vissa gränser och besöker ingen värld utanför den “Systemvetenskapvärld” vi personligen ständigt 
rör oss i. Detta såg vi dock inte nödvändigtvis som en nackdel utan snarare en värld vi kände oss 
trygga och bekväma i men också en värld vi anser att vi förstår och har erfarenhet av. 
 
Vidare försökte vi att så ofta som möjligt använda oss av litteratur som är erkänd och välciterad 
eftersom vi anser att detta gav både oss själva men också läsarna en större trygghet och tyngd i den 
teori vi presenterar. Med det inte sagt att vi valde bort litteratur som inte är erkänd och välciterad, 
däremot valde vi bort litteratur vi inte kände att vi förstod eller inte kände oss trygga med.  
 
Utöver denna metod var vi själva tvingade att leta vetenskapliga rapporter direkt genom flera 
elektroniska databaser. Vi använde oss av databaser som DIVA, SwePub, LIBRIS, Google Scholar och 
diverse bibliotek. Det vi märkte till en början var hur viktigt det är med att sökorden är precisa för att 
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kunna vara relevanta för vår uppsats. De sökord vi använde oss mest av var: “user”, “user-
involvement”, “user-participation”, “användarmedverkan”, “IT” och “IT-projekt”. Genom att 
använda oss av dessa enskilt och i kombination hittade vi relevanta vetenskapliga rapporter som har 
varit till stor nytta. Dessa vetenskapliga rapporter var främst journaler, men vi har även 
konferensbidrag, avhandlingar och andra vetenskapliga artiklar. Främst utgick vi ifrån att vi skulle 
hitta väl citerade och etablerade källor eftersom vi ansåg att dessa bör vara mest trovärdiga. Vi anser 
att om en källa ofta är refererad till så bör den ha ett gott rykte och därmed också vara trovärdig.  
 

2.2.3 Empiriinsamling 

För att samla empirisk data använde vi oss av intervjustudie (Bryman, 2011). Vi utförde intervjuerna 
hos fyra stycken IT-företag i Sverige. De personer vi intervjuade är projektledare som arbetar med 
användarmedverkan vid kravinsamling. Dessa personer hålls dock anonyma eftersom vi vill tillåta 
dem att tala fritt utan att behöva tänka på att de kan hållas tillbaka av exempelvis sin position inom 
företaget. 
 
Våra intervjuer var kvalitativa, vilket enligt Bryman (2011) ofta är en helt ostrukturerad intervju, men 
vi såg inte det som den optimala metoden, utan vi använde oss av semi-strukturerade intervju som 
Bryman (2011) pratar om. Bryman (2011) menar att det är betydligt mindre strukturerade frågor i en 
kvalitativ intervju, där forskare istället vill ha intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt: 
något som passade vårt syfte och frågeställning väldigt bra. Myers och Newman (2007) menar att 
kvalitativa intervjuer är ett mycket kraftfullt redskap till att samla information om det används på 
rätt sätt, däremot bör forskare vara väl medvetna om riskerna med det. Bland annat nämner 
författarna att tidsbrist kan leda till att forskare inte får den information som söks. En annan risk 
författarna nämner är att forskare intervjuar fel person, som till exempel en högt uppsatt inom 
företaget, vilket kan medföra att intervjun misslyckas på så sätt att forskaren inte skapar sig en bred 
bild av det som ska undersökas. Vi undvek detta eftersom vi ansåg att det inte skulle ge den djupa 
och ingående syn vårt syfte och frågeställning kräver.  
 
Som sagt så använde vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi berörde tydliga 
teman i syfte att skapa tydligare struktur jämfört med en helt ostrukturerad intervju (Bryman, 2011). 
Anledningen till att vi tog detta beslut var på grund av att vi ansåg att det är svårt med en kvalitativ 
intervju när vi hade så lite “kött på benen” gällande användarmedverkan vid kravinsamling och dess 
betydelse. Vi hoppades naturligtvis på att vår respondent skulle prata fritt kring användarmedverkan 
vid kravinsamling men om detta inte skedde så var det viktigt för oss att ha uppställda frågor för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Dessa frågor var byggda kring dels vår frågeställning och syfte 
men också frågor som behandlade den teori vi läst. Exempel på detta kunde vara att vi hade 
identifierat en negativ aspekt som en majoritet författare pratade om och frågade då 
respondenterna om detta. 
 
När vi intervjuade var vi båda vara delaktiga då vi ville att båda skulle ha möjlighet att komma med 
följdfrågor på det den intervjuade sa. Den ena av oss ledde intervjun och ställde frågorna, medan 
den andra antecknade allt som sades under intervjun. Vi spelade också in samtliga intervjuer för att 
senare höra om vi missat något viktigt i intervjun, vilket Bryman (2011) poängterar är bra att 
använda sig av.  
 
För att säkerställa validitet och kvalitet från de intervjuade så går vi efter Cresswells och Millers 
(2000) kriterium som de förklarar som “member checking”. Det innebär att de deltagande 
personerna, i vårt fall respondenterna, validerar det som skrivs utifrån den data som samlats ihop via 
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intervjuer med den personen. Ett sätt att göra detta på är låta respondenterna titta på det som 
skrivits och ge feedback. Det är precis detta vi har gjort på två olika sätt. Dels under intervjuernas 
gång så ställde vi ofta kontrollfrågor såsom “Om jag förstår dig rätt så [...]” som även Bryman (2011) 
föreslår. På så sätt “checkade” vi av med den intervjuade att den uppfattning vi fått stämde. Vi 
spelade även in intervjuerna vilket alla respondenter godkände. Vi spelade in eftersom det 
möjliggjorde för oss att gå tillbaka i intervjun och säkerställa det respondenterna sade. När 
intervjuerna sedan var genomförda så transkriberade vi dem individuellt och skickade till 
respondenterna som fick titta på dem i syfte att de skulle validera det vi skrivit.  
 
Vi använde oss som sagt av intervjustudie, vilket innebär att vi inte utförde en fallstudie. En fallstudie 
rör den komplexitet och specifika natur för det specifika fallet (Bryman, 2011). Fallstudier används 
också för att undersöka ett samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang (Myers, 1999). Detta 
kan argumenteras för att det just det vi gjorde, undersökt ett samtida fenomen. Men vi tyckte att 
det fanns vissa kriterier i fallstudier som vi inte nådde upp till. Fallstudier bygger oftast på att vara 
med i en organisation under en längre tid - månader eller till och med år (Bryman, 2011). Detta är 
också ett av Cresswells och Millers (2000) kriterier på validitet. Cresswell och Miller (2000) skriver att 
lång tid på fältet ger en tydlig validitet till forskningen och föreslår från fyra månader till ett år som 
rimlig tid att spendera på fältet för att skapa validitet. Vi håller med författarna då de skriver att 
forskare under en längre tid kan bygga relationer som ger bättre data men tyvärr hade vi inte den 
möjligheten eftersom tiden inte räckte till. Vi valde istället att vara hos företagen några timmar för 
att utföra intervjuer. Vi hade inte kunnat vara i en organisation i flera veckor eller längre tid, vilket 
innebär att vår empiriinsamlingsmetod inte kan vara fallstudie, utan en intervjustudie. 
 

2.2.4 Analysmetod 

Vår analys av resultatet gjordes via en tematisk analys. Bryman (2011) menar att det största 
problemet med en kvalitativ undersökning är att det blir en stor mängd data. Det var därför viktigt 
att använda det som är relevant för vår frågeställning och avgränsa det som var överflödigt. En 
tematisk analys är enligt Bryman (2011) att koda av en text som har tillkommit från exempelvis en 
intervju. Det bygger på att datan delas in i flera notiser eller teman. Efter det läggs de ihop till större 
teman som den intervjuade pratar om, som exempelvis kommunikation. Vidare delas dessa teman 
upp i så kallade subteman, som kan vara kommunikation mellan projektledare, direkt till användare - 
och så vidare. Så i en kvalitativ undersökningsstrategi, där den intervjuade kan tala fritt, kan det bli 
så att denne pratar om samma saker vid olika tidpunkter vid intervjun.  
 
Rennstam och Wästerfors (2011) menar att det finns tre stycken arbetssätt för att skapa en 
samhällsvetenskaplig analys. Dessa är som följer: att sortera, att reducera samt att argumentera. Att 
sortera empiri innebär att strukturera upp empirin som är oordnad och oöverskådlig. Arbetet med 
att göra den ordnad och överskådlig kallas att sortera empiri (Rennstam & Wästerfors, 2011). Att 
reducera empiri handlar om att det inte går att presentera all empiri, därför behöver en sålla och 
beskära sitt material utan att för den sakens skull ta bort viktig information - något som vi behövde 
göra i vår analys för att svara gentemot vårt syfte och frågeställningar. Rennstam och Wästerfors 
(2011) skriver slutligen om att argumentera för sin empiri som handlar om att göra sig hörd i forskar- 
och kunskapssamhället.  
 
Så hur gjorde vi denna tematiska analys då? Ryan och Bernard (2003) nämner olika tekniker som kan 
användas under en tematisk analys. Några exempel på dessa är att leta efter ord som förekommer 
ofta, se språkliga samband när den intervjuade använder ord som “på grund av” eller se det som 
saknas. Det som vi använde oss mest av var receptions, vilket innebär att identifiera ofta 
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förekommande ord (Ryan & Bernard, 2003). Vidare tittade vi efter likheter och skillnader i texten, 
det vill säga att identifiera likheter i vad de intervjuade pratade om, men inte nödvändigtvis kring 
samma fråga. Det kan också liknas vid att vi räknar ord som förekommer i intervjun, som exempelvis 
att ett visst ord förekommer väldigt ofta, vilket innebär att det är viktigt för den intervjuade (Ryan & 
Bernard, 2003). Att använda oss av teman var nytt för oss då vi aldrig riktigt kommit i kontakt med 
det tidigare. Vi tycker dock att teknikerna som Ryan och Bernard (2003) beskriver var tillräckliga för 
att ge oss en bra start på analysen. Vi anser också att detta med teman gör så att vi uppfyller ett av 
Cresswells och Millers (2000) kriterium för validitet. De skriver om triangulation, som innebär en 
systematisk process för att sortera data, från flera olika källor, i syfte att identifiera teman och 
kategorier för ens text. Detta görs främst genom att gallra bort överlappande data. Detta ingick av 
sig själv i vår analysmetod, att gallra fram det viktigaste och hålla oss ifrån återupprepningar, därför 
anser vi att vi har en validitet i vårt analyserande.  

 

2.2.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som rör forskningsetiska principer. Dessa är som 
följer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet handlar om att forskarna ska informera 
berörda personer om forskningens syfte, de berördas uppgift i forskningen och villkoren för deras 
deltagande. Detta är något vi tagit hänsyn till utan att behöva tänka på det eftersom alla 
respondenter själva, innan de valde att ställa upp på intervjuer, frågade vad uppsatsens syfte är. Här 
var vi tydliga dels på grund av att de intervjuade skulle veta om de kunde komma med relevant 
information men också eftersom de har rätt till att veta, vilket Vetenskapsrådet (2002) berättar om. 
Vi har också varit tydliga med att ett deltagande är frivilligt, även om detta kan anses vara självklart.  
 
Frivillig medverkan för oss in på nästa krav: samtyckeskravet. Vetenskapsrådet (2002) skriver att 
deltagare i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma över sin medverkan och ska lämna 
samtycke till att vara med samt att de ska kunna välja hur länge och på vilka villkor de ska vara med. 
Detta har inte heller varit några konstigheter. Vi har kommit överens skriftligt via mail med samtliga 
deltagare och fått deras samtycke. Dessutom har vi innan vi kom i kontakt med respondenterna, 
pratat med deras chefer som godkänt att de ingår i undersökningen. Dessa chefer har sedan 
refererat oss till våra respondenter som lämnat sitt samtycke och själva bestämt villkor som 
exempelvis tid och plats utan press från oss. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter av personer som deltar i undersökningen 
ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att detta krav främst rör etiskt känslig information, saker som kan 
uppfattas som obehagliga eller kränkande. Vi anser inte att detta är relevant för vår uppsats då 
uppgifterna vi tagit del av inte anses som etiskt känsliga. Trots detta har vi ändå valt att hålla våra 
respondenter anonyma och inte detaljerat beskrivna av den enkla anledningen att vi ansåg att detta 
skulle ge dem en större frihet att uttala sig fritt utan någon press och utan att känna att de kan bli 
identifierade. Samtidigt är vi medvetna om att detta inte uppfyller Cresswells och Millers (2000) 
kriterium på validitet gällande att vara rikligt beskrivande av deltagarna, företagen och 
omständigheterna. Vi håller med om att detta hade gett validitet på ett annat sätt men vi gjorde ett 
etiskt övervägande som ledde till att vi hellre värnar om respondenternas och företagens integritet 
och anonymitet. Detta gjorde vi som sagt i hopp om att kunna få mer utvecklade svar, även om det 
går ut över ett av Cresswells och Millers (2000) validitetskriterium. Å andra sidan tillåter 
anonymiteten enligt oss rikligare och djupare beskrivningar av den data vi får in kring det uppsatsen 
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handlar om: användarmedverkan vid kravinsamling.  
 
Slutligen förklaras nyttjandekravet, Vetenskapsrådet (2002) berättar att det handlar om att de 
insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål och inte får användas eller 
utlånas till andra ändamål som inte har med forskning att göra. Även detta krav uppfyller vi utan att 
egentligen tänka på det eftersom vi inte inte haft några intentioner på att göra något ytterligare med 
informationen vi samlar in än att använda det till vår uppsats.  
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3 Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom litteraturen som vi har som grund i analysen. 
 

3.1 Användare/Intressent  
Ett krav utgår från att kravställaren vill åstadkomma något med kravet och för att göra det behövs 
intressenter (Jansson & Ljung, 2004; Karlsson, 1996). Preece, Sharp och Rogers (2015) definierar 
intressenter som personer eller organisationer som kommer bli påverkade av systemet och har 
direkt eller indirekt inflytande på systemkraven. För att hitta intressenter är det viktigt att se vilka 
som har viktiga relationer till projektet eller aktivt deltar i projektarbetet (Jansson & Ljung, 2004). 
Jansson och Ljung (2004) nämner tre tydliga steg i projektintressentanalysen: att identifiera vilka 
som är projektintressenter, att försöka förstå deras relation till projektet och slutligen att analysera 
de allra viktigaste intressenterna mer i detalj. Avison och Fitzgerald (2006) definierar intressenter 
som personer som medverkar, påverkar eller påverkas av systemets implementering i 
organisationen. Göransson och Gulliksen (2002) menar att det finns två typer av användare: 
slutanvändare och verksamhetsexperter. En slutanvändare är en användare som är tänkt att 
använda det nya IT-systemet (Göransson & Gulliksen, 2002). Beynon-Davies (2009) menar att 
slutanvändare är de som är delaktiga i utvecklingsprocessen. Det är dessa användare som kan ge 
viktiga och exakta krav om hur systemet ska vara uppbyggt (Beynon-Davies, 2009).  
 
Vår definition av användare i denna uppsats ser till slutanvändare. Detta betyder att användare i 
våra ögon är de personer som använder systemet i sin dagliga verksamhet. Om det exempelvis rör 
sig om en patientportal, så skulle möjligtvis patienter, läkare och sjuksköterskor ses som användare. 
Eftersom definitionerna av användare (Göransson & Gulliksen, 2002; Beynon-Davies, 2009) och 
intressenter (Avison & Fitzgerald, 2006) var väldigt lika enligt oss, så kommer vi slå ihop dessa 
begrepp och betrakta dem båda som slutanvändare. Vi kommer därför ständigt använda oss av 
begreppet användare under uppsatsen. Notera att vi i vår definition inte likställer användare med 
den del av intressenterna som endast påverkas av systemet men inte använder det. Däremot 
likställer vi dem med den del av intressenterna som använder systemet. 
 

Därför är vår definition av användare: 
Personer som använder systemet i sin dagliga verksamhet, dessa räknas också som intressenter. 

 

3.2 Användarmedverkan 
Bano och Zowghi (2015) menar att användarmedverkan kan användas i flera olika situationer i ett IT-
projekt. Detta innefattar exempelvis design, testning, utveckling eller kravinsamling. Matende och 
Ogao (2013) menar att det finns två olika situationer där användarmedverkan användas. Det första 
är att användarmedverkan används under processen av framtagandet av vilket system som behövs. 
Den andra delen då användarmedverkan används är implementationen av systemet. Det vi ska 
undersöka i denna rapport är den första situationen som Matende och Ogao (2013) nämner, 
nämligen framtagandet av systemet. Framtagandet av systemet innebär att det finns en 
kravinsamling, därför kommer vi att behandla användarmedverkan vid kravinsamling, vilket Bano 
och Zowghi (2015) nämner. 
 
Lin och Shao (2000) menar att användarmedverkan (user participation) och användarengagemang 
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(user involvement) inte haft en tydlig skillnad. Barki och Hartwick (1994, i Lin & Shao, 2000, s. 284) 
ansåg att det var viktigt att skilja på dessa begrepp och såg användarmedverkan som “the behaviors 
and activities that the target users or their representatives perform in the systems development 
process”. Vidare definierar författarna användarengagemang som “a subjective psychological state 
of the individual”.  Preece, Sharp och Rogers (2015) definierar användarmedverkan som att 
användarna och utvecklarna arbetar tillsammans för att få en så bra produkt som möjligt. 
 
Cavaye (1995) menar att det inte finns en riktig definition av användarmedverkan eftersom det 
används på flera olika sätt. Författaren beskriver då användarmedverkan utifrån sex olika attribut: 
 

● Typer av deltagande avser andelen användare som deltar under utveckling. Där finns det 
olika personer som är delaktiga, antingen avsedda användare eller företrädare för 
användare.  
 

● Grad av deltagande avser att användare kan ha olika ansvarsnivåer under deltagandet. 
Användarna kan ha olika grader av deltagandet i exempelvis utvecklingen, där användare 
kan delvis vara med eller ha fullt ansvar för utvecklingen av systemet. 
 

● Innehållet av deltagande avser att användarna kan vara delaktiga i olika aspekter av 
systemdesign. Användarna kan exempelvis vara med i den tekniska utformningen av 
systemet, eller vara med i sociala utformningen av systemet med fokus på sociala och 
mänskliga konsekvenserna av systemet. 
 

● Omfattning av deltagande avser att deltagandet kan variera i omfattning under olika faser 
av utvecklingsprocessen. Deltagandet är vanligast under en tidig utformning av utveckling 
som att identifiera krav och inte i kodningen. 

 
● Formalitet av deltagande avser att användare under systemutveckling kan organiseras med 

hjälp av formella grupper och team. 
 

● Påverkan av deltagande avser effekten av deltagandet under systemutveckling. Användarna 
kan delta men används förslagen och tas på största allvar eller ignoreras användarna helt?   

 
Abelein och Peach (2015) tar också upp olika sätt att använda sig av användarmedverkan där de 
nämner Participatory Design (PD). I PD har användarna en stor roll i olika beslut som görs genom 
exempelvis workshops, vilket leder till en hög användbarhet. Författarna nämner även User-Centred 
Design (UCD) där utvecklare sätter användarna i fokus istället för den tekniska designen. Etnografi 
riktar sig mot observationer av användarna och fokuserar på de sociala aspekterna. Genom detta är 
användarna med ganska passivt, men är ändå en form av användarmedverkan. Kontextuell design 
fokuserar endast på användningen av systemet och metoder. Detta görs genom observationer och 
intervjuer (Abelein & Peach, 2015). 
 
Abelein och Peach (2015) nämner även användarmedverkan i systemutvecklingsmetoder och 
nämner traditionell utvecklingsstrategi som är en vattenfallsmodell. För att utföra den krävs det en 
komplett, konsekvent och exakt lista över kravspecifikation innan designen och implementationen 
börjar. Snabb applikationsutveckling består av korta snabba cykler som säkerställer matchning av 
systemet med företagets behov. Användarmedverkan används i hela konstruktionen och 
utvecklingen av systemet. Agil- eller lättviktsutveckling använder sig av livscykler och användning av 
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iterativ utveckling. Denna metod används vid oklara krav från företaget och kan genom flexibel 
utveckling minska dessa risker. Det dessa metoder har gemensamt är att det kräver att 
slutanvändarna är på plats och kontinuerlig återkoppling till slutanvändaren krävs hela tiden (Abelein 
& Peach, 2015). 
 
Även kring användarmedverkan kan vi konstatera att det finns många olika definitioner. Vi håller 
med Lin och Shao (2000) att det är en skillnad på användarmedverkan och användarengagemang. 
Det vi håller oss till i denna uppsats är det förstnämnda, det vill säga användarmedverkan som har 
med användare och representanter i framtagningen av system. Denna definition är även Preece, 
Sharp och Rogers (2015) inne på, att användarna är med i framtagning av systemet. Liknande 
definition är också Abelein och Peach (2015) inne på. Vår definition handlar dock inte om 
användarmedverkan vid framtagning och utveckling av system eftersom de intervjuade företagen 
inte utvecklar sina system med hjälp av användare. Det företagen däremot gör är att konfigurera 
systemen efter kundernas krav, krav som samlas in med hjälp av slutanvändare.  
 

Därför är vår definition av användarmedverkan att: 
Användare är med och för fram krav, åsikter och information kring vad som ska finnas i ett befintligt 

system i syfte att det ska passa deras verksamhet. 
 
Forskning har visat att det råder en oklarhet kring om användarmedverkan är något positivt eller om 
det är något negativt. Enligt Abelein och Peach (2015) är användarmedverkan avgörande för en 
framgångsrik ERP-implementering. Vidare säger flera forskare att användarmedverkan används för 
lite eller på fel sätt (Söderström, 2010; The Standish Group, 2013; Bano & Zowghi, 2015; Matende & 
Ogao, 2013; Sousa & Collado, 2000). Trots det så menar Harris och Weistroffer (2009) det inte finns 
ett samband mellan användarmedverkan och framgång utan det blir blandade resultat. Vidare säger 
forskning att de positiva effekterna inte skall tas för givet (Cavaye, 1995; Lin & Shao, 2000; Axelsson, 
2013). 
 

3.3 Krav 
Preece, Sharp och Rogers (2015) definierar krav som ett uttalande om en avsedd produkt som 
specificerar vad den ska göra, eller hur det ska utföras. Jansson och Ljung (2004) definierar å andra 
sidan krav som att det är en önskvärd egenskap som en intressent vill ha uppfylld i ett IT-projekt. 
Mathiassen och Tuunanen (2011) beskriver kravhantering som att det börjar med en idé som genom 
bearbetning blir till ett IT-projekt. Denna process involverar urval, sortering och analys av krav som 
leder till kravspecifikation och kravhantering (Mathiassen & Tuunanen, 2011).  
 
Jansson och Ljung (2004) delar upp kraven i tre delar: primära krav, sekundära krav och önskemål. 
Primära krav är krav som är direkt beroende av resultatet, de måste alltså uppfyllas och är en kritisk 
framgångsfaktor. Detta skulle exempelvis kunna vara att ett kylskåp ska vara kallt och kyla det som 
är inuti. Sekundära krav är det verksamheten vill ska uppfyllas, men resultatet är inte beroende av 
det. Detta skulle kunna vara att kylskåpsdörren ska öppnas åt ett visst håll. Önskemål är ungefär som 
sekundära krav, som verksamheten vill ska uppfyllas, men har ännu lägre prioritering. Här skulle ett 
exempel kunna vara att handtaget till kylskåpet ska ha en viss färg. Preece, Sharp och Rogers (2015) 
menar istället att det finns två olika typer av krav som traditionellt brukar identifieras. Dessa är 
funktionella krav, som säger vad systemet ska göra samt icke-funktionella krav, som säger vilka 
begränsningar det finns på systemet. Ett funktionellt krav som författarna beskriver är att ett kylskåp 
ska säga till när smöret är slut. Ett exempel på icke-funktionellt krav, det vill säga begränsningar, 
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skulle i detta fall exempelvis kunna vara att kylskåpets meddelande om att smöret är slut endast kan 
meddela till en iPhone (Preece, Sharp & Rogers, 2015). 
 
Som vi ser finns det olika definitioner på vad krav är och vi anser det vara av största vikt att vi reder 
ut begreppet som återkommer i denna uppsats. Vår egna definition av krav liknar den som Preece, 
Sharp och Rogers (2015) har.  
 

Därför är vår definition av krav: 
En specifikation av vad en produkt ska innehålla och vad den ska kunna göra. 

 
Vi anser att krav är någonting som absolut ska uppfyllas, detta gäller både för funktionella och icke-
funktionella krav. Därför anser vi att Janssons och Ljungs (2004) definition gällande just “önskemål” 
inte passar oss eftersom vi anser att önskemål inte alltid behöver uppfyllas - däremot anser vi att 
krav är ett absolut villkor för vad produkten ska innehålla, förutsatt att det är en överenskommelse 
mellan parterna. Det är denna definition av krav vi använder oss av i uppsatsen. 
 

3.4 Kravinsamling 
Hur samlas då dessa krav in? Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att datainsamling är en viktig 
del av kravinsamlingen. Syftet med datainsamling är att samla tillräcklig, relevant och lämplig data så 
att en uppsättning krav kan produceras. Författarna menar att det finns relativt få tekniker för 
datainsamling men de är flexibla och går att kombinera. Enligt Preece, Sharp och Rogers (2015) är 
det att föredra att kombinera dessa, eftersom det blir många olika perspektiv. Teknikerna för 
kravinsamling genom användarmedverkan är: 
 
Enkäter, som är en serie frågor som syftar till att få fram en viss specifik information (Preece, Sharp 
& Rogers, 2015). Genom enkäterna är det viktigt att ta del av användarnas åsikter, istället för hur 
gränssnittet ska se ut. En nackdel med enkäter är att det är svårt att skapa enkäter som ger bra svar 
(Gulliksen & Göransson, 2002).   
 
Intervjuer, som innebär att involvera en person med frågor (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Genom 
intervjuer tillkommer användarnas upplevelser, tankar, reflektion och åsikter (Langemar, 2008). 
 
Fokusgrupper och workshops, som innebär att en grupp av intressenter diskuterar frågor och krav. 
Fokusgrupper och workshops liknar varandra med att det är en gruppdiskussion med utvecklare och 
användare (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Özcelik et al. (2011) menar att fokusgrupper är ett bra 
sätt för att ta reda på vad användarna tycker genom gruppdiskussion. Det är bra att hålla 
workshopen så strukturerad som möjligt för att mina risken att någon dominerar, eftersom det är 
viktigt att få allas åsikter (Preece, Sharp & Rogers, 2015).  
 
Observation innebär att observera intressenter när de utför sina vardagliga arbeten i sin naturliga 
miljö (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Det kan vara svårt för en användare att förklara sitt eget 
beteende och varför vissa handlingar utförs, därför är observation en bra metod (Harris & 
Weistroffer, 2009). En nackdel med observation är att användarna blir påverkade av observationen 
vilket gör att de kan göra andra saker än vad de normalt gör (Beynon, 2010). 
 
Studera dokumentation innebär att processer, loggar och procedurer ofta är loggade i manualer 
vilket kan studeras (Preece, Sharp & Rogers, 2015). 
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3.5 Kravspecifikation 
Så, hur dokumenteras kraven? Tonnquist (2013) menar att det är viktigt att sätta upp mätbara mål i 
ett projekt. Svaret är därför en kravspecifikation. Kravspecifikationen blir som en mall att arbeta 
efter under hela projektet. Det är även den som det går att mäta mot om projektet har lyckats eller 
inte (Tonnquist, 2013; Jansson & Ljung, 2004). Jansson och Ljung (2004) menar att det ska finnas 
konkreta resultat i en kravspecifikation, som vad projektet ska åstadkomma. Det är viktigt att 
konkretisera kraven så långt det behövs för att avgöra om och när projektet blir klart. Detta är 
resultatet och syftet med en kravspecifikation (Tonnquist, 2013; Jansson & Ljung, 2004).  
 
För att göra en kravspecifikation ska alla intressenters behov tas i beaktning för att sedan 
sammanställa det i en bruttolista (Jansson & Ljung, 2004). Preece, Sharp och Rogers (2015) stärker 
detta med att säga att projektledaren ska akta sig för att få åsikter från alla personer, utan att ha 
åsikter från rätt personer. Vidare ska projektledaren också akta sig för att bara ta en person från 
varje intressentgrupp, då det blir en subjektiv syn (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Alla intressenters 
krav kan inte förverkligas utan ur tratten kommer ett begränsat antal krav som blir projektets 
uppgift att uppfylla, alltså måste det avgränsas till det som är relevant och se viktiga krav istället för 
bara önskemål (Jansson & Ljung, 2004). Det är alltså viktigt att prioritera kraven (Karlsson, 1996). 
Kravspecifikationen skall utformas efter hur användarna ska använda systemet (Tonnquist, 2013). 
För att kravanalysen ska fungera ska det ställas mycket frågor, lyssnas, diskuteras, söka bekräftelse 
och att försöka förstå (Jansson & Ljung, 2004).  
 

3.6 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling 
Som vi diskuterat i tidigare kapitel har användarmedverkan visat sig vara en kritisk framgångsfaktor 
vid IT-projekt. Bano och Zowghi (2015) menar att sedan 70-talet har användarmedverkan setts som 
en bidragande faktor till framgång i implementering av system. Matende och Ogao (2013) menar att 
användarmedverkan och involvering är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik 
implementering. Vidare pekar Lin och Shao (2000) på att användarmedverkan länge har setts som en 
viktig faktor till att förbättra chanserna för framgång i att utveckla ett IT-system. Lin och Shao (2000) 
menar att användarmedverkan ger fler möjligheter än problem om det används på rätt sätt. 
Matende och Ogao (2013) påpekar dock att denna tro är varken förankrad i teorin eller med 
forskningsbelägg. Detta innebär att forskarna inte helt förstått den komplexitet som 
användarmedverkan innebär. Bano och Zowghi (2015) visade sambandet mellan 
användarmedverkans positiva påverkan på framgång i implementeringar. Genom 87 rapporter kom 
de fram till att 59 av dessa visade en positiv påverkan av användarmedverkan, alltså 68% av fallen. 
Lin och Shao (2000) säger att användarmedverkan i systemutveckling kan öka kvalitén på systemet 
genom en mer exakt och komplett identifiering av användarnas krav. Desto mer komplexa system 
som ska utvecklas, desto mer användarmedverkan behövs (Lin & Shao, 2000). 
 
Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att det är bättre att uppnå användarnas förväntningar än att 
inte uppnå dem. Om användarna är delaktiga i kravinsamlingen så får de möjligheten att forma 
systemet utifrån företagets prioriteringar och krav (Matende & Ogao, 2013). Användarna måste vara 
delaktiga i kravinsamlingen eftersom de är bekanta med företagets processer och har kunskap om 
företagets funktioner (Matende & Ogao, 2013; Lin & Shao, 2000; Bano & Zowghi, 2015). Genom att 
de har en kunskap om företagen kan kraven bli exakta och mer precisa (Bano & Zowghi, 2015).  
Vidare menar Preece, Sharp och Rogers (2015) att förväntningarna som användarna har på det nya 
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systemet ska vara utifrån deras önskemål. Det innebär inte att det ska vara en massa funktioner utan 
att det speglar användarnas arbetssätt (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Genom detta kan de se hur 
det nya systemet påverkar ens arbete och vad de förväntar sig av systemet (Bano & Zowghi, 2015). 
Användarna kan då i kravinsamlingen säga vilka funktioner som kommer att vara onödiga och vilka 
som det skall fokuseras mer på. Det minskar också risken för ändringar under kravinsamlingen av 
systemet (Lin & Shao, 2000). Det ökar också kommunikationen mellan användarna och 
utvecklingsteamet, vilket leder till att risken för en misslyckad kravinsamling minskas (Bano & 
Zowghi, 2015). 
 
Att användarna medverkar under kravinsamlingen bidrar till att de kan se vad systemet kommer att 
innehålla och inte innehålla. Genom denna medverkan får användarna känna att de bestämmer 
vilket bidrar till att det är mindre chans att de blir besvikna (Preece, Sharp & Rogers, 2015; Bano & 
Zowghi, 2015) och att de litar mer på utvecklarna (Bano & Zowghi, 2015). De blir också mer 
motiverade att använda systemet om de varit delaktiga i kravinsamlingen och minskar chansen till 
motstånd (Bano & Zowghi, 2015). Användarmedverkan har också visat sig varit positivt på grund av 
att kravinsamlingen för det nya systemet bestäms av användarna och att det skapar en positiv 
attityd mot det nya systemet (Matende & Ogao, 2013; Preece, Sharp & Rogers, 2015; Lin & Shao, 
2000; Bano & Zowghi, 2015). Det innebär att användaren är mer delaktig och kan genom det få fram 
bättre krav som är viktiga och relevanta för arbetet (Lin & Shao, 2000). Genom att användarna 
medverkar får de också en tidig kunskap om systemet och dess uppbyggnad, de får de en utbildning 
om systemet innan det har implementerats (Lin & Shao, 2000). 
 

3.7 Problem med användarmedverkan vid kravinsamling 
Allt är naturligtvis inte guld och gröna skogar med användarmedverkan vid kravinsamling. Som vi 
tidigare nämnt finns det delade meningar kring synen på användarmedverkan. Till att börja med 
skriver Gulliksen och Göransson (2002) att den största svårigheten med användarmedverkan vid 
kravinsamling är bristen på tid. Detta bekräftas även av Cavaye (1995) som skriver att tiden ett 
projekt tar förlängs på grund av att fler personer är inblandade i kravinsamlingen i och med 
användarmedverkan. Detta eftersom fler personer ska framföra sina åsikter vilket gör att det tar 
längre tid att samla in krav eftersom det inte sällan är så att olika personer, är lika med olika åsikter. 
Cavaye (1995) skriver att en pressad tidsplan riskerar att medföra att användarmedverkan inte 
prioriteras lika starkt. Detta nämner även Gulliksen och Göransson (2002) som berättar att när ett 
system ska anpassas efter en verksamhet så prioriteras inte användbarheten lika högt på grund av 
tidsbristen. Detta leder till att användarnas medverkan vid kravinsamlingen inte tas hänsyn till på 
samma sätt som det bör. I och med att projektet drar ut på tiden så innebär det också att kostnaden 
för projektet ökar, vilket kan leda till att resurserna för användarmedverkan skärs ned och inte ger 
ett fullgott resultat (Cavaye, 1995). Cavaye (1995) får medhåll av Bano och Zowghi (2015) som 
skriver att endast förklarandet av användarmedverkan för användarna, kan addera ytterligare 
kostnader för projektet. 
 
Bano och Zowghi (2015) förklarar att användarmedverkan är ett tveeggat svärd som kan ställa till 
med ordentliga problem om det inte används på korrekt sätt. Författarna presenterar ett antal olika 
problem. Exempelvis förklarar de att användare kan ställa orimliga krav på systemet och som ett 
resultat av dålig kommunikation då ha missuppfattningar kring vad systemet kan innehålla. 
Författarna beskriver också att dessa orimliga krav kan leda till konflikter. De pratar också om hur 
det kan hända att användare har en negativ attityd till systemet och försöker motverka det, 
författarna skriver att en anledning till detta kan vara att användare inte känner sig tillräckligt 
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involverade i kravställandet (Bano & Zowghi, 2015). 
 
Många av ovanstående problem bekräftas även av andra författare. Exempelvis skriver Lin och Shao 
(2000) att ett nytt system ofta innebär organisatoriska förändringar vilket påverkar rollerna på ett 
företag. I och med detta förklarar Lin och Shao (2000) att detta kan väcka motstånd till ett nytt 
system och en negativ attityd gentemot systemet, precis som Bano och Zowghi (2015) skriver om. 
Även Preece, Sharp och Rogers (2015) berör detta då de skriver att om användare känner att deras 
krav inte tas till beaktande så väcks ett motstånd. Men det är inte bara hos användare ett motstånd 
kan skapas. Gulliksen och Göransson (2002) påpekar att attitydproblem kan uppkomma även hos 
utvecklare som påverkar resultatet negativt. Utvecklarna kan känna frustration kring användarnas 
okunskap kring teknik och kan tolka användarnas åsikter och krav som naiva och orimliga, vilket 
också nämns av Bano och Zowghi (2015).  
 
Vidare skriver Karlsson (1996) att kunder och användare väldigt ofta inte har en tydlig bild av vilka 
krav de vill ställa på systemet eller vilka möjligheter som finns med systemet. Dessutom skriver både 
Bano och Zowghi (2015) samt Gulliksen och Göransson (2002) att användare ofta inte har den 
kompetens, erfarenhet eller kunskap som behövs för att bidra med en god användarmedverkan. 
Båda dessa problem påminner mycket om Banos och Zowghis (2015) problemförklaring kring att 
användare ställer orimliga krav. Karlsson (1996) skriver också att användare ofta har svårt för att 
förmedla kunskap, där en parallell kan dras till problemet gällande missuppfattningar kring 
systemets innehåll som Bano och Zowghi (2015) är inne på. Hallberg (2011) är inne på samma spår 
där han förklarar att det kan vara svårt för utomstående att förstå vissa termer som används inom 
en organisation. 
  
Bano och Zowghi (2015) listar inte bara rena problem med användarmedverkan utan tar också upp 
en del utmaningar projektledaren kan ställas inför. Exempelvis berättar författarna om hur 
användare kan sakna motivation och positiv attityd till att medverka samtidigt som användare inte 
alltid har tid till att medverka. Bano och Zowghi (2015) beskriver också hur användare kan ha 
svårigheter med att tydligt kommunicera ut sina krav. Inte nog med dessa problem som kan 
tillkomma med användare, författarna förklarar att det är svårt att hitta rätt användare till att börja 
med. Vidare pratar Bano och Zowghi (2015) om hur det tillkommer extra kostnader i både tid och 
pengar för projekt som har användarmedverkan. De poängterar dessutom att kostnader för 
utbildning av användare tillkommer. 
 
Även en del av ovan nämnda utmaningar bekräftas av andra författare. Exempelvis menar Heeks 
(1999) att användare ofta väljs baserat utifrån deras position i verksamheten. Detta innebär att de 
användare som faktiskt använder systemet inte får ställa sina krav utan kravställandet kommer 
istället från personer med en högre position som kanske inte alls använder systemet dagligen. Detta 
är en direkt koppling det Bano och Zowghi (2015) skriver om där de menar att det är svårt att hitta 
rätt användare. På detta ämne skriver Matende och Ogao (2013) att slutanvändare måste vara med i 
framställande av krav eftersom dessa användare har kunskap om verksamheten och processerna i 
denna.  
 
Heeks (1999) nämner också utmaningen kring att användare har svårt att tydligt kommunicera ut 
sina krav eftersom författaren menar att det finns tre stycken grupper med tre olika språk. Dessa tre 
är chefer, IT-personal samt vanlig personal/användare. På grund av skillnader i kultur, språk och 
tankesätt i de olika grupperna så är det inte helt ovanligt att missar i kommunikationen uppstår. 
Heeks (1999) skriver att konsekvenserna av detta kan vara bland annat förseningar, ökade kostnader 
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samt mindre bra utförda implementationer. Cavaye (1995) skriver också att det finns skillnader 
mellan grupper och att användare ofta inte har den kunskap som krävs men att god kommunikation 
kan förhindra negativa konsekvenser. 
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4 Empiri 
 
Nedan presenteras den data vi fått från våra respondenter. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 
Samtliga respondenter arbetar som projektledare på IT-företag i Sverige. Samtliga dessa företag har 
också egenutvecklade standardsystem som de säljer och konfigurerar utefter kundernas krav. Våra 
respondenter har alla flera års erfarenhet som projektledare inom IT-projekt. Mer ingående 
beskrivning av respondenter och företagen de arbetar på följer nedan. 
 
Respondent A arbetar som projektchef och projektleder större införandeprojekt för ett svenskt IT-
företag. Detta företag har ett egenutvecklat standardsystem som kan konfigureras utefter 
kundernas krav och implementeras därefter. IT-systemet i fråga implementeras främst hos kunder 
som räknas som större företag med minst flera hundra anställda. 
 
Respondent B är en projektledare som arbetar på ett svenskt IT-företag. Företag B är ett 
konsultföretag vilket innebär att de arbetar med olika lösningar kopplat till kundens önskemål på 
företag Bs standardsystem. Deras system implementeras hos mellanstora till stora företag med 
alltifrån 100 anställda och uppåt.  
 
Respondent C arbetar som konsult och är teknisk projektledare på ett svenskt IT-företag. 
Respondent C arbetar på företag C som har ett egenutvecklat standardsystem som de säljer till 
många olika typer av kunder. Dessa kunder kan vara både stora och små, företag C har ingen specifik 
inriktning på hur stora eller små deras kunder kan vara.  
 
Respondent D arbetar som projektledare på ett konsultföretag. Detta företag har, precis som de 
andra företagen vi presenterat, också ett standardsystem som kan konfigureras efter kundens 
önskemål. Företag D:s företag implementerar sitt system hos större kunder, med minst 500 
anställda. 
 

4.2 Definitioner 
Nedan följer presentation av respondenternas syn på definitioner av användare, 
användarmedverkan och krav. 
 
4.2.1 Definition av användare 
Respondent A har en kort och koncis förklaring av vad en användare är - hen menar att en 
användare är de personer som använder den lösning som införs.  
 
Respondent B anser att en användare är den personen som varje dag sitter i systemet. Det kan 
exempelvis vara en ekonomiassistent, någon som plockar ordrar eller de som fakturerar.  
 
En användare är enligt respondent C de personer som dagligen använder systemet. Hen menar att 
de personer som använder systemet, oavsett roll eller position inom verksamheten eller oavsett vad 
systemet används till, räknas som användare. Det största och egentligen enda kriteriet för att räknas 
som användare är att använda och arbeta i systemet. 
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Användarna är enligt respondent D de personer som kommer att påverkas av lösningen som ska 
skapas. Respondenten förtydligar detta med att säga “Helt enkelt användarna för ett system som 
sitter och använder detta system”.  
 
Alla respondenter har en liknande definition av vad en användare är, alltså användare som arbetar i 
systemet dagligen. 
 

4.2.2 Definition av användarmedverkan 

Respondent A menar att användarmedverkan består av att personer som använder systemet 
dagligen deltar på olika sätt i införandeprojektet. Hen förklarar det med: “Användare är de som, 
tillsammans med leverantör tar fram och specificerar kraven, det är användarmedverkan för mig”. 
Användarmedverkan betyder för respondent A också att som projektledare ha någon att diskutera 
olika lösningar med och vara ett ständigt bollplank.  
 
Respondent B anser att användarmedverkan är att användarna får säga till hur de vill utforma det 
nya systemet. Hen säger: “För mig är det viktigt att de ska få säga hur de jobbar idag, men också hur 
de vill ha det i framtiden”. De kan genom användarmedverkan visa vad som fungerar bra idag och 
vad som fungerar mindre bra, för att motverka detta i det nya systemet. Genom detta får de som de 
själva vill ha det och att systemet lättare kan anpassas efter användarna. 
 
Enligt respondent C är användarmedverkan när användarna är delaktiga i kravframtagningen. 
Respondent C sitter tillsammans med användarna och tar fram krav, vilket hen ser som 
användarmedverkan. Respondent C säger att “För mig är det självklart att de som berörs måste vara 
med i kravinsamlingen”. Det innebär också att användare från IT-avdelning måste vara med 
tillsammans med personer från kärnverksamheten. Men respondent C är också tydlig med att det är 
också viktigt att de riktiga användarna är delaktiga i användarmedverkan och inte bara projektledare 
eller chefer. 
 
Respondent D menar att för att hitta den bästa lösningen för användaren måste de vara med tidigt i 
processen, vilket är en del av användarmedverkan. Genom detta kan användarna tidigt påverka hur 
systemet ska användas. Användarmedverkan ger användare en chans att systemet blir utefter deras 
behov och att det blir en bättre slutprodukt.  
 
Respondenterna har även här en lika syn på vad användarmedverkan är och hur det används. 
Användarmedverkan är enligt respondenterna att slutanvändare är med och påverkar och hjälper till 
i kravinsamlingsprocessen.  
 

4.2.3 Definition av krav 

Respondent A förklarar att krav är en beskrivning av en egenskap som lösningen ska uppfylla. Hen 
säger: “Först och främst måste vi urskilja på vad som är funktionella krav och vad som är icke-
funktionella krav. Ett funktionellt krav är en funktion som ska finnas i systemet, till exempel att 
systemet ska kunna skapa en faktura” Hen förklarar att icke-funktionella krav är ingen funktion som 
finns i systemet, utan krav på exempelvis prestanda eller tillgänglighet förklarar respondent A.  
 
Respondent B anser att ett krav är det användarna vill ha för att kunna arbeta på sitt egna sätt. Det 
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finns olika typer av krav, där det finns processkrav och lagstadgade krav. Processkrav är vad 
systemet ska innehålla i form av funktioner. Lagstadgade krav är krav som de inte styr över själva. 
Det kan exempelvis vara att ett visst momsnummer måste stå på fakturan enligt respondent B.  
 
Enligt respondent C är ett krav något som kunden har, så systemet ska fungera på ett visst sätt. Ett 
krav måste vara väldefinierat så att det är tydligt. Respondent C menar: “Om det är väldefinierat, ja 
då kan vi såklart också tydligt se om det är uppfyllt eller inte”. Hen fortsätter: “Det ska inte vara 
några tveksamheter om kraven är uppfyllda eller inte, de måste vara objektiva och mätbara”. Som 
exempel på icke mätbara krav tar respondent C upp att systemet ska kunna vara snabbt, men att det 
är svårt att definiera vad som är snabbt. Ett annat exempel hen tog upp var att ett system ska vara 
användarvänligt, men att även det är svårt att mäta. Dessa krav är inte särskilt mätbara jämfört med 
om ett krav som var exempelvis att på tre klick ska det skapas en faktura. Det ska helt enkelt vara 
mätbara och tydliga krav.  
 
Respondent D pratar inte så mycket om krav under kravinsamlingsprocessen utan hen vill istället 
prata om behov. Hen förklarar det med: “Det är så att olika användare har olika behov av olika saker 
och som konsult vill vi väldigt gärna hitta de här behoven”. Hen vill prata om behov tidigare än krav 
för att det ger en bättre grund att stå på. Krav är mer objektivt då det kan vara exempelvis att 
användarna vill ha en viss typ av funktionalitet och den ska göra på ett visst sätt. Ett behov kan vara 
mer subjektiv då det exempelvis kan vara att användarna har ett behov att logga in som kan lösas på 
olika sätt. Enligt respondent D så krav är en specifikation av behoven. 
 
Sammanfattningsvis så hade respondenterna hade en lika syn på vad krav är för något, alltså något 
som systemet absolut ska innehålla. Det som skiljer sig åt är att respondent D som hellre vill använda 
sig av ordet behov. 
 

4.3 Möjligheter med användarmedverkan 
Respondent A berättar att med hjälp av användarmedverkan vid kravinsamling så kan hens företag 
leverera lösningar av högre kvalitet. Framförallt kan precisionen i leveranserna i form av att det 
hjälper leverantören att uppnå kundens förväntade mål och effekter bli bättre. Hen förtydligar det 
med att säga att: “För mig är användarmedverkan samma sak som hög kvalitet, det är liksom en 
nyckel till att uppnå kundens mål”. Respondent A menar att krav på ett eller annat sätt måste 
verifieras hos användarna, även om leverantören har kraven klara för sig från början. Respondent A 
förklarar också att användarmedverkan vid kravinsamling har stor betydelse för slutresultatet 
eftersom krav och förväntningar sätts vid kravinsamlingen med hjälp av användarna. Slutligen 
förklarar hen att kravinsamling med hjälp av användare verifierar att de har rätt kravbild som skapar 
en förankring av verksamheten. 
 
Respondent B har svårt att ens föreställa sig ett projekt utan användarmedverkan. Det är en sådan 
viktig del, framförallt i kravinsamlingsprocessen enligt hen. Det är viktigt att involvera dem i början 
av projektet så att de kan analysera kraven i ett tidigt skede. Respondent B menar att 
användarmedverkan är bra både för kunden men även för dem själva. Det ska vara så att ett lyckat 
projekt måste innefatta att både deras företag blir nöjda men också kunden. Om kunden är nöjd 
med resultatet är sannolikheten stor att de vill stanna kvar hos företag B som kund och 
vidareutvecklas i framtida samarbeten. Respondent B menar att användarmedverkan är nödvändigt 
för ett lyckat projekt och rekommenderar det därför för alla. Utan kunden så vet leverantören inte 
vad kunden vill ha och det är ändå kunden som har beställt det. Respondent B ställer sig positiv till 
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användarmedverkan och anser att deras metod fungerar bra.  
 
Enligt respondent C så är användarmedverkan bra för alla involverade, även från leverantörens sida. 
Utifrån leverantörens perspektiv så är det ett bra resultat om kunden blir nöjd med sitt system. Om 
kunden inte vill ha det nya systemet men de har skrivit på ett papper att de ska ha detta system blir 
ingen av parterna nöjda. Så användarmedverkan leder till bättre krav vilket senare leder till att 
resultatet blir bättre. Det finns flera olika typer av projekt vilket innebär att användarmedverkan 
används på flera olika sätt. Om en användare använder systemet dagligen så är det bra med 
användarmedverkan. Men är det ett system som ingen integrerar med dagligen så kan det vara 
onödigt. Rent generellt så ser respondent C positivt på användarmedverkan men poängterar att 
graden av användarmedverkan kan ändras med olika typer av projekt. 
 
Respondent D rekommenderar användarmedverkan för alla, i alla typer av projekt. Det kan finnas 
projekt där det går att använda användarmedverkan på andra sätt än det som görs i detta fall, men 
det ska alltid finnas någon typ av användarmedverkan. Respondent D berättar vidare: “Det som 
motiverar oss att ha användarmedverkan är helt enkelt för att resultatet blir bättre”.  
  
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna generellt har en positiv inställning till 
användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen då användarna har en viktig roll. Samtliga är överens 
om att användarmedverkan vid kravinsamling gynnar alla medverkande, både kunden själv men 
också leverantören. 
 

4.3.1 Exakta och precisa krav 

Den främsta positiva effekt som respondent A ser med användarmedverkan i kravinsamling är att 
hen som projektledare får en större precision i den lösning som utvecklas. Denna precision i krav är 
av oerhörd betydelse för ett projekts framgång i den bemärkelse att det ger en tydlig förankring av 
verksamheten och dess processer och att systemet på så sätt är kompatibelt med verksamheten. Om 
de inte skulle använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingen så skulle den framtagna 
lösningen ha svårt att motsvara behov och fånga de krav som kundens arbetsprocesser kräver. 
 
Respondent B menar att de får mer precisa krav genom att använda sig av användarmedverkan i 
kravinsamlingsprocessen. Hen berättar att som konsult får dem svart på vitt vad kunden vill ha och 
det kan då lättare stödja processerna som återfinns i verksamheten. Det är oerhört viktigt för ett 
system att det ska stödja processerna, annars förlorar systemet sitt syfte enligt respondent B. Skulle 
de inte använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen skulle användarna få ett 
system som inte passar dem. Så effekten av bristfällig användarmedverkan är helt enkelt att det 
oftast inte blir utifrån kundens krav och önskemål. 
 
Respondent C menar att en positiv effekt är att de får en förståelse över vad som fungerar bra 
respektive dåligt i verksamheten i nuläget. Respondent C beskriver hur detta är grunden till det nya 
systemet. Hen förklarar det med: “När en användare har en bra koll på sin verksamhet så blir det 
naturligt så att vi kan få fram bättre krav och i slutändan ett bättre system som klickar bättre i 
verksamheten”. Allt detta beror dock på vilken typ av användare de har lyckats få tag på att 
medverka i kravinsamlingen. Respondent C förklarar att det inte är alla användare som har en vision 
kring hur de kan förbättra verksamheten eller systemet - denna uppgift kanske är bäst lämpad för en 
chef eller dylikt. Däremot är det många som har god koll på vad som fungerar bra eller dåligt i 
verksamheten idag - för denna information är det ofta tillräckligt att använda sig av en vanlig 
användare. Om användarna inte skulle medverka i kravinsamlingsprocessen skulle leverantören inte 
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förstå deras krav. Då måste leverantören ta för givet att de vill ha det på ett visst sätt, men det blir 
sällan rätt då. 
 
Respondent D menar att om användarna får vara med och bestämma så leder det till bättre krav. De 
blir utformade efter användarna och deras behov. Vidare kan det vara så att det kan vara olika 
synpunkter kring vissa problem som ska åtgärdas. Men om de använder sig av användarmedverkan 
får de en klarare bild över nuläget och kan genom det lättare se nyläget. Det leder då till krav som är 
tydliga och kan användas i projektet. Om användarna inte är med måste leverantören tro att de vill 
ha något, men så är inte alltid fallet. Hen förklarar att om inte användarna är med så blir det inte en 
bra slutprodukt. 
 
Vi kan tydligt se att respondenterna menar att en positiv effekt av användarmedverkan vid 
kravinsamlingsprocessen är att kraven blir mer precisa och exakta. Det är eftersom användarna är 
delaktiga och berättar om hur de arbetar i dagsläget, och vad det finns för för- och nackdelar med 
deras befintliga arbetsprocesser. 
 

4.3.2 Uppnå användarnas förväntningar 

Respondent A förklarar att om användare är med redan från början och hela vägen fram till 
implementation så blir det mycket enklare att införa lösningen eftersom de har möjlighet att följa 
upp saker och ting och ta igen saker de eventuellt missar i början. Hen menar att användarna hela 
vägen kan komma med synpunkter, feedback och förbättringsförslag. 
 
En positiv effekt enligt respondent B av att använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingen är 
att det är den enda chansen för kunden att få ett system som stödjer de processer som de använder. 
Det innebär att utan användarmedverkan får användarna högst troligt ett standardsystem som inte 
har konfigurerats efter deras arbetsprocesser. Det kommer att leda till att systemet inte passar just 
denna verksamhet. 
 
En positiv effekt av användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen enligt respondent C är att de får 
en acceptans för det nya systemet. Användare kommer vara mer öppna och mottagliga för det nya 
systemet och underlättar på så sätt hela implementeringsprojektet. Detta beror på att det inte är 
någon chef eller liknande som säger hur det nya systemet ska vara, utan det är en själv som 
bestämmer vilka krav som ska finnas i det nya systemet. På så sätt känner sig användarna delaktiga i 
en mycket större utsträckning och ställer sig därför positiva till att använda det nya systemet. 
 
Den främsta positiva effekten av användarmedverkan i kravinsamling är enligt respondent D att det 
som levereras blir till nytta. Är inte användarna med hela vägen så får de inte rätt lösning och 
effekten blir att det blir en sämre nytta. Respondent D menar att om användarna får vara med och 
bestämma i vilka krav som ska finnas i det nya systemet blir resultatet bättre.  
 
Respondenterna är överens om att en positiv effekt av användarmedverkan är att användarnas 
röster blir hörda och att användarna på så sätt kan underlätta implementation genom att de har 
lättare för att acceptera och ta sig an det nya systemet. Eftersom de har en sådan viktig roll i 
kravinsamlingsprocessen måste de vara delaktiga på rätt sätt så att de får denna effekt. 
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4.4 Problem med användarmedverkan 
Här presenteras problemen som respondenterna menar finns med användarmedverkan vid 
kravinsamling. 
  

4.4.1 Bristfällig kunskap 

Enligt respondent A kan det ibland vara så att användare sällan ser andra sätt att göra saker på än på 
det sätt de arbetar på idag och på så sätt vara låsta i sitt tankesätt. Detta kan vara en grund för 
motstånd hos användare och att de är oförstående av nyttan med vissa funktioner de inte har idag. 
Respondent A medger också att det inte är sällan som användare är tekniskt okunniga, vilket hen 
nämner som ett tydligt problem inom användarmedverkan.  
 
Respondent B förklarar att användarnas kunskaper om det egna företaget kan ha negativa följder 
om de tror att de vet om företagets processer. Om kunden har berättat om hur de arbetar så tar 
företaget B det för givet att det är så. Men om det i senare skede visar sig att det inte är så de 
arbetar skapas problem. Det visar sig oftast när slutanvändarna ska använda systemet i test-miljöer 
vilket kan vara negativt då det är bra om det stämmer redan i kravinsamlingen. Respondent B menar 
dock att det är kundens ansvar att känna till sina egna processer och att förmedla dessa på bästa sätt 
till företag B så de kan använda sig av det i kravinsamlingen.  
 
Respondent C förklarar: “Vi ska aldrig ta för givet att användarna vet sitt eget bästa”. Detta innebär 
att leverantören gärna vill ha så många infallsvinklar som möjligt för att kunna säkerställa att det 
som användaren säger stämmer överens med andra användares synvinklar. Respondent C förklarar 
att leverantören vill uppnå en mångfald hos sina användare som medverkar för att få så bred 
kunskap som möjligt. Detta innebär att de gärna vill ha så kunniga personer som möjligt från så 
många områden inom verksamheten som möjligt. Exempelvis vill de ha någon som kan teknik, någon 
som kan verksamheten, någon som kan ekonomi etc. Vidare kan det finnas användare som stirrar sig 
blinda på hur de arbetar idag och är låsta vid det, att de har svårt att se hur de skulle kunna göra 
saker på ett bättre sätt. Många användare vill på grund av detta gärna arbeta som de alltid har gjort 
vilket kan göra att dessa användares medverkan inte tillför särskilt mycket. 
 
En tydlig negativ aspekt enligt respondent C är att användarna inte vet hur de skriver en 
kravspecifikation. Hen menar att detta inte är unikt för användarna utan respondent C förklarar att 
ingen som inte arbetar professionellt med att skriva kravspecifikation bör skriva en kravspecifikation. 
Hen menar att detta beror på att om någon annan skriver, så utelämnas det alldeles för mycket vital 
information. Respondent C berättar att många problem i projektet kan undvikas genom att utföra en 
bra och precis kravinsamling. Hen säger att det inte spelar någon roll om de utvecklar ett system 
själva eller om det konfigureras: kravinsamling krävs alltid. 
 
Enligt respondent D är det viktigt att tänka att nulägesanalysen blir bra när de gör kravinsamlingen. 
Om den är bristfällig blir det att fel saker görs, vilket leder till ett sämre resultat. Hen berättar: “Ofta 
är det så att användarna kan ha en uppfattning om vad deras mål är, men som konsult eller 
projektledare måste vi fråga om det är vad de egentligen vill?”. Användarna har helt enkelt haft fel 
inriktning på vad de egentligen vill. Detta kan även kopplas till nylägesanalysen då vissa saker som 
användarna tänkt på inte är det optimala. Som konsult måste de ställa frågor till användarna som 
ifrågasätter om det föreslagna verkligen är det bästa sättet och komma med förslag på andra idéer. 
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Användarna kan vara låsta i sitt tänk kring vad som är den bästa lösningen. Respondent D berättar 
att om användarna haft en idé om en lösning så brukar de ofta vilja hålla fast vid den. Så det är 
viktigt att användarna tänker på vad de behöver egentligen enligt respondent D. 
 
Användarnas kunskap kan få negativa följder enligt respondent D. En negativ följd kan vara saker 
som “sitter i väggarna”, alltså att användarna glömmer bort det eftersom det är så självklart. 
Eftersom detta tas upp i nuläget blir även nyläget drabbat. När konsulter kommer in och lyssnar på 
användarna tar de för givet att det är så som de säger enligt respondent D. Men om detta inte 
stämmer blir det problem och dessa problem visar sig senare i projektet. Det leder till en högre 
kostnad att åtgärda detta och det blir en negativ följd.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att en negativ aspekt av att använda sig av användarmedverkan är att 
användarnas kunskap ibland har negativa följder om den är bristfällig. Detta kan grunda sig i 
otillräcklig kunskap om teknik eller verksamheten och att kraven på så sätt blir ofullständiga. Det 
främsta som respondenterna menar är att det är viktigt att se nuläget, men att användarna kan ha 
svårt att berätta hur nuläget ser ut och vara låsta i sitt tankesätt. 
  

4.4.2 Tid / Kostnad 

Respondent A nämner att den traditionella nackdelen med användarmedverkan gällande 
förskjutningar i tid och kostnader ofta kan förberedas inför att de bestämmer det i förväg rent 
avtalsmässigt med kunden. Hen förklarar att: “Det är vi alltid medvetna om och därför är det alltid 
med i vår planering”.  
 
För respondent B är användarmedverkan en förutsättning för att ens ha produkten. Att använda sig 
av användarmedverkan i kravinsamlingen kan ta lång tid vilket kan framstå som negativt. Dock 
menar respondent B att de hellre ser till att det tar lång tid och att de får en bra kravspecifikation, än 
att det tar mindre tid och det blir en sämre kravspecfikation. Så det är viktigt att lägga ned tid och 
kostnad på kravinsamlingen för att det kommer att löna sig i slutändan. Respondent B menar att det 
är väldigt svårt att se hur det skulle gå till om de inte lägger ner tid och kostnad på denna del av 
projektet.  
 
Respondent C förklarar att en negativ aspekt med användarmedverkan ibland kan vara att det drar 
ut på tiden - detta tycks bero på antal användare som är med. Hen menar att ju fler användare som 
är med, desto fler infallsvinklar och olika åsikter kommer fram samtidigt som kraven tycks bli fler. 
När det är många användare med så tar det längre tid att samla in och strukturera upp kraven och nå 
konsensus. Samtidigt påpekar respondent C att denna förskjutning i tid leder till mer specificerade 
krav och på så sätt sparar de på ytterligare kostnader om de senare i projektet inser att de inte har 
tillräckligt bra krav. Hen menar att ju senare i projekt saker ändras, desto dyrare blir det.  
 
Respondent D menar att projekten inte påverkas tids- eller kostnadsmässigt av användarmedverkan 
i kravinsamlingen. I förstudien av ett projekt sätter styrgruppen ramarna för budgeten och det är det 
som ska hållas. Det kan bli så att budgetramarna inte räcker till men det är inget som användarna 
kan påverka utan det är upp till styrgruppen. Kravinsamlingen är en del av projekt och det innebär 
att det tar tid att genomföra men det ger igen i slutändan då resultatet blir ännu bättre. Det som 
också kan ta tid är om användarna har väldigt många krav, vilket innebär att listan på saker att göra 
blir längre. Men det är som sagt upp till styrgruppen att styra vilken tid och kostnad som behövs för 
projektet enligt respondent D. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna inte ser detta som en negativ aspekt av 
användarmedverkan vid kravinsamling. Respondenterna är medvetna att det kostar och att det tar 
tid, men att det lönar sig i slutändan. 
 

4.4.3 Orimliga krav 

Respondent A berättar att det ibland uppstår situationer där användaren har mycket höga 
förväntningar på systemet och ibland till och med rentav orimliga krav som inte är i samklang med 
kundens ekonomi. När användaren sedan får det uppenbarat för sig att vissa krav och förväntningar 
inte kan infrias så finns det en risk för att besvikelser och konflikter uppstår.  
 
Respondent B menar att en negativ effekt är att det kan uppstå konflikter när kraven ska 
sammanställas. Kunden kan tycka olika internt om vilka krav som ska återfinnas i systemet. Det kan 
bli att det blir flera diskussioner och kraven kan bli röriga. Hen menar att detta kan bero på att 
kunden inte har tillräckligt med kunskap om vad som egentligen ska återfinnas i systemet. 
Respondent B menar att de kan undvika dessa problem genom att tydligt fastställa hur de arbetar på 
företaget. Detta medför att kunden redan har färdigställda processer över exakt hur de arbetar, 
innan företag B kommer och intervjuar personerna. Företag B vill gärna att användarna har koll 
innan så att de inte behöver lägga allt för mycket kraft på just denna del. Trots detta måste de som 
leverantör ändå ställa detaljerade frågor om hur de arbetar så det speglar systemet och kraven som 
ställs på det. 
 
Respondent C säger: “Alltså det enda sättet att få in rimliga krav från användare, det är att skriva 
kraven själv”. Hen förtydligar detta genom att förklara att detta görs genom att intervjua 
användaren och konkretisera allting dem säger och försöka översätta det till krav. Respondent C 
berättar att det kan ske att användare ibland ställer orimliga krav och de måste då som projektledare 
vägleda användarna så att de förstår vad som är rimligt och inte. Respondent C poängterar väldigt 
tydligt att denna vägledning pågår hela projektet och inte bara i början. Det är sällan en 
kravspecifikation är färdig innan ett projekt börjar, utan denna kan hela tiden ändras menar 
respondent C. Hen förklarar också att i teorin presenteras det ofta som att kravinsamlingen är i 
början av ett projekt och sedan är de klara med det. Respondent C förklarar att så inte är fallet utan 
att denna kravinsamling kan pågå hela projekttiden.  
 
Att få in rimliga krav från användarna utgår alltid från nyttorna enligt respondent D. Oavsett vilka 
krav som kommer in måste de ha effektkartläggning och nyttoanalyser för att se vad som ger mest 
nytta. Detta är inget som respondent D bestämmer åt dem utan kunden får alltid bestämma vilken 
prioritering och krav de vill ha. Som leverantör kan de ge förslag på krav och funktioner men om de 
alltid styr mot nyttorna brukar de kommer överens med kunden. Problemet ligger istället i att hitta 
nyttan vilket kan vara svårt och leverantören kan behöva styra lite enligt respondent D.  
 
Vi kan tydligt se att respondenterna menar att en utmaning är att få in rimliga krav från användarna. 
Det är dock påtagligt att alla respondenter förklarar hur de måste försöka förstå kunden och 
intervjua den på ett sätt så att viktig information kommer fram för att sedan konkretisera detta. 
 

4.4.4 Motvilliga användare 

Respondent A berättar att det några enstaka gånger har skett att användare är motvilliga till att 
medverka, detta är dock vanligare senare i projektet än i just kravinsamlingen. Respondent A 
berättar att den vanligaste orsaken till att användare är motvilliga till medverkan beror på att de 
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upplever att deras position blir hotad i och med det nya systemet. Det kan exempelvis vara så att en 
person jobbat i många år inom ett system och deras position inom verksamheten är beroende av det 
nuvarande systemet. Då är det inte så konstigt att dessa personer visar större motvillighet till 
medverkan berättar respondent A. 
 
Enligt respondent B finns det inte direkt några användare som är motvilliga till att medverka. De är 
oftast öppna till att hjälpa till genom att ställa upp på intervjuer och workshops. De vill verkligen att 
det nya systemet ska vara utifrån deras önskemål och krav så därför vill de vara delaktiga i 
kravinsamlingsprocessen. Respondent B förklarar också att användare ofta är nyfikna på hur det nya 
systemet ska se ut. Respondent B betonar dock att folk är oroliga för förändring. Hen menar att: 
“Generellt sett så är ju många negativa till förändring, för det känns som alla vill ha det hur de alltid 
haft det”. Så det är viktigt för kunden att förstå att det kommer att bli en förändring och att de 
måste vara beredda på det. Respondent B menar att hen som projektledare lägger stor vikt på att 
förbereda användare inför en förändring. 
 
Respondent C berättar att det säkerligen finns användare som är motvilliga till att medverka, men 
att det inte är någonting som hen själv har upplevt. Hen är dock medveten om att det existerar och 
tror att den vanligaste anledningen till det är att användare känner att deras position inom företaget 
grundar sig i det nuvarande systemet. Användarens position skulle då eventuellt kunna hotas och 
förändras i och med införandet av ett nytt system, vilket kan leda till att användare inte vill 
medverka. 
 
Det finns användare som är motvilliga till att medverka enligt respondent D. Användarna kommer att 
påverkas av det nya systemet och alla är inte positiva till förändring. I kravinsamlingsprocessen kan 
de få in användare som är direkta motståndare till att genomföra projektet. Hen menar att det är 
den mänskliga faktorn att inte vara så öppen för förändring. Det kan vara allt från att det är läskigt 
med förändring, användarens position kan bli hotad, ändrade arbetsuppgifter - och så vidare. I dessa 
fall ser de inte möjligheterna med det nya systemet vilket innebär att användarna blir motvilliga. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att detta är ett problem som kan finnas, men att respondenterna inte 
riktigt haft en sådan stor erfarenhet av det. Respondenterna menar istället att allra oftast har 
användare en positiv inställning till att medverka. Men de få som är motvilliga är oftast motvilliga 
eftersom deras nuvarande position inom verksamheten kan hotas, alternativt att de generellt är 
motvilliga till förändring. 
 

4.5 Förutsäga påverkan av användarmedverkan 
Respondent A menar att de inte kan förutsäga påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling. 
Hen menar att allting beror på individerna som deltar och deras kreativitet, tankar, erfarenhet och 
kunskaper. Respondent A säger: “Alltså det är tveklöst så att användare med hög kompetens ger 
bättre resultat än de som inte har hög kompetens, det är självklart”. Påverkan beror också på hur 
stor betydelse kunden anser att användarmedverkan har och hur mycket de väljer att fokusera på 
detta. Sammanfattningsvis förklarar respondent A att mycket ligger på kundens inställning till 
användarmedverkan och vad de är villiga att lägga ned i form av tid och pengar.  
 
Respondent B menar att alla kunder är olika med olika arbetsprocesser och olika krav. Det som är 
viktigt dock är att alla kommer till tals, konsulterna måste veta om dessa saker hos kunden. Därför är 
det viktigt att se hur de arbetar, hur de vill arbeta och vad som är viktigast för dem att få i det nya 
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systemet. 
 
Enligt respondent C kan de förutsäga påverkan i mindre projekt - men att det blir svårare i större 
projekt. Respondent C ser inga problem med användarmedverkan i små projekt. Om det är större 
projekt som exempelvis på statliga verk eller banker så är det svårare att se vilken påverkan 
användarmedverkan kan ha. Användarna kan ge vibbar om att det är fel personer som sitter och 
diskuterar vid kravinsamlingen, då användaren kanske inte har den kunskapen kring arbetssättet.  
 
Användarmedverkan är alltid bra enligt respondent D och det innebär att de kan förutsäga påverkan 
vid kravinsamling. Hen förklarar det med: “Även om en användare har dålig koll, så har de ändå 
någon koll och det är alltid bättre än ingen koll”. Så oavsett vilka användarna är så blir 
användarmedverkan alltid lite bättre än om de inte skulle använda sig av det. Respondent D skulle 
aldrig köra ett projekt utan användarmedverkan på grund av de positiva effekterna som finns.  
 
En sammanfattning utifrån detta är att det är svårt att förutse vilken påverkan användarmedverkan 
har. En respondent menar att de inte kan veta vilken påverkan det kommer att ha medan en 
respondent pekar på att användarmedverkan alltid har en positiv utgång. Det som dock är 
gemensamt för alla är att det tycks bero på användarna hur utgången blir, vilket är den förutsättning 
som krävs för att de ska kunna förutsäga påverkan. 
 

4.6 Hitta rätt användare 
Innan de påbörjar sin kravinsamlingsprocess så berättar respondent A att de först måste identifiera 
och finna rätt användare. Detta görs oftast som så att leverantören säger vilka användare de 
behöver ha information ifrån och vilken kompetens dessa behöver besitta, sedan är det upp till 
kunden att erbjuda dessa användare möjlighet att medverka. Respondent A säger att “Personerna vi 
helst vill ha är slutanvändare eftersom det är de som dagligen sitter i systemet”. Respondent A 
poängterar dock att de gärna ser till intressenter och inte bara användare. Hen menar att 
intressenter är de personer som berörs av systemet, det kan vara alltifrån ledning till användare eller 
externa myndigheter. Respondent A menar att alla dessa intressenter måste bli hörda.  
 
Att hitta rätt användare som har den kompetensen som behövs är en stor utmaning i sig enligt 
respondent B. Som konsult vet de på förhand inte mycket om företaget och inte heller vilka personer 
som arbetar med vad eller vem som vet vad. Som konsult måste de förlita sig på kunden, att de 
väljer rätt person som har rätt kompetens för att beskriva hur de arbetar på bäst sätt. 
Enligt respondent B involverar de användare tidigt i arbetsprocessen. Där delar de upp användarna i 
nyckelanvändare och slutanvändare. Nyckelanvändare är personer som har chefsroller, som t.ex. 
ekonomichefer. Slutanvändare är de som dagligen använder systemet. Hen försöker jobba nära 
nyckelpersoner eftersom de besitter den bästa kompetensen enligt hen. Nyckelanvändare har större 
koll på processerna och att de kan få ut bättre information från dem. De brukar inte involvera 
slutanvändare på grund av att de litar på nyckelanvändarnas kunskap mer. Respondent B betonar 
dock att det finns ännu fler att prata med om de använder sig av slutanvändare, men 
nyckelanvändarna ger bättre svar. Men det ligger oftast hos kunden om vem de anser besitter den 
bästa kompetensen kring deras egna processer. Eftersom de själva får välja kan det antingen vara 
nyckelanvändare eller slutanvändare. För respondent B så spelar det inte så stor roll om vilket det är, 
så länge det är någon som besitter rätt kunskap. 
 
Respondent C menar att användarna kan glömmas bort, därför är det viktigt att identifiera alla 
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intressenter. Det finns ingen speciell standardlösning för att hitta rätt användare utan det är så att 
kunden bestämmer vilka som ska representera användarna. Det är främst till förstudien som det är 
viktigt att ta med användare som förstår sin egen verksamhet. Dessa representanter är 
slutanvändare från en viss avdelning, exempelvis kundtjänst. Det är då meningen att dessa ska 
representera en grupp av användarna, eftersom de inte kan ta med alla användare. Genom att ta 
med en representant från varje avdelning så får de en infallsvinkel utifrån flera olika roller. 
Respondent C menar att hen som projektledare kan ge förslag på vilken avdelning de vill ha en 
person ifrån men kunden avgör vem representanten blir. Projektledaren hos kunden säger då vem 
som ska vara med som representant och hur många timmar i veckan de får med denna person.  
 
Att hitta rätt användare görs i början av kravinsamlingen, nämligen i intressentanalysen enligt 
respondent D. Hen berättar: “Här måste vi identifiera många olika saker. Vem gör vi det här för? 
Vilka är intressenterna?”. Som konsult har de ingen kunskap om verksamheten utifrån och därför 
måste de lita på de personer som hen har kontakt med. Användarna måste vara duktiga personer 
som kan, utifrån problemområdet, lösa detta problem. Respondent D vill gärna ha personer som dels 
har kunskap kring arbetsprocesserna men även att de kan agera som sponsorer i verksamheten. 
Genom detta kan de påverka resten av personalen genom att företräda dem. De kan inte ha alla i 
verksamheten som användare utan de måste göra ett urval. Detta är helst slutanvändare där de tar 
representanter för vissa arbetsuppgifter. Kunden själva måste hjälpa till att peka ut rätt personer 
som kan uppfylla detta kriterium.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det råder olika åsikter kring vilka som ska vara delaktiga i 
kravinsamlingsprocessen, där det antingen är nyckelanvändare eller slutanvändare. Det som är 
gemensamt för alla är att de vill ha användare som har koll på de processerna som verksamheten 
använder i dagsläget. Samtidigt är det oftast så att det är kunden själv som väljer ut vilka användare 
som ska medverka utifrån leverantörens kompetensbehov. En respondent menar också att det är 
viktigt att hitta personer som kan gå i god för systemet och på så sätt kan underlätta implementering 
och acceptans hos övriga i verksamheten. 
 

4.7 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 
Respondent A menar att de måste sätta sig in i hur verksamheten jobbar rent organisatoriskt och se 
hur olika användare arbetar eftersom olika användare arbetar inom olika områden. För att göra 
detta så är det enligt respondent A vanligast att de håller i så kallade workshops där användarna får 
visa hur de arbetar idag och presentera sina arbetsflöden på korrekt sätt. Syftet med detta är att få 
fram så kallade arbetsfall. Dessa arbetsfall kan bestå av att användare går igenom steg för steg hur 
en specifik arbetsprocess ser ut, exempelvis hyresavisering. Dessa arbetsfall blir sedan 
användningsfall som testas hos leverantören som också försöker fånga upp behoven och 
konkretisera dessa. Respondent A berättar att leverantören därefter tar fram design och 
lösningsförslag som kommuniceras ut genom workshops och intervjuer. Respondent A menar att 
detta görs bland annat på grund av att alla människor inte har kompetensen för att skriva en 
kravspecifikation själva och därför istället får visa hur deras dagliga arbete ser ut. Till sist får också 
användare besvara på frågor gällande de tankar de har på att utveckla sitt arbetssätt.  
 
Respondent B säger att kravinsamlingsprocessen sker främst genom workshops med antingen 
nyckelanvändare eller slutanvändare. I denna kravsinsamlingsprocess får de riktlinjer om vilka 
moduler som ska vara med. Kunderna får på denna workshop berätta hur de arbetar i dagsläget med 
deras nuvarande system. När projektledaren har det klart över exakt vilka processer som är på 
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företaget görs ett dokument som kallas fit-gap. I detta dokument tar de sig an alla krav som kunden 
har och se vad som passar det standardsystemet som redan finns. Om alla krav som kunden har 
redan finns i det standardsystem som levereras är det enkelt att bara använda sig av det. Men 
kunden kan också ha krav som inte finns i detta system. Då måste de ta hänsyn till det och antingen 
utveckla det själva eller inte använda det alls. 
 
Kravinsamlingsprocessen ser olika ut varje gång enligt respondent C. De har workshops med en 
projektledare från leverantörens sida som har med sig olika personer som representerar 
användarna, som kunden själva väljer. När det sedan är dags att ta fram krav måste de förstå vad 
kunden vill och ta fram en bra lösning för det. Projektledaren gör en kartläggning om hur deras 
processer fungerar i nuläget. Detta görs genom kommunikation med användaren men respondent C 
är tydlig med: “Sen måste jag ju också dubbelkolla att det verkligen är så i praktiken som de beskriver 
det”. Genom detta kan respondent C se vad som fungerar bra och vilka problem det finns i nuläget. 
Genom att ha en vision om att något ska göras bättre måste de ha bakgrundsinformation och en 
problembild. Då kommer leverantören och kunden gemensamt fram till vilka möjligheter det finns. 
Användarna kan ha bra koll på hur saker fungerar idag, men kan ha svårt för att se vad som kan bli 
bättre. Därför måste leverantören vara delaktig och ge sin syn på det. 
 
Respondent D menar att de måste se hur nuläget ser ut i verksamheten. Detta görs genom flera 
workshops där användarna får berätta hur deras arbetsprocesser är och vilka problemområden som 
finns. Detta förankras genom att respondent D ser rent praktiskt hur användarna arbetar i nuläget 
men även i nyläget, alltså hur de ska arbeta när systemet är implementerat. När respondent D ska ta 
fram dessa IT-lösningar måste de utgå från användarnas behov. Sedan ska de se hur nyläget är, alltså 
se framåt. Genom att se hur användarna vill att den nya arbetsprocessen ska se ut kan de se hur 
systemet kommer in i detta.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att rent praktiskt används användarna på samma sätt hos alla 
respondenter. Där det mest förekommande är workshops, där intervjuer ingår, för att se hur nuläget 
ser ut i verksamheten. Utifrån dessa försöker de få en bild av hur arbetet i verksamheten går till. 
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5 Analys 
 
Nedan följer analys kring den inhämtade teorin och empirin. Vi börjar kapitlet med en 
återupprepning av uppsatsens frågeställningar för att sedan redogöra för de teman vi tagit fram 
utifrån empirin. 
 

5.1 Frågeställningar 
Under analysen kommer fokus ligga på dessa frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.4 
Frågeställningar: 
 

● Vilka positiva och negativa sidor finns med användarmedverkan vid kravinsamling enligt de 
intervjuade företagen? 

○ Vet företagen på förhand vilka positiva och negativa sidor av användarmedverkan 
vid kravinsamling de kommer att stöta på? 

 
● Vilka roller medverkar vid kravinsamlingsprocessen enligt de intervjuade företagen? 

 

5.2 Teman 
I vårt metodavsnitt 2.2.4. Analysmetod beskrev vi hur vi skulle utgå från en tematisk analys (Bryman, 
2011). När vi fick ut våra teman utifrån våra frågeställningar såg vi att dessa kan användas som 
rubriker. När vi hade våra intervjufrågor kring positiva och negativa aspekter med 
användarmedverkan vid kravinsamlingsprocessen så fick vi ut dessa teman: 
 
Positiva aspekter: 

● Exakta och precisa krav 

● Krav format efter verksamhetens processer 
● Uppnå användarnas förväntningar 

 
Negativa aspekter: 

● Bristfällig kunskap 

● Tid / Kostnad 

● Orimliga krav 

● Motvilliga användare 

 
Vidare för att svara på frågeställningarna har vi även dessa som rubriker och delar in innehållet i 
dessa teman. 
 

5.3 Definitioner 
Här kommer vi att presentera respondenternas definitioner kring användare, användarmedverkan 
och krav.  
 

5.3.1 Definitioner av användare 

Respondenterna hade en gemensam syn på vad användare är enligt dem. De alla är överens om att 
användare är de personer som använder systemet dagligen. Till exempel säger respondent A att “En 
användare är den som använder lösningen som införs”. Även respondent D håller med och ser 
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användare som de som påverkas av lösningen. Detta kan kopplas till intressenter vilket Preece, Sharp 
och Rogers (2015) definierar som personer eller organisationer som kommer bli påverkade av 
systemet och har direkt eller indirekt inflytande på systemkraven. Vidare definierar Avison och 
Fitzgerald (2006) intressenter som personer som medverkar, påverkar eller påverkas av systemets 
implementering.  
 
Respondent B och C menar att användare är de som dagligen använder systemet. En skillnad är dock 
att respondent C poängterar att hen vill ha en mångfald bland användarna. Göransson och Gulliksen 
(2002) tar upp slutanvändare som en användare som är tänkt att använda det nya systemet. 
Respondenterna ser användarna som slutanvändare, alltså de som ska använda det nya systemet. 
Beynon-Davies (2009) menar att det ska vara just slutanvändare som ska vara delaktiga i en 
utvecklingsprocess vilket respondenterna håller med om, då exempelvis respondent C menar att det 
enda kriteriet för att räknas som användare är att använda och arbeta i systemet. Respondenterna 
har sammanfattningsvis en klar och gemensam bild av vad en användare är, nämligen personer som 
använder systemet dagligen i sitt arbete.  
 

5.3.2 Definitioner av användarmedverkan 

Även kring definitionen av vad användarmedverkan innebär för någonting så är respondenterna 
överens och har en unison syn på fenomenet. Bland annat nämner både respondent B och C 
specifikt att användare är med och tar fram krav tillsammans med projektledaren. Detta medan 
respondent A och D pratar om att användarmedverkan vid kravinsamling handlar om att användare 
har chans att påverka och utforma det nya systemet. Denna definition, att ta fram krav och utforma 
systemet, är en definition som nämns flitigt i teorin av bland annat Matende och Ogao (2013). Vidare 
påpekar både respondent B och D att syftet med användarmedverkan handlar om att hitta den bästa 
lösningen för kunden och dennes verksamhet - något som nämns av Abelein och Peach (2015) som 
pratar om hur viktigt det är med hög användbarhet och att användarna och deras verksamhet sätts i 
fokus. Detta pratar också Preece, Sharp och Rogers (2015) om då de nämner att användare 
medverkar i arbetet för att få en så bra produkt som möjligt. 
 
Respondenternas syn på användarmedverkan stämmer väl överens med definitionen vi själva, 
utifrån hittad teori, gjorde i avsnitt 3.5. Där slog vi fast att användarmedverkan innebär att 
slutanvändare är med och tar fram krav i syfte att det ska passa deras verksamhet - en definition 
som stämmer väl överens med vad våra respondenter säger.  
 

5.3.3 Definitioner av krav 

Respondenterna hade en lik syn på vad definitionerna av vad krav är. Detta genom att respondent A 
menar att krav är en beskrivning av en egenskap som lösningen ska uppfylla. Preece, Sharp och 
Rogers (2015) definierar krav som något som ska återfinnas i en avsedd produkt som specificerar vad 
den ska göra, eller hur det ska utföras. Vidare menar respondent B och C att krav är till för att 
användarna ska säga till hur systemet ska vara utformat. Detta pratar också respondent D om, men 
menar att istället för krav så har användarna behov som ska uppfyllas, detta eftersom: “Det är så att 
olika användare har olika behov av olika saker och som konsult vill vi väldigt gärna hitta de här 
behoven”. Detta liknar Jansson och Ljungs (2004) definition som menar att krav är en önskvärd 
egenskap som en intressent vill ha uppfyllt i ett IT-projekt.  
 
Alla respondenter talar om funktionella krav. Bland annat menar respondent B att det ska återfinnas 
processkrav, vilket är vilka funktioner systemet ska ha. Respondent C och D menar också att kraven 
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som vara i form av funktioner. Respondent C poängterar också att kraven måste vara mätbara när 
hen säger “Det ska inte vara några tveksamheter om vi uppfyllt kraven eller inte, de måste vara 
objektiva och mätbara”. Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att det finns två olika typer av krav 
som traditionellt ska identifieras. Funktionella krav, som säger vad systemet ska göra och icke-
funktionella krav, som säger vilka begränsningar systemet ska ha. Detta stämmer väl överens med 
respondent A som sa: “Först och främst måste vi urskilja på vad som är funktionella krav och vad 
som är icke-funktionella krav. Ett funktionellt krav är en funktion som ska finnas i systemet, till 
exempel att systemet ska kunna skapa en faktura”. 
 
Om vi ser till vår definition av krav, som presenterades i avsnitt 3.1, så lyder den: “en specifikation av 
vad en produkt ska innehålla och vad den ska göra”. Det är påtagligt att alla representanter menar 
att ett krav är vad systemet ska innehålla i form av funktioner. Samtliga respondenter ser krav i 
ordets rätta bemärkelse: det vill säga någonting som ska finnas och ska uppfyllas. Respondenterna 
gör alltså en tydlig distinktion mellan önskemål och krav där kraven enligt respondent A antingen 
kan uppfyllas mot en viss kostnad eller så finns det möjligtvis någon annan leverantör som kan 
uppfylla kraven.  
 

5.4 Möjligheter med användarmedverkan vid kravinsamling  
Respondenterna ställer sig positivt till användarmedverkan i kravinsamlingen och menar att det är 
ett måste för att nå framgång. Respondent A menar att med hjälp av användarmedverkan vid 
kravinsamling så kan de leverera lösningar av högre kvalitet. Respondent B gör detta tydligt när hen 
säger: “Helt ärligt kan jag inte föreställa mig ett projekt utan användarmedverkan, speciellt inte 
under kravinsamlingsprocessen”. Respondent C menar att användarmedverkan är bra för alla 
involverade, både från leverantörens och kundens sida. Respondent D rekommenderar 
användarmedverkan för alla eftersom resultatet blir bättre. Respondenterna har alla en klar bild 
framför sig - användarmedverkan i kravinsamlingen är positivt. Detta stärks också med teori då flera 
studier visar att användarmedverkan används för lite eller på fel sätt och på så sätt inte kan nå de 
positiva effekter som finns. För att förtydliga det menar Bano och Zowghi (2015) att det finns ett 
samband mellan användarmedverkan och lyckade IT-projekt. Detta förstärker även Söderström 
(2010) som menar att den främsta orsaken till misslyckade projekt beror på användarmedverkan. 
För att ta reda på exakt vad det är som dessa positiva effekter är kommer vi att redovisa det i 
nästkommande avsnitt.  
 

5.4.1 Exakta och precisa krav 

Många studier visar på att resultatet, alltså själva slutprodukten, blir bättre av användarmedverkan i 
kravinsamlingsprocessen. Matende och Ogao (2013) menar exempelvis att om användarna är 
delaktiga i kravinsamlingen så får de möjligheten att forma systemet utifrån företagets prioriteringar 
och krav. Preece, Sharp och Rogers (2015) poängterar att det är viktigt att kraven speglar 
användarnas arbetssätt och ser det som en stor nyckel till framgång. Kraven ska vara utifrån 
användarnas förväntningar och deras önskemål (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Så det författarna 
säger är att slutprodukten blir bättre av att projektledarna uppnår användarnas förväntningar på det 
nya systemet. Om detta jämförs med respondenternas svar, så är det tydligt att respondenterna 
delar denna bild, då de ser kravinsamlingen som oerhört viktig för att slutprodukten ska bli bra. 
Respondent D menar bland annat: “Om användarna får vara med i kravinsamlingen och bestämma 
vilka krav som ska uppfyllas så är min åsikt att det leder till en bättre slutprodukt”. Detta menar 
respondent A med när hen berättar att användarmedverkan i kravinsamlingen har stor betydelse för 
slutresultatet eftersom kraven sätts av användarna. Respondent C menar att användarmedverkan i 
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kravinsamlingen leder till bättre krav vilket senare leder till att resultatet blir bättre.  
 
För att det ska bli en bra slutprodukt så krävs bra krav, vilket alla respondenter håller med om. Alla 
respondenter poängterar att kraven spelar en stor roll i hur slutprodukten blir. Respondent D menar 
att om användarna får vara med och bestämma leder det till bättre krav. Respondent A och B menar 
att kraven blir mer precisa av att använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingen. Detta säger 
även respondent D men poängterar att kraven blir bättre eftersom de blir efter kundens önskemål. 
Teorin (Matende & Ogao 2013) nämner även där att användarmedverkan medför bättre krav som är 
mer precisa. Matende och Ogao (2013) menar att om användarna medverkar i kravinsamlingen får 
de möjligheten att forma kraven efter deras egna prioriteringar och krav. Om användaren är mer 
delaktig kan det leda till att projekt får fram bättre krav som är viktiga och relevanta för arbetet (Lin 
& Shao, 2000). Detta stämmer väl överens med respondenternas syn: att krav blir bättre med hjälp 
av användarmedverkan. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att alla respondenter är tydligt överens om att bättre och tydligare krav är 
en stor fördel med användarmedverkan vid kravinsamling. Samtidigt är inte respondenterna särskilt 
distinkta i vad som är ett tydligt krav, bortsett från respondent C som menar att mätbara krav är 
tydliga. Vi noterar också att i den presenterade teorin (Bano & Zowghi, 2015) så nämns bättre krav 
som en av många fördelar, medan det av respondenterna lyfts fram som den klart tydligaste 
fördelen.  
 

5.4.2 Krav format efter verksamhetens processer 

Genom en tydlig precision i kraven får projektledarna svart på vitt vad kunden vill ha enligt 
respondent B. Hen förtydligar detta med: “Det blir superviktigt eftersom vi vill ju såklart att systemet 
ska stödja verksamhetens processer, annars har inte systemet uppfyllt sitt syfte”. Respondent A 
menar att kraven ger en tydlig förankring av verksamheten och dess processer, vilket är viktigt så att 
systemet ska bli kompatibelt med verksamheten. Det kan vara så att användarna har olika 
synpunkter kring hur vissa problem ska åtgärdas enligt respondent D. Men om de använder sig av 
användarmedverkan får de en klarare bild över nuläget. Detta menar respondent B också, då hen 
förklarar att: “Kravinsamlingen är mer eller mindre enda chansen för kunden att få ett system som 
passar deras processer”. Respondent C säger dessutom att de får en förståelse över vad som 
fungerar bra respektive dålig i verksamheten i nuläget. Vidare säger samma respondent att reda ut 
nuläget är grunden till det nya systemet vilket innebär att de har bättre koll på sin egen verksamhet, 
vilket leder till bättre krav. Matende och Ogao (2013) menar att användarna måste vara med i 
kravinsamlingen eftersom de är bekanta med företagets processer och har kunskap om företagets 
nuvarande funktioner. Bano och Zowghi (2015) menar att effekten av det blir är kraven blir mer 
exakta och precisa. Genom att de ser nuläget kan de även lättare se nyläget, alltså hur det kan 
komma att se ut i framtiden säger respondent D. Respondenterna menar att användarna har en sån 
oerhörd viktig roll i just denna del av kravinsamlingsprocessen och att det inte skulle fungera utan 
dem. Genom att använda sig av användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen får de som 
leverantör en tydligare bild över nuläget vilket leder till att de förstår verksamhetens processer.  
 
Sammanfattningsvis säger teorin (Matende & Ogao, 2013) och det respondenterna talar om, alltså 
att användarmedverkan leder till krav format efter företagets processer, stämmer överens. Något 
som dock inte framhävs lika mycket i teori som det gör i empiri, är att respondenterna talar om 
vikten av att verkligen se hur verksamhetens processer ser ut.  
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5.4.3 Uppnå användarnas förväntningar 

Alla respondenter förklarar hur viktigt det är att användarna får säga till om det nya systemet. 
Respondent A menar att användarna enklare kan säga till om de eventuellt missar något viktigt krav 
om användarna medverkar i kravinsamlingsprocessen. Samma respondent berättar att 
användarmedverkan hjälper leverantören att uppnå kundens förväntningar. Det berör det som Lin 
och Shao (2000) säger, alltså att användarmedverkan minskar risken för ändringar i senare skede av 
projektet. Bano och Zowghi (2015) menar att användarna i kravinsamlingen kan säga vilka funktioner 
som kommer att vara onödiga och vilka som de ska fokusera mer på. Preece, Sharp och Rogers 
(2015) menar att användare under kravinsamlingen kan se vad systemet kommer att innehålla, vilket 
enligt Bano och Zowghi (2015) kommer att öka förväntningarna användarna har på det nya 
systemet. Detta menar respondent D likaså då hen menar att det blir en större nytta av att använda 
sig av användarmedverkan i kravinsamlingen.  
 
Vidare var även respondenterna överens kring vad som händer om projektledare inte använder sig 
av användarmedverkan. Där respondent A och C menar att den framtagna lösningen ha svårt att 
motsvara behov och fånga de krav som kundens arbetsprocesser kräver. Respondent B säger: “Om vi 
inte skulle använda sig av användarmedverkan vid kravinsamlingen så kommer de få ett system som 
inte passar deras processer och då kommer det heller inte passa deras verksamhet”. Samma 
respondent menar att utan användarmedverkan vet de inte vad användarna behöver eller vad de vill 
ha för system. Detta menar respondent D med då hen säger att om användarna inte är med hela 
vägen så får de inte rätt lösning och nyttan blir sämre. Preece, Sharp och Rogers (2015) menar på 
samma sätt att det är bättre att uppnå användarnas förväntningar än att inte uppnå dem. Detta 
eftersom det är dessa personer som har koll på verksamheten bäst och kan utforma kraven efter 
det. Detta förstärks genom att respondenterna förklarar vad som sker om de inte använder sig av 
användarmedverkan vid kravinsamlingsprocessen. Där talar respondenterna om dåliga krav, dålig 
anpassning, dålig nytta och sämre lösning, vilket är motsatsen till de positiva aspekterna som vi 
talade om innan där vi såg vad som händer om de använder sig av användarmedverkan i 
kravinsamlingsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna anser att det är viktigt att användarna får säga till 
om det nya systemet. Detta eftersom det leder till flera saker som att det minskar risken för 
ändringar i senare skede av projektet och att det leder till större nytta, vilket både respondenterna 
och teorin (Lin & Shao, 2000) nämner. Vidare var respondenterna och teorin (Bano & Zowghi, 2015) 
överens om vad effekten blir av att inte använda sig av användarmedverkan då det blir svårare att se 
behoven och att fånga kraven. 

 

5.5 Problem med användarmedverkan vid kravinsamling 
Vi kan givetvis poängtera att personer sällan, om ens någonsin, kan förutse påverkan av någonting 
och än mindre ett projekts resultat. Några exempel på vad som kan gå fel på vägen till en givande 
användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen följer nedan.  

 

5.5.1 Bristfällig kunskap 

Samtliga respondenter är överens om att ett problem med användarmedverkan i kravinsamling är 
att användarna som medverkar inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs. Exempelvis 
säger respondent A att användare kan ha svårt att se andra sätt att jobba på än det de jobbar på 
idag. Detta pratar även respondent C om som berättar om användare som är blinda i den 
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bemärkelse att de är låsta vid ett arbetssätt och förklarar att: “Vi ska aldrig ta för givet att 
användarna vet sitt eget bästa”. Respondenterna A och C får medhåll i detta av respondent D som 
också förklarar hur användare kan vara låsta i sitt tänk kring vad som är en bra lösning och ett 
fungerande arbetssätt. Detta nämner inte respondent B någonting om. Däremot nämner respondent 
B att det kan vara ett problem om användare tror att de besitter rätt kunskap och kompetens för att 
medverka, något som denna respondent är ensam om att nämna. Detta problem nämns varken av 
något annan respondent eller den presenterade teorin. Vad teorin däremot tar upp, som både 
respondent A, C och D nämner är då bland annat hur Gulliksen och Göransson (2002) poängterar hur 
användare ofta inte har den kompetens och kunskap som krävs för att medverka - en parallell som 
kan dras till Bano och Zowghi (2015) som också rör vid problemet. 
 
Respondenterna är alltså överens om att användare ofta brister i kunskap och kompetens - 
framförallt när det rör sig om att förnya sina tankebanor kring olika arbetssätt. Dock skiljs 
respondenternas syn på var användarna brister i kompetens. Exempelvis beskriver respondent A att 
användare ibland kan vara tekniskt okunniga och får medhåll av Gulliksen och Göransson (2002). 
Vidare berättar respondent C att “Alltså det enda sättet att få in rimliga krav från användare, det är 
att skriva kraven själv”. Detta är något som också nämns av Bano och Zowghi (2015) samt Heeks 
(1999) som förklarar hur användare ofta har svårt att kommunicera ut sina krav. Ett annat problem 
som Karlsson (1996) tar upp är att användare inte sällan har en oklar bild av vilka krav de vill ställa på 
systemet, något som bekräftas av respondent D som tillkännager att användare inte alltid vet vad de 
verkligen vill och behöver. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att detta problem som finns i teorin (Bano & Zowghi, 2015; Gulliksen & 
Göransson, 2002), återfinns hos respondenterna. Det som främst nämndes var att användarna inte 
alltid har den kompetens och kunskap som krävs för att medverka. Vidare var det skilda åsikter kring 
var denna bristande kompetens återfinns, där det nämns teknisk okunnighet, svårighet vid 
kommunikation av krav eller att användare inte vet hur de skriver en kravspecifikation.  

 

5.5.2 Tid/Kostnad 

Både Cavaye (1995) och Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är ett stort problem att 
användarmedverkan leder till längre och dyrare projekt och båda lyfter fram det som en av de 
främsta nackdelarna med användarmedverkan. Samtliga respondenter tillkännager detta som fakta - 
däremot ser ingen av dem som ett problem i ordets rätta bemärkelse. Istället var alla respondenter 
eniga om att visserligen kostar användarmedverkan vid kravinsamling både pengar och tid: men det 
är också en förutsättning för att överhuvudtaget ha med användarmedverkan som enligt dem i 
slutändan ger tillbaka kostnaderna som läggs på det i form av högre kvalitet.  
 
Respondenterna har bilden att användarmedverkan smakar mer än vad det kostar och ser därför 
inte förskjutningarna i tid och pengar som något problem. Exempel på detta är respondent B som 
förklarar att: “Hellre att det tar lång tid och resulterar i en bra kravspecifikation än att det går snabbt 
och leder till en sämre kravspecifikation som vi ändå får göra om”. Ett resultat av en sämre 
kravspecifikation är att de senare i projektet måste lägga till ännu mer pengar om de upptäcker 
saker de missat, något respondent C trycker mycket på. Respondenterna ser användarmedverkan vid 
kravinsamling som en del av projektet, vilket respondent A bekräftar då hen säger att de förbereder 
sig inför dessa kostnader genom olika avtal. 
 
Det finns en tydlig skillnad i hur teorin, bland annat Bano & Zowghi (2015), ser på tid och kostnad 



 40 

med användarmedverkan i kravinsamling jämfört med hur våra respondenter i empirin ser på 
problemet. Flera källor beskriver att detta problem återfinns vid kravinsamlingsprocesser men detta 
kunde inte påvisas i vårt fall. Våra respondenter ser de extra resurserna som en förutsättning för att 
överhuvudtaget utföra projekten. Respondenterna medger de extra resursernas existens men menar 
att det betalas tillbaka i form av bättre implementationer, något som inte nämns i den teori vi tagit 
del av från exempelvis Bano och Zowghi (2015). 

 

5.5.3 Orimliga krav 

En direkt effekt av tidigare nämnda bristfälliga kunskap och något som flera gånger nämns i den 
presenterade teorin av bland annat Matende och Ogao (2013) är att användare, som ett resultat av 
bristfällig kunskap, ställer orimliga krav på systemet. Även detta problem nämns och bekräftas av 
samtliga respondenter. Respondent A skildrar hur detta är den vanligaste orsaken till missnöje, 
besvikelse och konflikter under kravinsamlingen. Denna förklaring hittas även hos respondent B som 
vittnar om många olika konflikter under just kravinsamlingen där det varit så att användare kommit 
med krav som är både röriga och oenhetliga. Respondent B menar också att detta hör ihop med rent 
orimliga krav som inte kan uppfyllas av olika anledningar, samma problem som respondent A pratar 
om. Detta problem uppmärksammar även respondent C som förklarar att det enda sättet att få in 
rimliga krav är att själv vara med och ta fram kraven tillsammans med användarna och på så sätt 
vägleda dem till rimliga krav. Den respondent som står ut här är respondent D som medger att 
användarna såklart kan ställa mer eller mindre ej uppfyllbara krav men förklarar att: “I slutändan är 
det ändå kundens val att prioritera vad de vill ha”.  
 
Respondenternas metod för att få in rimliga krav från användarna skiljer sig åt. Respondent C utgår 
ifrån att hen får hjälpa till att vägleda användarna för att förstå vilka krav de kan och bör ställa. 
Respondent B har ett annat tillvägagångssätt som innefattar att lägga en hel del ansvar på 
användarnas kompetens och att användarna redan ska vara kompetenta nog, så att hen själv slipper 
lägga ned så mycket energi och tid på detta. Respondent D förklarar att: “Så länge som både jag och 
användarna har nyttan i fokus, så löser sig det mesta och vi kommer förr eller senare alltid överens”.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det är ett problem att användarna kan ställa orimliga krav och 
lösningen på detta såg olika ut för respondenterna. Lösningen är enligt dem att antingen lägga 
ansvaret på användaren eller på projektledaren för att komma fram till rimliga krav. 

 

5.5.4 Motvilliga användare 

Bano och Zogwhi (2015) nämner flertalet gånger att användare kan vara motvilliga till 
användarmedverkan av olika anledningar. Bland annat nämner de att användare kan sakna 
motivation och positiv attityd till medverkan vilket leder till både en motvillighet till att medverka 
men också negativ påverkan på kravinsamlingen. De skriver också att användare generellt kan ha en 
negativ attityd till byte av system och försöker motverka införandet av detta. Lin och Shao (2002) går 
in djupare på detta då de skriver att ett nytt system ofta innebär organisatoriska förändringar och i 
förlängningen förändrar befintliga roller på företaget. Författarna skriver att detta inte sällan väcker 
motstånd och negativ attityd gentemot systemet. Vidare förklarar Preece, Sharp och Rogers (2015) 
också att det är möjligt att användare, trots användarmedverkan, inte känner att de involveras 
tillräckligt mycket i den bemärkelse att deras krav inte tas i tillräckligt stor beaktning. 
 
Samtliga respondenter tycks vara medvetna om att motvilliga användare existerar, men ingen av 
dem har någon större erfarenhet kring det bortsett från respondent D. Respondent D berättar aldrig 
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i vilken grad hen stöter på motvilliga användare, men poängterar klart och tydligt att de finns. Hen 
menar att den främsta anledningen till detta är de organisatoriska förändringar som ett IT-system för 
med sig, som Lin och Shao (2002) pratar om. Respondent D berättar att: “Användare kan vara 
motvilliga av anledningen att de är rädda för förändring men naturligtvis också risken för att deras 
arbetsuppgifter kan ändras”. Detta med att position och arbetsuppgifter ändras eller rent av 
försvinner helt är något som samtliga respondenter nämner som den absolut främsta anledningen 
till användares potentiella motvillighet. Både respondent C och A pratar om den organisatoriska 
förändringen som ett IT-system kan ha, medan respondent B är mer inne på respondent D:s tolkning 
gällande generell förändring som upphov till motstånd.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att alla respondenter ser att motvilliga användare existerar och 
grundar sig i att arbetsuppgifter kan ändras och att användarna därför blir motvilliga till att 
medverka eftersom deras position kan ändras. Dock är det bara respondent D som har haft praktisk 
erfarenhet av det, trots att samtliga respondenter haft ungefär lika lång erfarenhet av att arbeta 
som projektledare. 
 

5.6 Förutse påverkan med användarmedverkan vid kravinsamling 
Ett av våra huvudsyften med denna uppsats var att försöka reda ut huruvida projektledare kan 
förutse vilken påverkan användarmedverkan vid kravinsamling har - positiv som negativ. Detta 
eftersom teorin vi hittat är tudelad i den bemärkelse att vissa, exempelvis Heeks (1999), menar att 
användarmedverkan kan vara negativt. Detta medan andra, exempelvis Söderström (2010), pekar på 
att användarmedverkan kan vara positivt.  
 
Respondent A menar att det mesta beror på individerna som deltar och deras kreativitet, tankar, 
erfarenheter och kunskaper och att hen på grund av detta inte kan förutse påverkan. Däremot 
förklarar hen: “Alltså det är tveklöst så att användare med hög kompetens ger bättre resultat än de 
som inte har hög kompetens, det är självklart”. Denna bild förstärks av respondent C som också 
poängterar att användare kan utge tecken på huruvida de har den kunskap som krävs för att ge en 
positiv effekt av sin medverkan. Vidare säger respondent C uttryckligt att hen kan förutse påverkan, 
åtminstone i mindre projekt. 
 
Respondent B säger: “Det är svårt, för alla kunder är olika med olika processer och krav, så det är 
svårt att säga såhär på förhand”. Hen förklarar detta vidare med att hen inte kan förutsäga påverkan 
på grund av kundernas diversitet. Ingen av de andra respondenterna nämner detta som ett problem, 
tvärtom så förklarar exempelvis respondent C att mångfalden är någonting de istället eftersträvar.  
 
Respondent D förklarade att hen definitivt alltid kan vara säker på att användarmedverkan vid 
kravinsamling alltid är någonting bra. Hen vidareutvecklar detta med att säga: “Även om en 
användare har dålig koll, så har de ändå någon koll och det är alltid bättre än ingen koll”. 
 
En majoritet av respondenterna anser att projektledare kan förutse påverkan av 
användarmedverkan vid kravinsamling, om än två av dem menar att det kan ske under ett villkor. 
Detta villkor är att känna till de medverkande användarnas kompetens och kunskaper. Utan att 
känna till användarna som ska medverka, så menar våra respondenter att de inte kan förutsäga 
vilken påverkan användarmedverkan vid kravinsamling har. 
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5.7 Hitta rätt användare 
Som vi sett i empirin finns det flera olika åsikter mellan respondenterna om vilka typer av användare  
som ska användas. Om vi ser till respondent A så klargör hen att de vill använda sig av slutanvändare, 
vilket även respondent C och D håller med om. I litteraturgenomgången tog vi upp att det är viktigt 
att användarna är slutanvändare då Beynon-Davies (2002) menar att dessa ger de viktigaste och 
mest precisa kraven på hur systemet ska vara uppbyggt. Men respondent B menar istället att det ska 
läggas fokus på nyckelanvändare och inte slutanvändare, tvärtemot vad de andra respondenterna 
förespråkar. Nyckelanvändare är enligt respondent B personer med högre hierarki än slutanvändare, 
exempelvis en chef. Anledningen till att respondent B använder sig av nyckelanvändare istället för 
slutanvändare är på grund av att hen litar mer på deras kunskap kring verksamheten och deras 
processer.  
 
Det alla respondenter menar är också att det är upp till kunden att bestämma vilka personer som ska 
vara medverkande i kravinsamlingsprocessen. I detta fall kan det vara vem som helst, antingen 
nyckelanvändare som respondent B förespråkar eller slutanvändare som respondent A, C och D 
förespråkar. Respondent B menar att det spelar inte så stor roll vem som är delaktig, bara de får den 
informationen som behövs. 
 
Respondent A såg inte bara de som ska vara delaktiga i kravinsamlingsprocessen som slutanvändare 
utan det kan också vara intressenter som är delaktiga. Respondent A menar att intressenter är de 
personer som berörs av systemet, där det kan vara allt från ledning, till användare eller externa 
myndigheter. Det är väldigt viktigt att deras röster också blir hörda. Där kan de även koppla in att en 
del av dessa är nyckelanvändare, alltså ledningen som respondent A nämner. Respondent A förklarar 
att det är viktigt att inte enbart se till slutanvändare utan också se vilka som berörs av 
implementeringen av det nya systemet, så att de är delaktiga likaså. Detta menar även Jansson och 
Ljung (2004) där de menar att projektledare måste utgå från alla intressenters behov i 
kravinsamlingsprocessen: det vill säga slutanvändare, nyckelanvändare och intressenter.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna har en olik syn på vad för typ av användare som 
ska vara delaktig, då det antingen var slutanvändare eller nyckelanvändare. En majoritet av 
användarna menar dock att slutanvändare är det projektledarna bör gå efter vilket också stöds av 
teori, bland annat Beynon-Davies (2002). Det som är gemensamt för alla respondenter är att alla vill 
ha rätt information. 
 

5.7.1 Representant eller slutanvändare 

Respondenterna har en annorlunda syn på vilka de ska ha som användare. Respondent C och D 
menar att de inte kan ha med alla slutanvändare som berörs av det nya systemet utan använder sig 
av representanter till slutanvändarna. Det är alltså representanter för en viss avdelning som 
exempelvis kundtjänst. Anledningen till det är enligt respondent C främst att de inte kan ta med alla 
användare och dels att de får en infallsvinkel utifrån flera olika roller. Detta går emot det som sägs i 
teorin, där Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att projektledare ska akta sig för att bara ta en 
person från varje intressentgrupp, då det blir en subjektiv syn. Det som dock talar för alla 
respondenter är att samma författare, Preece, Sharp och Rogers (2015) menar att projektledare inte 
ska ha åsikter från alla personer utan från rätt personer.  
 
Respondent C menar att det är svårt för slutanvändare att ha en vision. Det är viktigt att se vilka 
typer av behov och krav som behövs för verksamheten vilket kan vara svårt för slutanvändare. 
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Denna typ av insamling är bättre lämpad för andra personer som till exempel en chef eller annan 
person med större mandat, det vill säga en nyckelanvändare med en annan roll än slutanvändare. 
Däremot har slutanvändare en övergripande koll på vilka processer som finns i dagsläget.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna har olika syn på vilka typer av användare som de 
vill ha, där A, C och D vill ha slutanvändare och B vill ha nyckelanvändare. Respondent B skiljer sig 
även från teorin, bland annat Matende och Ogao (2013), där slutanvändare förespråkas. Vidare 
skiljer det sig vilka typer av slutanvändare som respondenterna förespråkar där C och D vill ha 
representanter och A vill ha “vanliga” slutanvändare när hen förklarar: “Personerna vi helst vill ha är 
slutanvändare eftersom det är de som dagligen sitter i systemet”. Respondent C menar även att de 
kan variera mellan slutanvändare och nyckelanvändare i olika situationer. 
 

5.8 Användarnas roll i kravinsamlingsprocessen 
När vi nu vet vilka positiva och negativa aspekter det finns av användarmedverkan i kravinsamling 
måste vi ta reda på användarnas roll i just kravinsamlingsprocessen. Preece, Sharp och Rogers (2015) 
menar att datainsamling är en viktig del av kravinsamlingen, där det finns olika tekniker att använda. 
Författarna lyfte fram flera olika tekniker som exempelvis enkäter, intervjuer, workshops, 
observation och att studera dokumentation. Genom att ta reda på vad våra respondenter svarade på 
hur deras kravinsamlingsprocess gick till kan vi ta reda på vilka olika tekniker som de använde sig av.  
 
Respondenterna hade liknande processer där de tog fram krav från användarna. Alla respondenter 
höll i så kallade workshops. Enligt Preece, Sharp och Rogers (2015) är workshops en gruppdiskussion 
med utvecklare och användare där det diskuteras frågor och krav. Özcelik et al. (2011) menar att 
fördelen med workshops är att projektledare får reda på vad användarna tycker om kraven. Men 
förutom att alla respondenter arbetar med workshops skiljer det sig åt hur de arbetar med dessa. 
Exempelvis så använder sig respondent A av workshops men hen skapar också så kallade arbetsfall. I 
dessa arbetsfall så ser respondenten hur de arbetar rent praktiskt. Det är dock inte bara respondent 
A som skapar dessa arbetsfall utan det gör även respondent C och D. Där menar respondent C att 
hen måste se hur användarna utför arbetet både i nuläget men även i nyläget. Respondent D menar 
att hen inte helt litar på användarnas kunskap utan måste dubbelkolla så att det användarna säger 
verkligen stämmer, precis som respondent C sa när hen förklarade att: “Sen måste jag ju också 
dubbelkolla att det verkligen är så i praktiken som de beskriver det”. Det alla respondenter förklarar 
är att under dessa workshops så tar de fram hur användarna arbetar i dagsläget. Genom detta kan 
de se vad som fungerar bra och vilka problem det finns.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att alla respondenter använder sig av workshops, där även intervjuer 
ingår. Det som dock skiljde sig åt var respondent B som var den enda respondenten som inte 
kontrollerade hur arbetsprocessen var rent praktiskt.  
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag 
 
Följande kapitel behandlar, drar slutsatser kring och presenterar kunskapsbidrag kring våra 
frågeställningar. All text är baserad på den teori och empiri som vi samlat in samt den analys som 
utförts.  

 

6.1 Vilka positiva sidor finns med användarmedverkan vid 

kravinsamling enligt de intervjuade företagen? 
Den första delen av vår huvudfrågeställning behandlar de positiva sidorna med att använda sig av 
användarmedverkan vid kravinsamling. Vi kan genom vår analys tydligt se att alla respondenter har 
en positiv inställning till användarmedverkan, då respondenterna talar om att det finns flera 
möjligheter med användarmedverkan.  
 

6.1.1 Exakta och precisa krav 

Det som både respondenterna och teorin, exempelvis Preece, Sharp och Rogers (2015) samt 
(Matende & Ogao, 2013), var överens om var att användarmedverkan vid kravinsamlingsprocessen 
medför exakta och precisa krav. Det kunskapsbidrag vi vill lämna på detta är att användarmedverkan 
medför att kravinsamlingsprocessen blir bättre sett till att kraven blir mer tydliga. Eftersom alla 
respondenter klargjorde över vad som hände om projekt inte använder sig av användarmedverkan, 
och poängterade att det blir sämre effekt kan vi med säkerhet säga att användarmedverkan medför 
bättre krav. Vi hoppas att vårt kunskapsbidrag kan sudda ut de eventuella tvivelaktigheter som finns 
på området genom att tydligt slå fast att exakta och precisa krav är en återkommande positiv aspekt 
av användarmedverkan vid kravinsamling. Detta kunskapsbidrag och slutsats anser vi är aktuellt 
både för forskare och praktiker eftersom det kan vara en indikation på huruvida användarmedverkan 
vid kravinsamling är negativt eller positivt. 
 

6.1.2 Krav format efter verksamhetens processer  

Vidare såg vi i teorin (Matende & Ogao, 2013; Bano & Zowghi, 2015) att användarmedverkan i 
kravinsamlingsprocessen leder till att kraven formas efter verksamhetens processer, vilket ses som 
en positiv aspekt. Respondenterna var alla överens om att eftersom verksamheten ska stödja 
verksamhetens processer är det viktigt att de ser hur de arbetar i dagsläget. För att veta hur 
verksamheten arbetar i dagsläget är det då viktigt att användarna är delaktiga eftersom det är de 
som känner till verksamheten. Genom att projektledarna känner till verksamheternas processer kan 
de därför forma kraven utefter hur verksamheten ska arbeta i framtiden. Kunskapsbidraget vi vill 
lämna här är att användarmedverkan vid kravinsamling också leder till att kraven blir utefter 
verksamhetens processer, vilket respondenterna ser som något positivt. Detta bör vara av intresse 
främst för praktiker som vi menar kan uppnå bättre resultat i sina projekt genom lyckade 
implementationer som grundar sig i krav som är formade efter verksamhetens processer. 
 

6.1.3 Uppnå användarnas förväntningar 

Ytterligare en positiv aspekt av användarmedverkan i kravinsamlingsprocessen som vi vill lämna som 
kunskapsbidrag är att det leder till att användarnas förväntningar uppnås. Respondenterna håller 
med om att det är viktigt att användarnas åsikter kommer till tals och det leder till att 
förväntningarna uppnås. Vi vill att kunskapsbidraget berättar att det är av stor vikt att användarna är 
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medverkande i kravinsamlingsprocessen eftersom användarnas förväntningar på så sätt kan uppnås. 
Detta kunskapsbidrag bör främst vara aktuellt för praktiker som önskar nöjda kunder och användare 
i sina projekt. Detta eftersom att användare blir nöjda om deras förväntningar infrias och minskar 
därför risken för motvillighet till användarmedverkan enligt våra respondenter. 

 

6.2 Vilka negativa sidor finns med användarmedverkan vid 

kravinsamling enligt de intervjuade företagen? 
Den andra delen av vår huvudfrågeställning behandlade de problem som eventuellt kan komma med 
användarmedverkan vid kravinsamling. Nedan följer slutsatser kring de problem som framkommit i 
teori, empiri och analys. 

 

6.2.1 Bristfällig kunskap 

Ett problem som samtliga intervjuobjekt var överens om, som dessutom nämns av flera författare, är 
att användare ibland inte besitter rätt kompetens och kunskap och därmed bidrar med bristfällig 
kunskap. Det är enligt oss alldeles uppenbart att detta problem finns, dessutom finns det i olika 
former. Vissa menar på att användarna inte har den tekniska kunskapen medan andra istället pekar 
på att användare har svårt att se andra sätt att arbeta på än det som de arbetar på idag. Oavsett i 
vilken form den bristfälliga kunskapen visar sig så är det klar och tydligt att den finns på ett eller 
annat sätt. Detta blir vårt kunskapsbidrag för både praktiker som vill vara förberedda på utmaningar 
vid användarmedverkan vid kravinsamling men också för forskare som vill presentera utmaningar 
och negativa aspekter med användarmedverkan vid kravinsamling. Ett ytterligare kunskapsbidrag vi 
vill lämna för praktiker är dock att vi anser att mycket ligger på dem, projektledarna, att ta reda på så 
mycket väsentlig information som möjligt. Vi anser det vara naturligt att användare inte har all den 
kunskap som önskas eftersom det inte är deras jobb eller uppgift att ha den kunskapen, även om 
den önskas i användarmedverkan vid kravinsamling. Samtidigt önskar vi att ännu ett kunskapsbidrag 
tas med av praktiker: bristfällig kunskap är bättre än ingen kunskap alls, som en av våra 
respondenter berättade. 
 

6.2.2 Tid/Kostnad 

En av de första negativa aspekterna med användarmedverkan vid kravinsamling som vi stötte på i 
denna uppsats var den gällande att användarmedverkan påstås kosta så mycket mer pengar och tid 
än vad ett vanligt projekt gör. Därför var det intressant att i empirin få höra att ingen av de 
intervjuade projektledarna såg detta som ett problem. Samtliga var medvetna om att det visserligen 
kostar mer i både tid och pengar men samtliga var också överens om att det var en förutsättning för 
ett lyckat projekt. De menade att de extra resurser som läggs på användarmedverkan vid 
kravinsamling ger tillbaka ett positivt resultat i slutändan, och på så sätt är de extra resurserna värt 
det. Detta samtidigt som våra respondenter menar att dessa extra resurserna inte är ett problem 
utan snarare en förutsättning. Därför blir vår slutsats och kunskapsbidrag att, på grund av 
ovanstående anledning, så är det inte ett problem att användarmedverkan kostar mer i tid och 
pengar, även om det är ett faktum att det kostar mer. Vi, precis som respondenterna, menar att det 
inte är ett problem, utan en förutsättning. Om projektledarna vill ha användarmedverkan vid 
kravinsamling i syfte med ett bättre resultat så kostar det och här vill vi referera till det gamla 
ordspråket: “smakar det så kostar det” som vi anser passar bra i sammanhanget. Detta är ett 
kunskapsbidrag som vi menar på att forskare kan ta hänsyn till och reflektera kring när negativa 
aspekter med användarmedverkan vid kravinsamling tas upp. 
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6.2.3 Orimliga krav 

Detta problem nämns i presenterad teori av exempelvis Bano och Zogwhi (2015) men också av 
samtliga respondenter som påpekar att detta är den främsta anledningen till konflikter och 
besvikelser inom projektet. Vårt kunskapsbidrag gällande detta är att vi anser att detta är ett 
existerande problem. Men även här vill vi dra slutsatsen att mycket ligger på projektledaren, det är 
deras ansvar att användarna ska förstå vad som är rimliga krav och inte. Vår slutsats blir därför att 
detta är ett problem så länge projektledarna inte lyckas förmedla och kommunicera på ett tydligt 
sätt till användarna vilka krav som är rimliga att ställa. Därför är ett kunskapsbidrag som gäller för 
praktiker följande: naturligtvis är det så att projektledare inte har någon kontroll över användarnas 
fantasi, men de kan försöka rikta dem åt ett håll så att användarna ställer rimliga krav. En tydlig 
huvudpoäng här är, precis som med den bristfälliga kunskapen, att mycket ansvar bör ligga på 
projektledarna för att få in rätt krav som är rimliga. Så länge projektledare inte tar sitt ansvar så 
kommer det förbli ett större problem än vad det behöver vara. 

 

6.2.4 Motvilliga användare 

Detta problem har vi svårt att sätta fingret på eftersom det nämns av både teori (Gulliksen & 
Göransson, 2002) och respondenterna som att det är något som existerar och är ett problem, 
samtidigt som ingen av respondenterna upplevt det själva. Både teori och respondenterna nämner 
många anledningar till varför användare skulle kunna vara motvilliga men ingen av de intervjuade 
ger konkreta exempel på när de varit med om det. Om detta beror på att de inte vill berätta om det 
vet vi inte, däremot sade flera av dem att de aldrig varit med om det. Värt att ha i åtanke är då att en 
majoritet av våra respondenter samtliga varit verksamma i över femton år.  
 
Slutsatsen och kunskapsbidraget vi kan lämna av detta är att problemet tycks finnas, men kanske 
inte i så stor utsträckning som vi fick sken av i teorin. Bara för att våra fyra respondenter inte tycks 
ha upplevt det så betyder det inte att det inte finns, som sagt så nämns det både i teorin och av 
respondenterna själva som ett problem. Vi slår fast att problemet finns, men kanske inte i så pass 
stor utsträckning och vi väljer istället att se på det som ett möjligt problem och eventuell utmaning 
och inte ett definitivt problem. Kunskapsbidraget till både praktiker och forskare blir således att 
detta är något att vara uppmärksam och förberedd på som en eventuell utmaning. 

 

6.3 Vet företagen på förhand vilka positiva och negativa sidor av 

användarmedverkan vid kravinsamling de kommer att stöta på? 
Utifrån empiriinsamling, analys och egna tolkningar så vill vi lämna ett kunskapsbidrag gällande att 
projektledare kan förutse positiv påverkan vid användarmedverkan vid kravinsamling, förutsatt att 
de har kompetenta och användare som är positiva till att medverka. Detta motiverar vi med grund i 
att en majoritet av våra respondenter menar att de alltid vet att användarmedverkan är positivt. En 
notering vi gjorde var att respondenterna menade att så länge de har kompetenta och villiga 
medverkande användare så kan de vara säkra på en positiv påverkan. Detta är rimligt med tanke på 
att om kompetenta och villiga användare medverkar så är en stor del av de negativa aspekter och 
utmaningar med användarmedverkan vid kravinsamling eliminerade. Med det sagt så är ingenting 
hugget i sten. Vi anser att även om alla förutsättningar är rätt med kompetenta och villiga 
användare, så är det självklart så att mycket ändå kan gå fel - det är ingenting som går att förutsäga 
enligt oss. Vi menar att det möjligtvis går att förutse en positiv effekt men att det aldrig går att 
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förutse en negativ effekt. I och med detta så är vår slutsats och kunskapsbidrag till både forskare och 
praktiker att: nej, projektledare kan inte förutsäga påverkan av användarmedverkan vid 
kravinsamling. 

 

6.4 Vilka personer är rätt att medverka i kravinsamlingsprocessen 

enligt de intervjuade företagen? 
Kring denna fråga är det skilda åsikter hos både respondenter och teori där vissa menar att 
slutanvändare bör användas före nyckelanvändare och tvärtom. Tydligt är att det finns olika 
metoder både i teori och enligt våra respondenter. Vår slutsats är just den: det finns olika metoder 
och vi kan heller inte lämna något annat kunskapsbidrag än att det inte tycks finnas något rätt eller 
fel gällande vilken typ av användare som bör medverka. Vi kan därför fastställa att det inte finns 
någon rätt person som måste vara delaktig, snarare att den personen ger rätt information som 
behövs för att ge en så bra kravinsamling som möjligt. 
 
Vidare var det en diskussion kring användandet av representant eller slutanvändare, där det också 
var skilda åsikter. Där var det skilda åsikter i teorin (Preece, Sharp & Rogers, 2015) som sade att det 
inte var bra att använda sig av representanter men ändå förekom det hos respondenterna. Det vi lärt 
oss under denna uppsats är att det finns inget rätt eller fel, då det råder skilda åsikter i både teorin 
och i praktiken. Slutsatsen kring vad som är rätt av representant eller slutanvändare är även här att 
det inte finns någon rätt person som måste vara delaktig. Kunskapsbidraget som helhet handlar 
därför om att det är viktigare att hitta rätt information, snarare än att hitta rätt personer. 
 

6.5 Vad är de medverkande personernas roll i 

kravinsamlingsprocessen? 
Vidare kan vi dra en slutsats kring vilken roll användarna har i kravinsamlingsprocessen. Det vi 
märkte under analysen var att teorin och respondenternas åsikter stämmer överens. Slutsatsen vi 
kan dra är att workshops är den bästa metoden för att få fram krav i kravinsamlingsprocessen. Alla 
respondenter var överens om detta då de använde sig av workshops där intervjuer förekom. Vi kan 
därför även utesluta enkäter som respondenterna inte använde sig av som metod. Detta 
kunskapsbidrag är främst aktuellt för praktiker som arbetar med att samla in krav från användare, vi 
anser att workshops är rätt tillvägagångssätt för att få väsentlig information, tydlighet och djup i 
kraven. 
 
Det var dock skilda åsikter kring om respondenterna kontrollerade användarnas svar i workshopen 
rent praktiskt. Där respondenterna antingen dubbelkollade detta, eller litade på användarnas svar.  
En slutsats och tydligt kunskapsbidrag vi vill lämna till praktiker är att projektledarna måste 
dubbelkolla med användarna rent praktiskt eftersom det finns flera negativa aspekter som kan 
undvikas. Några exempel på det är att de inte tar användarnas roll på allvar alla gånger i 
kravinsamlingsprocessen, användarnas kunskap kan vara bristfällig och att de utför 
användarmedverkan på fel sätt. Dessa negativa aspekter kan undvikas med hjälp av att dubbelkolla 
så de verkligen arbetar så som de säger.  
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7 Reflektion, kritik och fortsatta studier 
 
I detta kapitel reflekterar vi över studiens process och resultat där vi försöker ta ett steg tillbaka och 
se på uppsatsen utifrån genom ett självkritiskt och ödmjukt förhållningssätt. Vi reflekterar kring 
trovärdigheten, vad som kan göras bättre och diskuterar framtida studier. 

 

7.1 Trovärdighet och kvalitet 
Hela denna uppsats är skriven utifrån att vi som författare har ett genuint intresse av både 
användarmedverkan och kravinsamling. Detta intresse betyder naturligtvis att vi redan innan 
uppsatsen påbörjades besatt en viss förkunskap och med dessa förkunskaper är det svårt att inte 
bilda sina egna uppfattningar om ämnet. Dessutom har alla våra förkunskaper kommit via det vi läst 
under vår utbildning och på sätt är det omöjligt att vi skrivit en uppsats som inte är påverkad av våra 
personliga synpunkter som formgivits av utbildningen. Vi menar, vår frågeställning kom från 
någonstans, våra intervjufrågor kom från någonstans och vårt syfte kom från någonstans. När vi 
skriver “någonstans” så menar vi våra egna funderingar och intresse kring ämnet. Sedan är det 
givetvis så att syfte och frågeställning kom ur en bakgrund som byggts upp av teori men vi är 
insiktsfulla nog att förstå att teorin bara är en del av det och att vi trots teoriinsamling någonstans 
alltid kommer besitta de fördomar som byggts utifrån utbildningen. Vi förstår att detta kan påverka 
vår trovärdighet och kvalitet men samtidigt har vi aktivt försökt att komma ifrån förkunskaperna för 
att öka trovärdigheten och kvalitén. 
 
För att öka trovärdigheten och kvalitén har vi bland annat aktivt valt att använda oss av erfarna 
projektledare som respondenter just på grund av deras erfarenheter av många olika projekt där vi 
hoppas att de på så sätt varit med om mycket och kan berätta om mycket. Vi är dock medvetna om 
att deras långa erfarenhet under åren i sin tur kan ha gett dem en viss typ av cementerad syn på 
användarmedverkan vilket påverkar deras svar. Å andra sidan var vi heller inte ute efter objektiva 
svar utan vi ville ha projektledarnas subjektiva syn. Nu samlade vi in fyra personers syn som i stora 
drag gav liknande svar som dessutom stämde överens med teorin vilket vi anser ökar 
trovärdigheten. Samtidigt förstår vi hur det kan vara svårt att dra generella slutsatser efter att ha 
intervjuat endast fyra personer, trots att de är samstämmiga med både sig själva och teorin. Nu 
valde vi visserligen endast fyra stycken av bland annat tidsskäl men det hade givetvis varit intressant 
att se om vi får liknande resultat om vi istället samlar in svar från flera hundra respondenter. En 
tydlig begränsning för denna uppsats är alltså att det blir svårt att dra generella och trovärdiga 
slutsatser när vi endast intervjuat fyra personer. Den främsta möjligheten med att endast intervjua 
fyra stycken är dock naturligtvis djupet som vi fått där vi anser att vi fått personliga, ärliga och 
utvecklade svar från samtliga respondenter vilket vi menar kompenserar för det låga antalet av 
personer vi intervjuat. Samtidigt är vi medvetna om att på grund det låga antalet kan vi inte 
generalisera resultatet och påstå att det är på ett sätt generellt, baserat på endast de fyra intervjuer 
som vi gjort.  
 
När det kommer till metod så anser vi att vi valde en bra metod både för teoriinsamling, 
empiriinsamling samt analys. När det gäller teoriinsamlingen så kan vi förstå om någon anser att vi 
kan bredda våra referenser vilket vi kan hålla med om till viss del. Vi valde dock att se teorin endast 
som en kunskapsgrund och därmed nöjde oss med grunder för att ge läsaren en förståelse. För att 
öka trovärdighet kring detta använde vi oss därför av väl och ofta citerade källor. Samtidigt anser vi i 



 49 

efterhand att vi bör ha sökt teori även i litteratur i större utsträckning än vad vi gjort. Vi har använt 
oss av några böcker men vi tycker att vi bör ha haft större andel av litteratur istället för att en 
majoritet av teorin ska utgå från vetenskapliga artiklar. Detta eftersom vår erfarenhet av böcker är 
att de har ett mer pedagogiskt och lärande sätt än vetenskapliga artiklar, vilket hade passat oss väl 
eftersom vi endast ville ge grunderna. 
 
Att ge grunderna i teorin gjorde vi främst för att kunna fokusera på empirin. Att lägga så stort fokus 
på empirin som vi gjorde kan ha både sina för- och nackdelar. Den främsta fördelen vi ser är att vi 
lyckas få en förankring i verkligheten och en aktuell syn från relevanta respondenter som arbetar 
inom området. Detta hör också ihop med vårt syfte och frågeställning där vi ville undersöka 
projektledares syn på problemet och inte teorins syn på det hela, på så sätt främjar ett empirifokus 
också vårt syfte och frågeställning. En tydlig nackdel är dock att vi går miste om djupare teori som 
hade gett oss en djupare kunskapsgrund vilket i förlängningen möjligtvis hade gett oss en större 
förståelse för att kunna ställa djupare frågor och eventuellt kunna vara mer kritiskt granskande. 

 

7.2 Användbarhet och betydelse 
Som vi nämnde tidigare så är vi medvetna om att vi inte kan generalisera resultatet på grund av våra 
få intervjuer. Vi själva anser att vi hade behövt fler respondenter för att kunna generalisera vårt 
resultat med god trovärdighet. Däremot menar vi att vi kan dra generella slutsatser endast kring den 
empiri vi fått fram via intervjuerna och dra slutsatser baserat på dem. Notera dock att detta inte 
innebär att vi anser att det går att generalisera dessa svar och säga att vår empiri gäller för alla 
företag och att alla projektledare generellt har den presenterade synen. Samtidigt anser vi att 
uppsatsen håller så pass god kvalitet och är så pass genomarbetad att den ändå är användbar och 
kan refereras till i vidare studier. Detta eftersom mycket av vårt resultat stämmer överens med väl 
etablerad teori. En del av denna teori saknade dock förankring i verkligheten som vi vill bidra med. 
Det faktum att vi bidrar med empiri och presenterar etablerad teori gör att vi anser att vi definitivt 
kan dra lärdomar från vår uppsats och att den har en betydelse i forskningen.  
 
Vidare anser vi att vår uppsats är av betydelse och är användbar eftersom den är ny och aktuell med 
empiri som samlats in år 2017. På så sätt anser vi att vi bidrar eftersom en del av teorin är flera år 
gammal. Något vi själva reagerade på under uppsatsens gång var att det var svårt att hitta referenser 
som inte sträckte sig flertalet år tillbaka. Något annat vi också reagerade på var att det saknades en 
del teori i den kontext som vi rört oss i, nämligen projektledares i svenska IT-företag syn på 
användarmedverkan vid kravinsamling. På så sätt hoppas vi att vår uppsats är användbar på så sätt 
att den belyser några av de tankar som finns år 2017 hos projektledare i svenska IT-företag. 

 

7.3 Framtida studier 
Vi har många tankar och funderingar på hur framtida forskning hade kunnat se ut. Till att börja med 
hade det, som vi tidigare nämnt, varit intressant att göra en liknande studie men med ett större 
antal respondenter och flera olika företag. Detta för att få en större bredd men också kunna dra 
generella slutsatser och på något sätt befästa exempelvis vilka vanliga nack- och fördelar som finns. 
Ett annat förslag för framtida forskning är att se om det är någon skillnad i synsätt på 
användarmedverkan i större företag jämfört med mindre företag men också med större kunder 
jämfört med mindre kunder. Vi antar att det är skillnad på användarmedverkan vid kravinsamling om 
systemet ska användas av 10 000 personer jämfört med 30 personer. Det hade då varit intressant att 
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undersöka skillnaderna i för- och nackdelar samt användarnas roll. Vidare föreslår vi också en 
jämförande studie med projektledare och företag från olika länder. Detta eftersom vår studie enbart 
gjordes på svenska IT-företag med en svensk företagskultur och svenska projektledare så hade det 
varit spännande att se om synen på användarmedverkan vid kravinsamling skiljer sig beroende på 
land och kultur. Exempel på framtida frågeställningar följer nedan: 
 

● Vilka skillnader finns i synsätt på användarmedverkan vid kravinsamling hos små och stora 
företag? 

 
● Skiljer sig projektledares i olika länder syn på användarmedverkan vid kravinsamling? 

 
● Hur kan användarnas medverkan maximeras kring användarmedverkan vid kravinsamling? 

 
 
 
                                                                                                       
 
 
    
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                           Dino Curovac och Adam Rosenqvist SVP3 
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Bilaga 
 

Intervjumall 
 

● Namn, titel, arbetsuppgifter, företagsinformation 

 
● Vad är en användare enligt dig? 

 
● Vad är användarmedverkan enligt dig? 

 
● Vad är ett krav enligt dig? 

 
● Hur använder ni er av användarmedverkan i kravinsamling? Hur går kommunikation 

till för att identifiera krav? 

 
● När alla krav är samlade, hur går urvalet till? 

 
● Hur hittar man rätt användare? 

 
● Vilka positiva effekter ser du med användarmedverkan i kravinsamling? 

 
● Vilka negativa effekter ser du med användarmedverkan? 

 
● Hur kan ni undvika dessa problem?  

 
● Kan användarnas kunskaper kring det egna företaget få negativa följder eller är det 

bara positivt? Hur? 

 
● Hur påverkas projekten tids- och kostnadsmässigt av användarmedverkan? 

 
● Hur ser man till att man får in rimliga krav från användare? 

 
● Hur vet man vad som är relevanta krav gentemot önskemål? 

 
● Finns det användare som är motvilliga till att medverka? 

 
● Hur motiverar man användare till att medverka? 

 
● Varför tror du att bristfällig användarmedverkan är en av de största faktorerna till ett 

misslyckat projekt? 
 

● Kan man förutsäga påverkan av användarmedverkan vid kravinsamling? Vilka 
faktorer spelar då in? 

 
● Vad motiverar er att ha användarmedverkan, vad vinner ni på det? 
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● Rekommenderar du användarmedverkan för alla? 
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