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Resumé 
 
Uppsatsen är baserad på litteratur inom området samt en systematisk undersökning av 
tidigare magister- och kandidatuppsatser skrivna vid Institutionen för Informatik, Lunds 
Universitet. 
 
Vårt särskilda intresse ligger i att försöka förstå varför system blir som de blir i praktiken 
och vilka faktorer som spelar in. Detta försöker vi få svar på genom att ställa frågan;  
Har användarmedverkan någon positiv inverkan på användbarheten och 
användaracceptansen vid utvecklandet av nya datorstödda informationssystem (DIS)? 
 
Vad säger andra studenter med samma bakgrund som vi? Vad har de kommit fram till i sina 
uppsatser angående användarmedverkans inverkan vid utvecklandet av nya DIS? Det är 
detta vi bygger vår undersökning på. 
 
Som metod valdes att undersöka uppsatser skrivna med inriktning på användbarhet och 
användarmedverkan. Vi ringade in urvalet successivt tills vi hade elva uppsatser kvar som 
möjligen kunde ge svar på vår fråga. Datainsamlingen genomfördes sedan med hjälp av en 
frågemall och undersökningens resultat presenteras i matriser.  
 
Svaret på vår frågeställning blir nej. Vi kan inte genom vår undersökning säga säkert att 
användarmedverkan har någon positiv inverkan på användbarheten. Studenters uppsatser på 
den här nivån har inte utgjort något vidare bra underlag för vår undersökning. Det rör sig 
fortfarande i många fall bara om studenternas åsikter och är ingenting som är vetenskapligt 
förankrat.  
 
Nyckelord 
Användarmedverkan, usability, användbarhet, användaracceptans, användarvänlighet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Datorer används dagligen världen över och människor i det nutida samhället blir alltmer 
beroende av dem. Eftersom datorer påverkar våra liv i fler och fler sammanhang ökar 
också vikten av att samspelet mellan användaren och datorn måste fungera. Datorerna ska 
anpassas till användarna och inte tvärtom (det vill säga inte tvinga användarna att anpassa 
sig till datorerna). Detta därför att poängen med att använda datorer är att det ska bli 
lättare och effektivare att utföra uppgifter. Användaren ska kunna koncentrera sig på 
själva uppgifterna och slippa slösa tid på problem som gäller verktyget, det vill säga 
datorn eller programmet. För att markera att det är människan och inte datorn som står i 
centrum säger Thomas J Watson (enligt Shneiderman 1980 sidan 123): 
 

”This is a Man Age. The machines are simply tools which man  
has devised to help him do a better job.” 

1.2 Problem 

Vårt särskilda intresse ligger i att försöka förstå varför system blir som de blir i praktiken 
och vilka faktorer som spelar in. Speciellt då det idag finns mycket problem med 
användandet av datorer och datorsystem. Samtidigt som datorer på många sätt betraktas 
som ett framgångsrikt verktyg för att lösa svåra och viktiga arbetsuppgifter är de också är 
kända för att bidra till problem och frustration. Som Donald Norman säger (1986 sidan 
31):  
 

”Computers are ridiculously difficult to use.” 
 
Varför finns det så många svåranvända datorsystem och så många missnöjda användare? 
Problemet anser vi måste ligga vid utvecklandet och designen av systemen.  
 
Många olika metoder har utvecklats för att försöka förbättra utvecklingen av datorstödda 
informationssystem (DIS). Man har till exempel tagit med slutanvändarna i 
utvecklingsprocessen, vilket vi anser torde ha en positiv inverkan på utvecklingen, därför 
att det är användarna som ska nyttja systemet och därmed känner de också till behoven. 
 
Vikten av att användarna är involverade i systemutvecklingen har vi ständigt fått höra 
under vår utbildning och det är en fråga som hela tiden intresserat oss. Därför kändes det 
naturligt att fördjupa sig inom detta område.  
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1.2.1 Frågeställning 

Frågor som speciellt intresserar oss är:  
 

! Vilka konsekvenser får användarmedverkan?  
! Har det en positiv inverkan vid utvecklandet av nya DIS?  
! Det vill säga leder användarmedverkan till mer nöjda användare och mer 

användbara system? 
! Förändras användarens (subjektiva) inställning till det nya systemet om hon/han 

får delta vid utvecklingen?  
! Får användaren lättare att acceptera det nya systemet och de nya arbetsuppgifter, 

som det ofta innebär? 
 
Det är många intressanta frågor vilka vi kan sammanfatta till en övergripande 
frågeställning för denna uppsats: Har användarmedverkan någon positiv inverkan på 
användbarheten och användaracceptansen vid utvecklandet av nya DIS? 

1.3 Syfte 

Det vi vill uppnå med vår studie är att se vad andra studenter med liknande bakgrund som 
vår kommit fram till. Vad har de i sina uppsatser kommit fram till angående 
användarmedverkans inverkan vid utvecklandet av nya DIS?  

1.4 Avgränsningar 

Det finns många olika faktorer som bidrar till mer användbara DIS. Då användarens roll 
och påverkan i systemutvecklingsprocessen länge intresserat oss, bestämde vi oss för att 
just granska användarmedverkan. Vi anser att det innebär en stor positiv faktor för 
utvecklandet av mer användbara informationssystem.  
 
Vi avser studera utvecklingen av skräddarsydda DIS, det vill säga system som 
specialutvecklas efter kundens specifika behov. Det är här vi kan se en verklig nytta av 
användarmedverkan.  
  
Inom användbarhetsbegreppet kommer vi att koncentrera oss på de delar som berör 
användarnas syn och uppfattning. Det som intresserar oss är hur användarna ser på det 
nyimplementerade systemet – som bättre, lättare att använda, lättare att lära sig och så 
vidare. Vi kommer även att titta på användaracceptans, det vill säga om användare lättare 
accepterar det nya systemet och blir mer positivt inställda till detsamma om de är med 
och påverkar. 
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1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig först och främst till studenter vars kunskapsbakgrund liknar 
informatiska och systemvetenskapliga utbildningar. Uppsatsen kan även tilltala andra 
människor med intresse för systemutveckling eller informationsteknologi i allmänhet. 

1.6 Metod 

Som metod valde vi att genomföra en systematisk undersökning av tidigare skrivna 
kandidat- och magisteruppsatser vid Institutionen för Informatik på Lunds Universitet. 
Alla uppsatser skrivna inom områdena för användarmedverkan och användbarhet från 
och med år 1987 till vårterminen 2000 undersöktes. Vi hade önskat att undersöka fler 
uppsatser som var skrivna ännu tidigare, men Ekonomiska biblioteket hade inga 
uppsatser på lager daterade äldre än 1987. Varför inte några senare uppsatser undersökts 
beror på att undersökningen genomfördes under vårterminen 2000. 
 
Vi valde denna typ av undersökning för att få ett större empiriskt underlag. Istället för att 
genomföra en undersökning ute på ett eller ett par företag fick vi tillgång till en större 
mängd samlad kunskap som redan fanns inhämtad. Vi såg helt enkelt möjligheten att få 
tillgång till ett mycket mer omfattande empiriskt resultat för vår uppsats. Detta kan ses 
som en slags flerfallsstudie (multi-case på engelska). Enligt Miles och Huberman (1994) 
medför fler fall större underlag för generalisering. Resultatet blir alltså mer 
generaliserbart. En annan fördel med flerfallsstudier är att förståelse för förklaringar och 
orsaker fördjupas (Miles & Huberman 1994). 

1.6.1 Urvalsförfarande 

Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ undersökning med ett selektivt urval, ett så 
kallat icke-statistiskt urval (Svenning 1997). Vi var inte intresserade av vad alla (eller vad 
ett slumpmässigt urval) uppsatsförfattare på institutionen tyckt och tänkt om vår 
frågeställning utan bara de som behandlat ämnet som en huvudfråga i sin uppsats. Därför 
satte vi upp vissa kriterier vilka vi sedan valde ut uppsatser efter. Urvalet genomfördes i 
tre steg där lämpliga uppsatser ringades in efter hand med hjälp av dessa kriterier. 
 
I första urvalet började vi med att gå igenom alla titlar i pärmen för alla kandidat- och 
magisteruppsatser vid Informatik som finns på Ekonomiska biblioteket. Orden vi sökte på 
var: användarmedverkan, användbarhet, usability, användarvänlighet och användare. 
Även några andra uppsatser som verkade ”misstänkta” plockades ut, samtidigt som vi 
inte tog ut ett par med ordet användare i titeln, vilka uppenbarligen handlade om något 
annat område. 
 
Detta resulterade i 59 stycken uppsatser (varav två saknades). Det var ganska många, 
men vi ville försäkra oss om att det inte dolde sig något ”användbart” bakom kryptiska 
titlar. Detta har vi dock inte till 100 procent garanterat oss mot eftersom vi inte 
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kontrollerade alla uppsatserna. En del uppsatser kan definitivt ha missats, eftersom vårt 
urval bara kunnat gå på uppsatsernas titlar. Om det hade funnits tillgång till nyckelord 
istället hade vårt urval känts mycket mer tillförlitligt. 
 
I andra urvalet gick vi igenom dessa 57 uppsatser (59 minus de två saknade) och 
kontrollerade innehållsförteckningen samt gjorde en snabb genombläddring. De som inte 
alls passade in plockades bort, det vill säga ifall användarmedverkan eller användbarhet 
knappt togs upp. Det fanns då 31 stycken kvar. 
 
Ur dessa uppsatser gjorde vi även ett tredje urval där vi valde ut de mest relevanta för vår 
undersökning, det vill säga de som på ett eller annat vis behandlade vår frågeställning. 
Det räckte inte att de bara tog upp användarmedverkan eller användbarhet som koncept. 
Många av uppsatserna har titlar som verkar direkt inriktade på vårt problem, men tyvärr 
blev vi besvikna många gånger då det visade sig att uppsatsförfattarna inte alls rört vid 
vårt intresseområde. De som föll bort i detta skede skrev vi en motivering till. Mest för att 
själv minnas varför de valdes bort, men även ifall någon student, som senare eventuellt 
vill upprepa samma undersökning, ska kunna se våra motiv. En uppsats som verkade 
mycket intressant fick tyvärr väljas bort på grund av felkopiering, då vitala kapitel fallit 
bort.  
 
Efter detta urval hade vi elva stycken uppsatser att utföra undersökningen på; tio kandidat 
och en magister. En lista på dessa uppsatser finns i Bilaga I och i Bilaga II finns de 
uppsatser som föll bort (inklusive motiveringar). 
 
I vårt urval har vi helt inriktat oss på att försöka hitta uppsatser som tar upp 
användarmedverkan i systemutveckling som ett sätt att uppnå användbarhet. Vi har alltså 
valt bort uppsatser som bara tagit upp användbarhet och inte användarmedverkan och 
tvärtom. I vissa fall har de inte använt begreppet användbarhet utan kanske talar om ett 
”bättre system” eller en ”bättre design”, och då har de på något sätt visat att 
användarmedverkan har en positiv påverkan på slutprodukten. Vi har också valt att skilja 
på användarmedverkan och användarstyrd utveckling, då situationen vid användarstyrd 
utveckling är en helt annan samt systemen som utvecklas av användarna själva ofta blir 
mycket små och begränsade. 
 
Som mål, för att kunna jämföra uppsatsförfattarnas slutsatser (och resultaten över huvud 
taget), har vi försökt hitta uppsatser med så närliggande inriktning som möjligt. Även av 
dessa utvalda kommer vissa uppsatser, till exempel på grund av skild teoribakgrund, inte 
gå att jämföra fullt ut men ”felmarginalen” anser vi har minskat. 
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1.6.2 Fördelning av utvalda uppsatser 

Det totala antalet magister- och kandidatuppsatser vid Institutionen för Informatik, från 
1987 till vårterminen 2000, är 806 stycken, varav 67 är magisteruppsatser. Nedan 
redovisas en tabell, vilken förtydligar spridningen av totala antalet uppsatser samt vårt 
urval. Notera att det inte fanns några magisteruppsatser förrän 1994. 
 
 
  Vårt slutliga Antal  Antal Totala antalet 
  urval kandidat magister uppsatser 
 

 

1987  36  36 
1988 2 61  61 
1989  54  54 
1990 1 50  50 
1991 1 36  36 
1992  43  43 
1993 1 42  42 
1994 1 66 7 73 
1995 1  67 15 82 
1996  41 10 51 
1997 1 63 7 70 
1998 3 75 12 87 
1999  81 15 96 
2000  24 1 25 
 
 

 Totalt: 11 739 67 806 
 

 
   Figur 1.1. Spridning av magister- och kandidatuppsatser i Informatik 

        (undersökningen genomfördes i juni 2000). 

1.6.3 Datainsamling 

Vi insåg snabbt att för att kunna dra några slutsatser angående vår frågeställning behövde 
vi ett frågeformulär som behandlade alla delar av undersökningsuppsatserna. Det vill 
säga de huvudkapitel/områden som uppsatser ofta är indelade i; problem och syfte, 
litteraturstudie, empirisk studie samt diskussion och slutsats. Frågeformuläret (se Bilaga 
III) består av ganska stora och övergripande ”frågor” eller snarare punkter. Dessa kan 
anses lite för öppna, men eftersom vi bara var ute efter de delar som behandlade 
användarmedverkan och dess effekt på användbarheten, behövde detta inte specificeras 
för varje punkt, utan kunde istället anges överst och övergripande för alla punkter. 
 
Datainsamlingen har skett i flera omgångar och vid analysen har vi lätt kunnat gå tillbaka 
och dubbelkolla resultat eftersom undersökningsuppsatserna funnits tillgängliga under 
hela undersökningen. Detta kan jämföras med en bandinspelad intervju eller snarare som 
att ha tillgång till intervjupersonen hela tiden. Å andra sidan om vi funnit oklarheter i 
uppsatserna har vi inte kunnat be uppsatsförfattarna att utveckla eller förklara vad de 
menar. 
 
Vi har försökt att sålla bland all information och bara ta ut det som vi ansett varit 
väsentligt ur undersökningsuppsatserna och samma sak vid analysen, att bara försöka 
välja ut det som är relevant för vår undersökning. 
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1.6.4 Bearbetning och analys 

Efter datainsamlingen gick vi igenom det insamlade empiriska materialet (rådatan) 
grundligt och sökte efter gemensamma trådar och områden, till exempel gemensam 
litteratur och så vidare. Detta resulterade i ett antal underrubriker (se Bilaga IV), vilka vi 
strukturerade upp råmaterialet i. 
 
Det empiriska resultatet presenteras i matriser. Matriser är ett visuellt format som 
presenterar information på ett systematiskt sätt, vilket underlättar både för undersökaren 
och för läsaren att dra valida slutsatser av resultatet, anser Miles och Huberman (1994). 
Jämförelser (skillnader, mönster och trender) underlättas samtidigt som det är lättare att 
överblicka flera variabler samtidigt. Matriserna vi använder oss av är av karaktären 
konceptuellt grupperade matriser (conceptual clustered matrix på engelska) (Miles & 
Huberman 1994). Dessa passar väl in i detta sammanhang då de är ordnade efter koncept 
och variabler samt att de framför allt visar sammanhangen mellan dessa på ett tydligt sätt. 
 
Analysen bestod främst i en jämförelse mellan de olika uppsatserna. Utifrån matriserna 
diskuterades likheter och skillnader mellan undersökningsuppsatserna samt i förhållande 
till forskningsfrågorna. I samband med analysen gjordes vissa reflektioner gällande 
undersökningen i stort samt även en kritisk granskning av det egna arbetet utfördes. 

1.7 Undersökningens kvalitet 

1.7.1 Validitet 

Har vi mätt det vi avsåg att mäta? Har vår undersökning uppnått en tillräckligt hög nivå 
av giltighet? Validitet handlar just om förmågan att mäta det vi avser att mäta, att ”fånga 
verkligheten” och kopplingen mellan teori och empiri (Yin 1984). 
 
Innehållsvaliditet handlar om ifall alla aspekter av frågeställningen täckts in av den 
konkreta frågan (Svenning 1997). Utifrån den problemdiskussion vi fört och de 
avgränsningar vi gjort, anser vi att vi fått fram en bra och undersökningsbar 
forskningsfråga. Vi hade först flera frågor, vilka vi fann intressanta och avsåg finna svar 
på. Genom att sammanföra dessa till en gemensam forskningsfråga blev det lättare att 
fokusera samt hålla den röda tråden vid genomförandet av undersökningen. 
 
Den inre validiteten handlar om ifall teori och empiri överensstämmer i sin kontext (Yin 
1984). Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet är erkänt svår, men utan en 
sådan koppling blir forskningen meningslös (Svenning 1997). För att kunna stödja den 
inre validiteten krävs relevant och givande litteratur till teorin. Med andra ord är det 
undersökarens ansvar att finna de fakta som behövs för att styrka undersökningen och 
besvara undersökningsfrågorna. I vårt fall har det inte varit svårt att finna mycket och 
relevant litteratur. Det finns mycket forskat och skrivet om både användarmedverkan och 
användbarhet. Dessutom hjälpte (och till viss del också styrde) undersökningsuppsatserna 
oss i jakten på litteratur. 
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Den yttre validiteten handlar om undersökningen som helhet – om det finns möjligheter 
till generalisering (Svenning 1997). Går det att utifrån denna specifika studie anta en 
allmän teori? Är vår undersökning representativ och det urval vi gjort? Som tidigare 
nämnts är vår empiriska undersökning av typen ”flerfallsstudie”. Denna 
validitetsstyrkande metod valdes delvis just för att den ökar generaliserbarheten. I och 
med att vi studerar fler empiriska objekt får vi ett större underlag och därmed blir också 
vår undersökning mer representativ. 
 
Det kan ha uppstått validitetsproblem vid urvalet, så kallade urvalsfel, vilket innebär att 
fel underlag har valts för undersökningen (Svenning 1997). Detta diskuterades tidigare 
där vi belyste problemet att vi ej gått igenom alla uppsatser vid Institutionen för 
Informatik och därmed kan ha missat någon viktig uppsats. Vi nämnde då också som en 
lösning till eller minskning av detta urvalsfel att det hade underlättat om vi haft tillgång 
till nyckelord istället för titlar. 

1.7.2 Reliabilitet 

Har vår undersökning uppnått en tillräckligt hög nivå av tillförlitlighet? Det vill säga är 
vårt resultat tillförlitligt? Om någon annan skulle genomföra en likadan undersökning 
utefter samma premisser, med samma metoder och tillvägagångssätt, skulle de då uppnå 
samma resultat? En undersökning ska nå en så pass hög nivå att dess resultat kan anses 
vara tillförlitligt, enligt Yin (1984). 
 
Det torde vara relativt enkelt att upprepa denna undersökning så länge uppsatserna finns 
tillgängliga. Uppsatsernas innehåll förändras dessutom inte, vilket underlättar ett 
upprepande av en liknande analys. Men eftersom verkligheten förändras blir det 
validitetskonflikt. Då uppsatserna inte speglar hur verkligheten ser ut idag kan inte 
generella slutsatser dras, bara specifika slutsatser rörande gällande uppsatser. 
 
Reliabilitet handlar också om känslighet för slumpinflytanden. Det kan till exempel 
handla om att frågeformulär kan vara behäftade med fel eller att intervjuaren alternativt 
miljön där undersökningen utförs påverkat resultatet. Standardiseringsproblem i 
intervjusituationen, tolkningsproblem etcetera kan äventyra reliabiliteten. 
 
Några insamlingsproblem att belysa är att vår undersökning helt styrts av vad tidigare 
studenter/uppsatser valt att ta upp. Samtidigt som att bara det vi uppmärksammat ur 
undersökningsuppsatserna har tagits med. Vi har heller inte kunnat be om förtydliganden 
eller fråga uppsatsförfattarna om det är något vi ej riktigt förstått i uppsatserna. 
 
Analystekniska felslut (Svenning 1997) kan ha uppstått under analysen ifall vi tolkat 
undersökningsmaterialet fel. Fler problem gällande analysen och jämförbarheten mellan 
resultaten tas upp senare i delkapitel 4.5. Här fortsätter också vår kvalitetsdiskussion, 
vilken inrymmer en annan intressant dimension då man kan fråga sig ifall 
undersökningsuppsatserna, i sin tur, innehar validitet och reliabilitet. 
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1.8 Uppsatsens disposition 

I kapitel två diskuteras användarmedverkan och användbarhet utifrån den litteratur vi 
studerat. Det ges även en beskrivning över metoder och skolor som är vanliga vid 
systemutvecklingsprocesser, sett ur ett användarperspektiv. 
 
En kort presentation av de elva uppsatser som ligger som underlag för den empiriska 
studien ges i kapitel tre.  
 
Den empiriska undersökningen beskrivs i kapitel fyra. Vi har valt att redovisa resultat, 
diskussion och analys integrerat här. Kapitlet är uppdelat efter undersöknings-
uppsatsernas tre huvudområden; litteraturstudie, empiriskt resultat och slutsatser. Även 
reflektioner gällande resultat och analys tas upp samt en redogörelse av våra egna 
lärdomar och erfarenheter i samband med undersökningen. 
 
I kapitel fem redovisas kortfattat de slutsatser vi dragit ur vår undersökning.  
 
Som bilagor återfinns; information om de uppsatser som valdes ut till undersökningen 
samt motiveringar till de som valdes bort, en mall över frågeformuläret samt en mall över 
underrubrikerna. Vi bifogar ej vårt undersökningsmaterial, den så kallade ”rådatan”, då 
det är alldeles för omfattande. Istället ges en kortare presentation av de utvalda 
uppsatserna samt att resultatet från vår undersökning (utdrag från uppsatserna) återfinns i 
matriser. Uppsatserna finns också tillgängliga på Ekonomiska biblioteket vid Lunds 
Universitet om man önskar fördjupa sig vidare.  
 
Sist ligger en samlad förteckning över alla referenser som dels vi har använt oss av i vår 
studie men även referenser från undersökningsuppsatserna.  
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2 Användarmedverkan och användbarhet 

I detta kapitel redogör vi för vår litteraturstudie inom områdena användarmedverkan och 
användbarhet. Vi har låtit uppsatserna i vår undersökning styra vårt litteraturval för att 
kunna ge en bakgrund till den litteratur uppsatsförfattarna refererar till. Vi avser att 
angripa användarmedverkan från två olika håll och har därmed delat upp detta avsnitt i 
två dimensioner: dels utifrån skolor och metoder för användarmedverkan och dels utifrån 
själva begreppet användarmedverkan, vilket illustreras i figur 2.1 nedan.  
 

medverkan

som begrepp

Skolor och

användar-
metoder för

medverkan
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Figur 2.1. Angreppssätt i två dimensioner. 

 
 
Vi börjar med att redogöra för olika skolor och metoder för systemutveckling, vilka alla 
kan kombineras med användarmedverkan, medan vissa förespråkar det mer än andra. 
Sedan fortsätter vi att titta på själva begreppet användarmedverkan och här kan man i 
vissa fall se återkopplingar till de skolor och metoder som förespråkar 
användarmedverkan då det ofta mer eller mindre handlar om samma teorier och 
författare. 
 
I kapitlet om användbarhet redogör vi för vad olika författare inkluderar i begreppet, men 
vi lägger störst vikt vid användarens perspektiv. Användaracceptans kommer också upp 
här som en naturlig del. 

2.1 Skolor och metoder för systemutveckling 

Vi väljer att redogöra för skolor och metoder ur ett användarperspektiv, det vill säga 
deras syn på användare och användarmedverkan. Detta ger även en historisk bakgrund till 
hur användarmedverkan utvecklats. 
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2.1.1 Traditionella perspektivet 

Det traditionella perspektivet på systemutveckling, som också kallas Systemteoretiska 
perspektivet (Nurminen 1988) eller Informationsteoretiska skolan (Bansler 1990), kretsar 
kring frågor som berör ekonomisering, effektivisering och kontroll, medan frågor som 
gäller de anställdas arbetsförhållanden inte berörs. Det råder samma mekaniska 
uppfattning av organisationer och människor och samma strävan efter kontroll som 
präglar Taylors idéer. Bansler (1990) kallar perspektivet ”en modern variant av 
taylorismen”. 
 
Karaktäristiskt är att datortekniken betraktas som styrteknik, det vill säga den kan 
användas för att styra – inte bara maskiner utan också människor och organisationer. Ett 
effektivt styrsystem är ett system som bidrar till att öka företagets ekonomiska vinst, 
således är perspektivet klart knuten till kapitalägarnas intressen (Bansler 1990).  
 
Perspektivet lägger en mekanisk syn på företag och organisationer, på så sätt att de 
betraktas och beskrivs som tekniska eller maskinella system. Man antar att organisationen 
fungerar regelbundet och att den reagerar på ett förutsägbart sätt. Människorna i 
organisationen betraktas i förlängningen av detta som utbytbara systemkomponenter på 
samma sätt som verktyg, råvaror och maskiner. Det bortses ifrån att människor har vissa 
fysiska och psykiska behov som ska uppfyllas i arbetssituationen för att de ska trivas och 
fungera bra. Individens förmåga att tänka kreativt, att lösa problem och att fungera socialt 
negligeras också (Bansler 1990). 
 
System Life Cycle (SLC) är en metod inom det traditionella perspektivet. Den är en steg-
för-steg process och kallas även för fasmodellen eller vattenfallsmodellen. Metoden 
består av ett antal faser som följer varandra linjärt, vilket innebär att en fas påbörjas inte 
förrän föregående är avslutad. Varje fas föder nästa med information, så noggrann 
dokumentation av alla faser är viktigt (Capron 1986). 
 
Traditionellt sett tas användaren inte hänsyn till, men modernare varianter av metoden 
implementerar användarmedverkan i någon form. Andersen (1991) och Capron (1986) 
förespråkar användarmedverkan i SLC genom alla faserna men med störst betoning i 
början och slutet av cykeln, det vill säga vid kravspecifikationen samt vid testning och 
utvärdering av systemet. Systemet utvecklas av systemutvecklaren, vilken har kunskap 
om systemeringens arbetsgång (faserna) och om DIS och de tekniska lösningarna. 
Utvecklingen sker i samarbete med användarrepresentanter, vilka förstår organisationens 
och individens behov samt det nuvarande arbetssättet. Systemutvecklaren har också som 
uppgift att förmedla de ekonomiska konsekvenserna av användarnas krav.  
 
”The wise analyst keeps the user in mind” anser Capron (1986 sidan 9), vilket innebär att 
utvecklare och användare måste ha ett nära samarbete genom systemets hela livscykel. 
Det primära är att användaren får det system han/hon vill ha och behöver. 
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2.1.2 Prototyping 

Det riktades kritik mot det traditionella perspektivet för att full förståelse för användarens 
behov inte uppkommer förrän redan en stor del av utvecklingen genomförts. Detta 
problem ledde till att man började söka efter alternativa utvecklingsmetoder och under 
senare delen av 1970-talet hände mycket inom mjukvaruutveckling, vilket möjliggjorde 
mer snabb och effektiv utveckling. Detta gav förutsättningar för systemutveckling med 
prototyper (Preece et al 1994). Prototyping är ingen teori eller skola i den bemärkelsen 
utan en mer konkret metod som kan kombineras med de flesta andra metoder.  
 
Prototyping använder sig av iterativ design, vilket innebär att utvecklingsprocessen 
upprepas i en cykel om och om igen tills man har nått det slutresultat (DIS) man vill ha, 
det vill säga att användarnas krav har uppfyllts. Man börjar med att utveckla en prototyp 
(provversion) av systemet, vilken sedan hela tiden vidareutvecklas. Prototypen testas av 
användarna, vilkas synpunkter leder till en ny och förbättrad prototyp. Denna genomgår 
en ny användartest, där nya synpunkter dyker upp och ytterligare förbättringar kan göras. 
 
Boar (1984) rekommenderar prototyping som kravspecifikationsstrategi. Metoden ger bra 
förutsättningar för att systemutvecklare verkligen ska kunna uppfatta vad användare vill 
ha och gör samtidigt det enklare för användare att uttrycka vad de vill ha. Fysiska 
modeller som prototyper är konkreta vilket underlättar för användaren att förstå systemet 
och det känns också naturligt för användaren att föreslå förbättringar.  
 
Andersen (1991) och Capron (1986) är positiva till samt förespråkare för SLC. Enligt 
Andersen (1991) är SLC en mycket framgångsrik, till och med den kanske mest 
framgångsrika metoden. Boar (1984) ser däremot prototyping som en bättre metod. 
 
Enligt Boar (1984) kan man ofta få fram en bättre kravspecifikation vid prototyping (en 
kravspecifikation som verkligen beskriver vilka önskemål användarna har på systemet) 
än vid traditionella utvecklingsmetoder. Kravspecifikationer och beskrivningar av det 
framtida systemet är ofta mycket abstrakta i SLC och det kan vara svårare för användarna 
att se ”verkligheten” än till exempel i en mer konkret prototyp. Å andra sidan kan 
underordnade detaljer få för mycket uppmärksamhet när man tittar på en prototyp, till 
exempel var en knapp ska sitta eller vilken färg den ska ha. Vid abstrakta modeller blir 
detta inget problem (Andersen 1991). 
 
Enligt Boar (1984) föreligger det mycket större sannolikhet för att implementationen av 
ett nytt DIS blir lyckat om man använder sig av prototyping istället för traditionella 
utvecklingsmetoder. Sådana metoder, till exempel SLC, strävar efter att uppnå en slutlig, 
komplett och korrekt kravspecifikation från början innan systemet börjar utvecklas. 
Därefter jobbar man efter samma statiska kravspecifikation tills systemet är 
färdigutvecklat och först då får användaren se, testa och uppleva systemet. Under tiden 
som systemet utvecklats har organisationen, individerna och förutsättningarna förändrats 
vilket systemutvecklarna är helt ovetande om – de bygger helt enkelt efter de 
specifikationer de fått. Då det nya systemet implementeras testar och dömer användarna 
systemet efter de nya och aktuella förutsättningarna. Omfattande, dyra och tidskrävande 
justeringar kan då krävas för att anpassa de ursprungliga specifikationerna efter de 
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aktuella behoven. I värsta fall förkastas systemet innan det ens hunnit implementeras om 
skillnaderna hunnit bli för stora. 
 
Både Andersen (1991) och Capron (1986) förespråkar starkt vikten av noggrann 
planering och att man följer faserna i SLC i rätt ordning. De ser därför inget direkt behov 
av prototyper. Om man behöver iterera i SLC (gå tillbaka till tidigare faser) är det snarare 
ett tecken på misslyckande – att man gjort fel någonstans. Hade man kunnat tänka 
igenom problemens alla sidor ordentligt efterhand som man ställdes inför dem, hade det 
inte varit nödvändigt med iterationer. Man kunde gjort rätt från början!  
 
Andersen (1991) kan dock tänka sig att prototyping kan kombineras med SLC i vissa 
speciella situationer. När användare har liten erfarenhet av DIS till exempel kan det vara 
svårare att tänka på systemet i abstrakta termer. En annan situation kan vara när 
användarna får förändrade eller nya arbetsuppgifter i anslutning till det nya 
datorsystemet. Då kan den nya arbetssituationen demonstreras och diskuteras bättre med 
hjälp av en prototyp än en abstrakt modell. Men när det gäller utveckling av DIS med 
liten interaktion mellan människa och maskin och i vilka behandlingen består av 
fastlagda algoritmer, lämpar sig prototyping dåligt som metod. Dessa DIS hör hemma i 
den vetenskapliga och akademiska världen, där användarna ofta har god kännedom om 
DIS och anlag för samt träning i abstrakt tänkande. Med andra ord, tolkar vi Andersen 
(1991) som så, att SLC bara kan användas i mycket begränsade situationer, då de flesta 
fallen torde inkludera ovana användare eller att användare får nya eller förändrade 
arbetsuppgifter. 
 
Prototyping tar itu med problemen angående förståelsen för kundens krav. Metoden har 
dock andra problem, nämligen brist på ledning och kontroll, vilket i sin tur kan leda till 
att system levereras för sent eller inte ens blir färdigställda (Preece et al 1994). 
 
Enligt Boar (1984) är den främsta fördelen med prototyping att metoden både ökar och 
kräver aktiv användarmedverkan. Användarna måste aktivt involveras för att säkra 
systemets funktionalitet och acceptans. I traditionella kravspecifikationsmetoder finner 
användarna läsning av dokument och deltagande i ”walk throughs” ofta som mindre 
spännande. Medan de knappt kan bärga sig i väntan på att att få se en prototyp. ”Their 
eyes light up and the ideas swirl as they experience the imperfect model” (Boar 1984 
sidan 39). Användarna deltar aktivt då de har ett meningsfullt och passande medium att 
påverka genom. 

2.1.3 Sociotekniska skolan 

Det sociotekniska perspektivet kan ses som ett svar på kritiken av det traditionella 
synsättets maskinmässiga syn på människan. Sociotekniken utvecklades från början vid 
Tavistock Institute i England under 1950-talet och är egentligen en tradition inom 
organisationsområdet, men även inom systemutveckling finns ett flertal ansatser 
(Grundén 1992). Arbetssociologer formulerade begreppet sociotekniska system för att 
därmed understryka betydelsen av samspelet mellan sociala och tekniska faktorer i 
arbetet. Uppfattningen råder att införandet av ny teknik obönhörligen leder till 
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organisatoriska och sociala förändringar. Emery och Trist är pionjärer inom det 
sociotekniska systemsynsättet. 
  
Det är ett grundläggande antagande inom den sociotekniska skolan att en verksamhet 
fungerar mer effektivt om de anställda trivs med sina arbeten. Trivsel leder till större 
arbetsglädje och motivation, vilket i sin tur leder till högre produktivitet (Bansler 1990). 
 
Den mest välkända metoden inom sociotekniska skolan är ETHICS, vilken utarbetades av 
Enid Mumford och hennes kollegor vid Manchester Business School. ETHICS är en 
akronym för Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems och 
var den första sociotekniska metoden som uttalat inriktade sig på utveckling av DIS. 
Syftet med metoden är att människor ska kunna påverka sin egen arbetssituation, att vissa 
mål för arbetstillfredsställelse (job satisfaction på engelska) ska uppnås och att det nya 
datorsystemet ska passa väl in i det organisatoriska sammanhanget (Mumford 1983). 
Användarmedverkan vid beslutsfattande, både rörande förändringar och det dagliga 
arbetet, är mycket viktigt i ETHICS. 
 
Ett sociotekniskt system består av ett socialt och ett tekniskt system som ska fungera 
tillsammans (Mumford 1983). Systemen kan inte ses isolerade från varandra – de är 
förbundna med varandra i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Det går till exempel inte 
att hitta den bästa tekniska lösningen isolerat för sig, utan man måste även ta hänsyn till 
det sociala, och tvärtom. Med den tekniska delen avses, bortsett från rent tekniska 
förhållanden, även ekonomiska och den sociala delen omfattar allt som är av intresse för 
individen i en viss arbetssituation.  
 
De sociala målen mäts och analyseras huvudsakligen i termer av arbetstillfredsställelse. 
Mumford (1983) definierar arbetstillfredsställelse som överensstämmelsen mellan å ena 
sidan medarbetarens förväntningar av arbetet och å andra sidan de arbetskrav som ställs 
av organisationen. 
 
En central tanke i ETHICS är att man samtidigt bedömer önskemål och krav av teknisk 
och social karaktär, först var för sig och sedan gemensamt. Detta kan verka vara ett 
onödigt dubbelarbete, men avsikten är att få kunskap både om den tekniska och den 
sociala aspekten och komma fram till en kombination som bygger på det bästa av båda. 
Med ett sådant upplägg får man balans i bedömningarna – det ena blir automatiskt inte 
viktigare än det andra. Det är först då som man verkligen kan utveckla det bästa möjliga 
datorsystemet för situationen (Mumford 1983). 
 
Användarmedverkan är en mycket viktig del i ETHICS. Om användarna varit med och 
utformat systemet föreligger en större acceptans för detsamma och införandet går lättare, 
enligt Mumford (1983). Inte nog med att användarna blir mer nöjda, det kan även leda till 
högre effektivitet då användarna kan ”sitt” system och kan därmed nyttja det fullt ut. 
Systemutvecklingen behöver heller inte kosta mer eller ta längre tid vid ett ökat 
användarinflytande anser Mumford (1983). 
 
Preece et al (1994) riktar kritik emot sociotekniken då de tekniska aspekterna har blivit 
lidande på grund av att den sociala aspekten ligger så starkt i fokus. Nurminen (1988) 
anser att sociotekniken misslyckas med att tillräckligt tillvarata användarnas intressen. 
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Sociotekniska metoder förespråkar att man ska ta hänsyn till användarna, istället för att 
användarna själva ska kunna påverka sin situation genom att aktivt delta i 
systemutvecklingen. Han menar att detta inte ger användarna någon egentlig möjlighet 
till påverkan. 

2.1.4 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design använder vi här som ett samlingsnamn för Participativ design, 
Fackpolitiska skolan samt det Humanistiska synsättet. Dessa skolor och metoder kom 
ungefär samtidigt och användarmedverkan har här en mycket central roll i 
systemutvecklingen. 
 
Participativ design som även kallas för den Fackpolitiska skolan är också känt som ’the 
Scandinavian approach’. Detta perspektiv betonar vikten av att användarna deltar i 
systemutvecklingsprocessen, och hävdar även att användarna har en rätt till att vara 
involverade i designen av det system som de kommer att använda framöver. 
 
Sverige och andra nordiska länder har traditionellt haft en stark fackföreningsrörelse som 
gett dem något av en särställning internationellt sett. Under 1970-talet började man i den 
fackliga rörelsen att ställa krav vid införandet av ny teknik inom organisationer. Man 
började mer och mer uppmärksamma att den nya teknologin även kunde medföra 
negativa konsekvenser, som till exempel minskad sysselsättning och en försämrad 
arbetssituation (Grundén 1992). 
 
Målet, enligt Bansler (1990), för den fackpolitiska skolan är att bidra till en 
demokratisering av arbetslivet, vilket försäkrar de anställda direkt inflytande över sina 
egna arbetsförhållanden. 
 
Olika rättsliga regleringar började införas i de skandinaviska länderna för att säkra insyn 
och inflytande i beslutsprocesser som rörde införande av ny teknik. I Sverige infördes 
Medbestämmandelagen (MBL) 1977. Enligt denna lag blev arbetsgivaren skyldig att ta 
upp förhandlingar med fackföreningen inför större förändringar (Bansler 1990). 
 
Exempel på två projekt i Skandinavien inom denna tradition är DEMOS och UTOPIA 
(Bansler 1990). Gemensamt för dessa är att ett brett aktivt deltagande (av alla i 
organisationen) i systemutvecklingen ska leda till en bättre arbetssituation för de 
anställda. Användarna ska själva ha kontroll över processen och kunna styra utvecklingen 
av det nya systemet. 
 
Participativ design kan ses som en process av ömsesidigt lärande, där systemutvecklaren 
lär om användarnas värld och användarna lär vad informationsteknologi kan göra för dem 
och deras arbete. En grundläggande tro inom participativ design är att systemet aldrig blir 
färdigutvecklat, utan utvecklingen är en kontinuerlig process (Löwgren 1993). 
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Inom det humanistiska synsättet sätts människan i centrum och inte tekniken. DIS ska 
utvecklas på användarnas villkor, det vill säga det är användaren som spelar huvudrollen 
och tekniken ska ses som ett verktyg att lösa individens problem (Nurminen 1988).  
 
Användarna ses som unika individer och inte som en homogen grupp. En decentralisering 
av systemutvecklingen, där man placerar systemutvecklarna tillsammans med 
användarna, gör att systemutvecklarna kan få en klarare bild av verksamheten från 
områdesexperterna, det vill säga användarna. Att det är användarna som anses som 
”experter” ger ett större erkännande av användaren under utvecklingsprocessen än 
tidigare perspektiv (Nurminen 1988). 
 
I det humanistiska perspektivet ser man helst att man involverar i stort sett alla 
användarna i systemutvecklingsprocessen. Eftersom användarna ses som unika individer 
kan inte en eller ett par av dessa representera alla de övriga. 
 
Problemet med detta perspektiv är, enligt Nurminen (1988), hur man ska koppla det lilla 
till det stora. Hur ska man kunna få någon samklang och överensstämmelse i en 
organisation när man har en så utpräglat individualistisk människosyn? Hur ska man få 
organisationen som helhet att fungera bra och samtidigt tillåta varje enskild anställd att 
utveckla sin egen arbetsmiljö? 

2.2 Användarmedverkan  

2.2.1 Användare och användarmedverkan? 

Vem avses när man pratar om användare av ett DIS? Man kan anta två olika perspektiv. 
Antingen kan man se alla personer som på något sätt berörs av informationssystemet som 
användare. Det vill säga dels de som operativt använder det, men också företagsledning, 
kunder (som till exempel får fakturor) med flera. Eller så kan man begränsa begreppet 
användare till att endast innefatta de personer som personligen nyttjar systemet genom att 
rent praktiskt lägga in eller hämta information från systemet ifråga. I USA tenderar man 
att anta det bredare perspektivet – i Skandinavien det mer avgränsade. 
 
Det finns ett antal olika definitioner på användarmedverkan, men gemensamt för alla är 
att det rör beslutsfattandeprocesser och att det finns olika intressen eller synvinklar 
representerade. Ett argument för användarmedverkan är att beslut som nåtts gemensamt 
kan bättre förstås och är därför lättare att genomföra (Mumford 1983).  
 
Användarmedverkan kan ses och motiveras på olika sätt. Företagsledningar föredrar 
användarmedverkan kanske för att det anses vara moraliskt riktigt – människor ska kunna 
vara med och bestämma över sina egna öden. Eller så ser de användarmedverkan som ett 
sätt att producera mer intresserade och lojala medarbetare. Mer ”negativa” anledningar 
kan vara att ledningen vill beveka medarbetarna att acceptera förändringar som de kanske 
annars skulle förkasta. Medverkan blir då ett manipulativt redskap och har tappat sin 
demokratiska roll. Medarbetarna själva är ofta intresserade av att medverka, dels för att 
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kunna motarbeta oönskade beslut (rädsla för att blir överflödiga på grund av någon ny 
teknik) samt att de hoppas på att kunna bidra till en mer intressant arbetssituation. 
Medverkan bidrar också ofta till att individer känner sig mer fria – de får kontroll över 
sina egna öden (Mumford 1983). 
 
Vad kan användarmedverkan användas till? När Andersen (1991), Grundén (1992) och 
Bansler (1990) diskuterar användarmedverkan så avser de att påverka utvecklingen och 
designen av DIS. Medan när Mumford (1983) och Eason (1988) diskuterar 
användarmedverkan så avses utformningen av arbetsuppgifter (design of jobs på 
engelska) och som följd av det ett DIS. 

2.2.2 Grad av användarmedverkan 

Mumford (1983) skiljer mellan tre nivåer av användarmedverkan: konsultativ 
användarmedverkan (consultative participation), representativ användarmedverkan 
(representative participation) och samstämmig användarmedverkan (consensus 
participation). 
 
Konsultativ användarmedverkan innebär att systemutvecklarna tar de stora besluten 
angående hur den nya arbetssituationen och rutiner ska struktureras, samt hur det nya 
datorstödda informationssystemet ska utformas. Dock sker mycket rådgivning och 
diskussioner med användare på alla nivåer i användarorganisationen. Användarna lämnar 
sina åsikter till systemutvecklarna som, om de vill, kan följa rekommendationerna.  
 
Representativ användarmedverkan innebär en högre grad involvering av användare. En 
designgrupp bildas där användarna utser representanter emellan sig som har till uppgift 
att förmedla gruppens åsikter. Systemutvecklare och eventuellt representanter på 
ledningsnivå deltar också i denna grupp. Professor Louis Davis var pionjär inom detta 
tillvägagångssätt och hans personliga filosofi har alltid varit att ”no-one has the right to 
design a work system for someone else and that the role of the expert should be to help 
the worker to design his own work system” (ur Mumford & Henshall 1979 sidan 6). 
Representativ användarmedverkan har den fördelen att användare och systemutvecklare 
arbetar tillsammans på lika villkor i samma designgrupp. En nackdel är att det förutsätts 
att representanterna verkligen representerar användarorganisationens intressen, vilket 
kanske inte alltid är fallet. 
 
Samstämmig användarmedverkan tar den demokrativa aspekten till en högre nivå genom 
att försöka involvera alla berörda i användarorganisationen hela tiden genom hela 
systemutvecklingsprocessen. På detta vis undviks problemet med representanter som inte 
tolkar användarorganisationens intressen på rätt sätt. Här formas också en designgrupp 
med användare och systemutvecklare, med den skillnaden att då det råder representativ 
användarmedverkan är det ofta ledningen som väljer deltagare, medan här väljs de utav 
användarorganisationen själv. Deltagarna i designgruppen kommunicerar hela tiden med 
hela användarorganisationen och större beslut tas av alla berörda gemensamt. 
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Alla tre nivåerna kan också implementeras på ett och samma utvecklingsprojekt, till 
exempel beroende på vilka strategiska beslut som ska tas på olika nivåer i organisationen. 
Man kan börja med konsultativ medverkan då ledningen ska ta ett strategiskt beslut på 
hög nivå, till exempel om införandet av ett nytt DIS. Här skulle samstämmig medverkan 
vara för brett och trögt. Istället utses ett utskott vilket dels kontrollerar att företagets 
vision om det nya datorsystemet inte är i konflikt med medarbetarna samt dels försäkrar 
att systemet kommer att få stöd av medarbetarna. Utskottet rådgör alltså ledningen i 
beslutet. När den nya datorplanen väl blivit beslutad om, tar designbesluten vid. Här kan 
det vara lämpligt med representativ medverkan då många användare har ett intresse i den 
föreslagna förändringen, samt att användarna behövs för att specificera behoven. En 
designgrupp bildas där användare från olika områden är representerade. När systemet väl 
är utvecklat och ska implementeras kan samstämmig medverkan bli aktuell. Dels för 
design av nya jobbrutiner runt det nya systemet och dels för design av den 
organisatoriska kontexten, vilken omger det nya systemet. 

2.2.3 Användarinflytande och problem med användarmedverkan 

Medverkan innebär inte automatiskt inflytande. Hedberg (1975) tar upp risker som 
användarmedverkan kan innebära. Han beskriver två situationer som användarna kan 
hamna i, vilka han kallar för gisslanmodellen och indoktrineringsmodellen. 
  
Gisslanmodellen uppstår när användare aktivt deltar i systemutvecklingsprojekt, men 
egentligen inte har någonting att säga till om. Då deras kunskap inom teknik, 
programmering och systemutveckling ofta är begränsad väljer de att inte yttra sig med 
risk för att ställa ”dumma” frågor. Användarna är helt i händerna på experterna och något 
egentligt användarinflytande existerar inte. 
 
Indoktrineringsmodellen beskriver den situation som uppstår när användare lärs upp inom 
teknik och systemutveckling av dataexperterna (just för att inte de ska ställa några 
”dumma” frågor). Om utbildningen är framgångsrik (i experternas ögon) kan användarna 
och experterna kommunicera på samma nivå samt se problemen från samma perspektiv. 
Det kan dock ifrågasättas ifall användarna, som starkt påverkats av experternas åsikter, då 
verkligen representerar den grupp vilka de från början var avsedda att representera. Om 
utbildningen inte blir framgångsrik så finns risk att man istället får gisslanmodellen. 
 
Alla förändringsprocesser har sina problem och användarmedverkan är inget undantag. 
Nedan anges några erfarenheter som Mumford (1983) erhållit i sitt arbete med 
användarmedverkan. 
 
Förtroende. Om en användare plötsligt får vara med och bestämma och ta beslut och 
han/hon inte är van vid detta, är det inte alls säkert att personen litar på ledningens goda 
intentioner. Det kan behövas många försäkranden ifrån ledningens sida att det inte ligger 
något ”lurt” bakom innan användaren utvecklat ett förtroende. 
 
’Election’ kontra ’selection’ av designgruppen. Mumford (1983) föredrar att 
användarrepresentanterna väljs ut demokrativt av användarorganisationen. Om ledningen 
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utser representanterna kan det lätt bli att dessa personer ses som ”favoriserade” av den 
resterande användarorganisationen. 
 
Intressekonflikter. Bara för att en grupp användare har liknande arbetsuppgifter och 
jobbar på samma avdelning, innebär inte detta att de har samma intressen eller åsikter 
angående systemets design. Detta kan bli ett problem vid representativ medverkan, då en 
representant ej säkert representerar användarnas intressen. Det kan också bli ett problem 
vid samstämmig medverkan då det lätt uppstår konflikter som måste diskuteras och 
kompromissas. 
 
Stress. Det kan bli jobbigt för användarna vid konflikter då de har ingenstans att ”gömma 
sig”. Utanför projektgruppen ska de fortsätta att jobba sida vid sida, medan 
systemutvecklaren går tillbaka till sin avdelning. Detta kan lätt orsaka en stressig 
situation för användaren. 

2.3 Användbarhet 

Perspektiven på användbarhet är många och skiftande och enligt Preece et al (1994) finns 
ingen gemensam definition på användbarhet och på hur det mäts. Vi försöker inte reda ut 
alla olika definitioner och begrepp här utan har valt att främst fokusera på de perspektiv 
och definitioner som tas upp i undersökningsuppsatserna.  
 
På 1980-talet introducerades begreppet Människa-Dator Interaktion (MDI) vilket var en 
vidareutveckling av de tidigare studierna inom människa-maskin. Användbarhet blev ett 
nyckelkoncept inom MDI där fokus låg i att skapa datorsystem som var lätta att lära och 
lätta att använda (Preece et al 1994). Begreppet användbarhet stammar ursprungligen från 
den forskning Shneiderman utförde i slutet på 1970-talet i “software-psychology” 
(Löwgren & Stolterman 1998). Under 1980-talet utvecklade man också nya kriterier och 
lade nya värden i ordet användbarhet. Man frångick mer och mer det tidigare använda 
begreppet användarvänlighet och ersatte det istället med begreppet användbarhet.  
 
Enligt Gould & Lewis (1984) innebär användbarhet att systemet är lätt att lära sig och 
komma ihåg. Det ska innehålla de funktioner som användaren behöver för att underlätta 
sitt arbete och vara enkelt och trevligt att använda.  
 
Enligt Eason (1988) måste systemets funktionalitet visas på ett sådant sätt att de tänkta 
användarna kan använda och sköta systemet utan att onödigt behöva anstränga sin 
kapacitet och kunnande. Användbarhet reflekterar den grad till vilken användarna kan 
använda systemet med de färdigheter, kunskaper, stereotyper och erfarenheter de har 
sedan innan. Med andra ord, de ska inte behöva utveckla nya färdigheter och mentala 
modeller för att kunna förstå hur systemet ska användas (Eason 1988).  
 
God användbarhet leder ofta till högre tillfredsställelse i arbetet, längre livscykel för 
DIS:et och mindre sjukfrånvaro, enligt Allwood (1998). 
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Det är många författare som delar in begreppet användbarhet i underrubriker eller 
punkter. Detta för att man på något sätt ska kunna mäta när användbarhetsmålen är 
uppnådda. De menar att det är viktigt att man inser att användbarhet består av flera 
samverkande aspekter. Även om punkterna inte alltid har samma rubriknamn är det i 
många fall samma innehåll och andemening som författarna förmedlar. 
 
Som vi nämnde tidigare har begreppet användbarhet sitt ursprung i Shneidermans 
forskning. Han har också gjort en ”klassisk” definition på användbarhet, som används för 
att mäta om ett system är användbart eller ej. Det består av följande delar (Shneiderman 
1992): 

• Förmåga till lärande (Learnability) 
• Effektivitet (Efficiency) 
• Förmåga att komma ihåg (Memorability) 
• Felfrekvens (Error rate) 
• Subjektiv attityd (Subjective attitude) 
 
Det är som sagt fler som gör liknande indelningar av användbarheten. Kalén (1997) är en 
av dem. Hans komponenter är som följer: 

• Effektivitet (Effectiveness). Hur effektivt systemet stödjer de uppgifter en van 
användare utför i systemet, hur snabbt arbetsuppgifterna går att utföra och vilka fel 
användare gör (beskriver även hur lätt ett system är att använda). 

• Förmåga till inlärning (Learnability). Hur lätt systemet är att lära, vilken tid och 
ansträngning som krävs av användaren för att nå en viss nivå i användningen. 

• Flexibilitet (Flexibility). Hur flexibelt systemet är, i vilken omfattning systemet kan 
anpassas till förändringar, det vill säga möta krav som ej specificerades initialt. 

• Attityd (Attitude). Användarnas subjektiva åsikter om systemet. 
 
I begreppet användbarhet ryms även tre andra delar enligt Kalén (1997): 

• Användarvänlighet (User-friendliness). Hur väl systemet matchar användarens 
mentala kapacitet, till exempel ska användarens minne inte överbelastas. Systemet 
ska även innehålla lämpligt stöd för användarna, såsom hjälpfunktioner och 
dokumentation samt möjlighet att göra individuella anpassningar. 

• Användarkompetens (User-competence). Genom träning och utbildning bör 
användarna erhålla rätt kompetens för att kunna använda systemets funktionalitet. 

• Användaracceptans (User-acceptance). Användarna bör känna tillfredsställelse och 
vara motiverade att använda systemet. Detta beror i hög grad på i vilken utsträckning 
användarna upplever att systemet stödjer det arbete som ska utföras. 

 
För att underlätta utvecklingen av system bör man gå igenom några steg för att få ett 
program som accepteras och utnyttjas till fullo av såväl den enskilde användaren, som av 
hela organisationen. Man delar in anpassningen i fyra faser: funktionalitet, användbarhet, 
användaracceptans och organisationsacceptans (Eason 1988).  
 
I begreppet användbarhet räknar Preece et al (1994) också systemets säkerhet, effektivitet 
och användarnas attityd gentemot detsamma.  
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Enligt Shackel (1990) består användbarhet av fyra delar: användaren, arbetsuppgiften, 
systemet och omgivningen. För att kunna mäta användbarhet på ett rätt sätt måste man se 
hur användaren utför en viss uppgift med hjälp av systemet i en viss miljö, det vill säga 
studera interaktionen mellan de fyra delarna. Det är viktigt att man tar hänsyn till alla fyra 
delarna och inte utelämnar någon del. Ett system kan innehålla många funktioner och kan 
utföra mycket, men om man inte tar hänsyn till vem som ska använda det så kan systemet 
antingen blir för avancerat eller för enkelt, användaren kan inte utföra sina uppgifter på 
det sätt han vill och då är systemet inte användbart längre.  

2.3.1 Användaracceptans 

I samband med användbarhet pratar man också ofta om användaracceptans. Vad är då 
detta och hur viktigt är det för att skapa ett framgångsrikt system?  
 
Först och främst kan man ställa sig några frågor; är användarna välvilligt inställda till 
systemet och motiverade till att använda det? Är de inte det är det stor risk att systemet 
inte används. Hur upplever användarna systemet? Ser de det som ett hot eller en tillgång? 
Det är en mycket viktigt del i utvecklingsprojekt att säkerställa en god 
användaracceptans. Det är annars mycket möjligt att systemet inte kommer att användas 
som det är tänkt. Eller att det till och med saboteras (Allwood 1998). 
 
Enligt Eason (1988) är det viktigt att från början ta med användaren vid utvecklingen av 
systemet för att få användaren motiverad att använda det. När man tar med användaren 
följer denne den stegvisa utvecklingen av systemet och man får en direkt feedback från 
användaren om vad som är acceptabelt i hans ögon. Detta innebär att man senare 
undviker risken att mötas av användarens synpunkter och klagomål.  
 
Om implementationen av ett nytt system i en organisation ska bli framgångsrik beror till 
mycket på om användarna är villiga att ändra på sina arbetsrutiner. Om systemet ska bli 
använt fullt ut, bara delvis eller till och med missbrukas är i sin tur avhängigt 
användarnas kunskaper och ambitionsnivå (Alter 1999). Dessa “punkter” hänger samman 
genom att det krävs vilja och acceptans ifrån användarnas sida för att ha lust att lära sig 
och använda systemet. Detta i sin tur hänger samman med om användarna är med och 
deltar i utvecklingsarbetet. Är de inte det kan de känna alienation. Vilket gör att det blir 
svårare för dem att acceptera förändringar – “reluctance to change” (Alter 1999). 
 
Ifall användarna inte trivs med datorsystemet, och därmed sin arbetsmiljö, så kan de visa 
sitt missnöje på många sätt; inte bara genom direkta klagomål utan även genom 
sjukskrivning, maskning i arbetet, ansvarslöshet och illojalitet (Bradley 1986). Stress som 
orsakas av otillfredsställande DIS bidrar till ineffektivitet, vantrivsel och inte minst till att 
psykosomatiska symptom eller sjukdomar uppträder hos användare. 
 
Shneiderman (1980) anser att det är värdefullt att ha skapat engagemang hos användarna 
för att underlätta övergången till det nya systemet. 
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Avison & Fitzgerald (1988) menar att användare som tillåts vara delaktiga under analys-, 
design- och implementeringsfasen, för de bitar av systemet som rör de egna 
arbetsområdena, blir mer benägna att acceptera det nya systemet till fullo. Speciellt gäller 
detta om de även får vara med och fatta beslut.  
  
Enligt en undersökning utförd av Targama (1986) är det de som deltar i och påverkar 
systemutvecklingen som blir mest nöjda med systemen. 

2.3.2 Problem med användbarhet 

I allmänhet är det svårt att specificera användbarhetsmål. Målen är inte särskilt påtagliga 
utan istället ganska vaga och “mjuka”. Hur vet man säkert när eller att man utvecklat 
systemet färdigt ur ett användbarhetsperspektiv? Själva nyttan av användbarheten kan 
vara svår att uppskatta som vinst i form av insparad tid och pengar. I de fall att tid och 
pengar tryter under ett utvecklingsprojekt är det oftast användbarhetsfrågor som blir 
bortkompromissade först. Det är svårt att motivera varför det ska skjutas till mer pengar 
till ett projekt när man inte kan visa upp “riktiga” vinster. Detta styrks också av 
Johansson & Grahm (1985) som menar att det är svårt att värdera arbetstillfredsställelse 
(vilket är ett resultat av användbarhet) i kronor och ören vilket kan göra det svårt att se 
vikten av att personalen är nöjd.  
 
Löwgren (1993) menar att kostnadsmotivering spelar en stor roll vad gäller vad som tas 
med i ett utvecklingsförslag. Kontrakten går oftast till de som kan lämna in det lägsta 
kostnadsförslaget. Kunderna förväntar sig att vissa bitar som datamodellering och 
programmering ska finnas med i kostnaderna medan aktiviteter som rör MDI oftast inte 
är lika kända. Detta innebär att det är det som först får stryk på foten när offerten måste 
göras billigare.  
 
Endast ett fåtal personer som arbetar med systemutveckling verkar ha för vana att ta del 
av forskningsresultat inom informatik och MDI-området. Detta medför att de inte alltid 
känner till nya utvecklingsmetoder för att göra datorsystem användbara eller kanske inte 
ens heller förstår betydelsen av att göra det. Fortfarande finns det ingen enhetlig form för 
hur användarmedverkan bör se ut i ett projekt. Det är lätt hänt att man får med sig fel 
användare. Det kan vara frestande att ta med en användare som varit med om 
systemutvecklingsprojekt tidigare för att förenkla i kommunikationen. Det är dock inte 
säkert att denne har samma arbetsuppgifter som slutanvändaren (Allwood 1998). 
 
Flensburg (1987) framför kritik mot begreppet användarvänlighet. Han menar att 
principen om att göra det så lätt som möjligt för användarna innebär att användaren mer 
eller mindre betraktas som en komplett idiot, vilket får som konsekvens att arbetet kan 
upplevas tråkigt och monotont. Eftersom det uttryckligen förväntas att användaren inte 
ska tänka leder det lätt till ansvarslöshet, maktlöshet och frustration. 
 
Även Bannon (1991) framför liknande kritik mot tankarna bakom MDI och 
användbarhet. Han menar att även om användarna ofta ses som naiva kan det vara ännu 
värre. Bara för att användarna inte förstår hur maskinerna fungerar eller har svårt med 
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utvecklarnas terminologi, innebär inte detta att de är idioter, en slutsats som vissa 
utvecklare tycks dra om man tittar på de system som de tillverkar. Istället för att utgå från 
förutsättningen att de är kompetenta yrkesarbetare som innehar verksamhetskunskaper att 
ta hänsyn till vid utvecklingen av system, vill man designa system så att ”vilken idiot som 
helst” kan använda dem. Tar man detta som ett allvarligt designmål kan resultatet ofta bli 
att man får ett system som implicit skapar ett dylikt beteende.  
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3 Presentation av undersökningsuppsatserna 

I detta kapitel följer en kort presentation av de uppsatser som är med i undersökningen. 
Detta för att ge en bakgrund om vad de olika uppsatserna handlar om inför analysen. 
Uppsatserna presenteras i kronologisk ordning och för mer information, som till exempel 
handledare, se Bilaga I. 

Varför blir datasystemen ändå inte användarvänliga – trots användarmedverkan vid 
systemutvecklingen? (Lars Karlsson INF88-032) 

Problem och syfte: Användarmedverkan anses vara en del av lösningen till problemet 
med användarfientliga DIS. Författarens syfte med uppsatsen var att studera ifall det 
finns begränsningar med användarmedverkan och vilka andra problem och lösningar det i 
så fall finns i problematiken kring användarvänlighet. 

Empirisk undersökning: Ej gjort någon. 

Hur det var tänkt att ett datasystem skulle bli, hur det blev och varför det blev som det 
blev, sett ur användarens synvinkel (Kristina Mörnstam INF88-039) 

Problem och syfte: Uppsatsens problembeskrivning lyder: ”Hur det var tänkt att ett 
datasystem av datorer, programvara och kringutrustning skulle bli, hur det blev och 
varför det blev som det blev, sett ur användarens synvinkel”. Det uppsatsförfattaren 
undersöker och sedan drar slutsatser ifrån är problem som är förbundna med införandet 
av DIS (från manuella system).  
Undersökning: Gemensamt för alla intervjupersonerna som deltog i undersökningen var 
att de hade arbetat på företaget innan det nya systemet infördes så de hade god kännedom 
om det gamla arbetssättet. De hade också arbetat med det nya systemet så pass länge att 
de hunnit få god kännedom om detta. 

Människa-maskin gränssnitt och systemutveckling – faktorer som påverkar 
utvecklingen av användargränssnitt (Anders Thomasson INF90-049) 

Problem och syfte: Syftet med uppsatsen var inte att försöka beskriva hur ett bra 
användargränssnitt ska se ut, utan snarare hur man ska skapa bra förutsättningar och en 
bra miljö i systemutvecklingen, för att möjliggöra utvecklingen av användargränssnitt 
med hög kvalitet. 

Empirisk undersökning: Ej gjort någon. 

Systemutveckling och användarmedverkan i praktiken (Thomas Strandberg INF91-032) 

Problem och syfte: Syftet med uppsatsen var bland annat att undersöka om och hur man  
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tar tillvara användarnas kunskap om verksamheten. Undersökningen inriktade sig 
speciellt på användarna – hur man från ledningens sida såg på användarmedverkan samt 
hur användarna själva uppfattade sina roller i projektet. 

Empirisk undersökning: Uppsatsförfattaren gjorde en undersökning angående 
användarmedverkan vid utvecklingen av ett personal- och lönesystem vid en stor statlig 
myndighet. Han hoppades få svar på om det lönade sig att sätta igång en stor procedur 
och engagera så mycket folk, som användarmedverkan innebär. Påverkade 
användarmedverkan verkligen det nya datorsystemet så att det blev ett bättre system än 
det annars skulle ha blivit? Eller skulle det ”bara” få en psykologisk effekt vid 
implementationen som gjorde det lättare för användarna att acceptera systemet? 

Användarmedverkan – Aktörer och deras roller, kommunikation och språk i ett 
systemutvecklingsprojekt (Karin Angemark & Johanna Norrbohm INF93-003) 

Problem och syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen var att se hur användarnära 
systemutveckling fungerar och undersöka olika aktörers kommunikation, språk, roller 
och förhållande i ett systemutvecklingsprojekt. De ville även beskriva 
användarmedverkans fördelar, nackdelar och varför man bör använda sig av användarna 
när man utvecklar ett nytt system och till vilken grad. 

Empirisk undersökning: Uppsatsförfattarna genomförde en undersökning på ett 
energiföretag som precis hade avslutat ett stort systemutvecklingsprojekt (ett nytt 
debiteringssystem).  

LOCUS – en utvärdering med betoning på användaren (Pernilla Björkander &       
Maria Sjöberg INF94-013) 

Problem och syfte: Syftet med uppsatsen var att granska systemutvecklingen av 
bokningssystemet Locus samt jämföra den med andra modeller och perspektiv.  

Empirisk undersökning: Undersökningen gick ut på att undersöka hur användarna hade 
kunnat påverka utvecklingen av det datoriserade lokalbokningssystemet Locus och vilken 
roll de spelat. Uppsatsförfattarna genomförde intervjuer med bokare och 
systemutvecklare, samt skickade ut en enkät till lokalbeställarna (användarna).  

Användbarhet i ekonomiprogrammet PYRAMID – En kritisk granskning av 
användbarheten och  förslag till nytt gränssnitt (Anna Hending & Helene Ljubetic 
INF95-043) 

Problem och syfte: Syftet med uppsatsen var att utföra en kritisk granskning av ett 
program som används ute i arbetslivet och komma med förslag på hur gränssnittet kunde 
förbättras utifrån uppsatsförfattarnas kunskaper inom området MDI.  
Empirisk undersökning: Uppsatsförfattarna utförde en kritisk granskning av 
ekonomisystemet PYRAMID och designade därefter nya gränssnitt på två av rutinerna i 
windowsmiljö. Tyngdpunkten av undersökningen lades på att studera konceptet 
användbarhet och hur detta uppnås, främst för PYRAMIDs gränssnitt.  
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Användarmedverkan i extern systemutveckling (Jonas Pettersson, Magnus Truedsson & 
Johan Åkers INF97-066) 

Problem och syfte: Målsättningen med uppsatsen var att ta reda på i vilken utsträckning 
användarna medverkar i systemutvecklingsprocessen. Kan deras krav och önskemål 
påverka och får de respons för sina krav? Uppsatsförfattarna hade även för avsikt att 
undersöka hur olika informationssystem förankras hos användarna, och i vilka beslut och 
faser de får medverka i. Uppsatsförfattarna valde att studera extern systemutveckling där 
användaren står i fokus.  

Empirisk undersökning: Uppsatsförfattarna studerade dels systemutvecklarnas 
uppfattningar om hur mycket användarna fått vara med i praktiken och vad det har fått 
för följder. Dels studerades en kund till ett av systemutvecklingsföretagen, för att få en 
insyn i hur en kund ser på utvecklingen av system. 

System för flexibel användning – ur ett användarperspektiv (Agneta Frennhed & 
Mikael Hansson INF98-047) 

Problem och syfte: Uppsatsens huvudsyfte var att klarlägga om system för flexibel 
användning bättre tillgodoser användarnas krav och behov samt vilka metoder och 
tekniker som är lämpliga att använda vid utveckling av denna typ av system. Att utveckla 
för flexibilitet kan leda till att systemet får en massa extra funktioner (ökad komplexitet) 
som kan påverka användbarheten negativt. Uppsatsförfattarna vill titta på hur det är 
möjligt att hantera detta problem. 

Empirisk undersökning: Syftet med den empiriska undersökningen är att studera hur och i 
vilken omfattning ett systemutvecklingsföretag tar hänsyn till flexibel användning av 
informationssystem under systemutvecklingsprocessen samt i vilken utsträckning 
användarperspektivet är uppmärksammat. 

Användarverkan i systemutveckling (Cecilia Thordin & Ann Margareth Möller     
INF98-052) 

Problem och syfte: I universitetsvärlden verkar många som intresserar sig för 
systemutveckling vara överens om att användare kan ha stort positivt inflytande på det 
system som skapas – om de bara ges möjlighet. Det finns en förundran hos 
uppsatsförfattarna att användarna ute på företagen i så liten utsträckning få vara med i 
utvecklingsprocessen. Men är det självklart så att användarmedverkan leder till ett bättre 
system? Vad menas med ”bättre system”? Och i så fall, för vem är systemen bättre? 
Empirisk undersökning: Undersökningen omfattar två separat genomförda 
undersökningar. Den första undersökningen omfattar en egenutveckling av ett 
informationssystem där slutanvändarna fått medverkar aktivt, medan den andra 
undersökningen visar en konvertering av ett standardsystem med minimal 
användarmedverkan. 
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Användare – med eller utan inflytande? (Mikael Bång, Catarina Dehn & Marie Elofsson 
INF98-062) 

Problem och syfte: Den för uppsatsförfattarna centrala frågeställningen var vilket reellt 
inflytande användarna har inom systemutveckling som bedrivs av konsultföretag. De 
misstänker att användarnas inflytande ofta begränsas till en enbart konsultativ roll. 
Empirisk undersökning: Uppsatsförfattarna är speciellt intresserade av hur man inom 
konsultbranschen definierar begreppet användare, i vilken omfattning de medverkar, 
vilket reellt inflytande användarna har samt vad man har för bakomliggande 
målsättningar med att förespråka användarmedverkan (om man nu gör det).  
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4 Undersökta uppsatser 

4.1 Inledning till resultat och analys 

De personer som skrivit uppsatserna, som finns med i vår undersökning, har vi valt att 
kalla uppsatsförfattare. Detta för att inte blanda ihop dem med de författare till 
litteraturen som vi hänvisar till. När hänvisning till en uppsats görs i löpande text skrivs 
efternamnen samt uppsatskoden, till exempel enligt Nordström och Olsson (INF02-00). I 
matriserna har vi valt att representera uppsatserna genom att använda deras respektive 
kod, exempelvis INF02-00.  
 
För varje del som ingår i vår uppsats redogör vi för vad de olika undersöknings-
uppsatserna kommit fram till (gett för svar) under sina respektive kapitel: Litteraturstudie, 
Empiriska resultat samt Slutsatser. Detta redovisar vi som en diskussion där vi dels 
redogör för och dels jämför de olika undersökningsuppsatsernas ”resultat”. Vi har försökt 
att hitta likheter, skillnader och mönster och diskussionen utgår främst ifrån matriserna. 
 
Vi har inte fört någon diskussion alls kring vilken litteratur uppsatserna tar upp då det 
inte går att få en representativ bild. Detta eftersom uppsatsförfattarna inte alltid satt ut 
riktiga referenser. Vi har valt att ta upp de författare som uppsatsförfattarna hänvisat till i 
sin löpande text. Även om denna litteratur i sin tur hänvisar tillbaka till andra författare. 
Det kan alltså röra sig om samma teori i bakgrunden (vilket det ganska ofta gör) även om 
det i matriserna står som olika författare. Det skulle blivit ett alldeles för stort arbete att 
härleda all litteratur och vi tycker inte att det är relevant för vår undersökning. Istället har 
vi valt att skriva ”ingen ref” på de områden där referens saknas eller är oklar. 
 
Givetvis har uppsatsförfattarna tagit upp fler författare och teorier i sina uppsatser än vad 
som finns representerade i våra matriser. Anledningen till detta är att vi bara tagit med 
den data som rör våra intresseområden. Det hade blivit en helt annan uppsats och 
undersökning om vi valt att ta upp all litteratur som används i undersökningsuppsatserna 
och det var ju inte en förteckning över författare vi ville göra. 
 
När vi jämfört ”resultaten” ifrån uppsatserna och fört vår diskussion har fokus varit på 
helheten, det vill säga ”alla uppsatserna” som grupp.  
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4.2 Litteraturstudie 

Nedan presenteras en översikt över våra intresseområden. Denna matris ger en 
helhetsbild över vilka av dessa områden som uppsatsförfattarna behandlat i sina 
litteraturstudier.  
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INF98-062

Skolor och metoder Användarmedverkan Användbarhet

 
 

Figur 4.1. Översiktlig matris över de områden de olika undersökningsuppsatserna  
tagit upp i sina litteraturstudier. 

4.2.1 Bortfall och avvikelser 

I matriserna rörande litteraturstudierna finns över huvud taget inte Mörnstam (INF88-
039) representerad. Anledningen till detta är uppsatsförfattaren inte ger några referenser 
löpande i sin text. Det är därför väldigt oklart om det är sina egna, användarnas (i 
undersökningen) eller litteraturförfattarnas åsikter hon redogör för.  
 
Vissa uppsatser är särskilt starkt präglade av sina egna intresseområden. Allt de redogör 
för i sina uppsatser genomsyras av dessa. Sina litteraturstudier har de valt att helt 
fokusera och vinkla efter dessa områden. Detta innebär att även om de tar upp litteratur 
och data som passar in under våra matrisrubriker så är de inte riktigt jämförbara. De har 
inte haft riktigt samma utgångsläge och baktanke när de använt sig av litteraturen. Detta 
är ingen kritik mot uppsatserna men vi anser att man som läsare bör vara uppmärksam på 
detta när man studerar matriserna. 
 
Nedan följer en kort presentation  av de uppsatser vi menar varit särskilt starkt präglade 
av sina egna intresseområden. 
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Thomasson (INF90-049). Hela uppsatsen är starkt inriktad på gränssnitt och mer eller 
mindre allt är styrt av detta.  
 
Strandberg (INF91-032). Vi har hittat lite som passar in under våra matrisrubriker men 
uppsatsen i sig är helt styrd och präglad av vinklingen mot facket.  
 
Frennhed och Hansson (INF98-047). Uppsatsförfattarna har varit mer intresserade av vad 
själva det flexibla systemet kan göra för användarna och inte så mycket av skapandet utav 
detsamma. 

4.2.2 Skolor och metoder för systemutveckling 

19 rutor av 44 möjliga, det vill säga 43%, är ifyllda under skolor och metoder (se figur 
4.2). Tre av uppsatsförfattarna har inte tagit upp skolor och metoder över huvud taget. 
Nämligen Karlsson (INF88-032), Strandberg (INF91-032) och Angemark och Norrbohm 
(INF93-003). 
 
I de tidiga uppsatserna verkar man inte lägga någon större vikt vid skolor och metoder. 
Mellan åren 1988 och 1993 är det bara en uppsats (Thomasson INF90-049) av fem 
stycken som tar upp dem i sin litteraturstudie. I mitten på nittiotalet märks det däremot en 
markant ökning. Många fler skolor har tagits upp de senare åren och då i stort sett samma 
skolor. Från och med 1994 har alla uppsatser i vår undersökning med någon form av 
skolor och metoder.  
 
Vad denna skillnad beror på vet vi inte säkert. Men vi tolkar det såsom att studenterna 
varit styrda av gängse normer för vad som varit gällande för uppsatsskrivning. Att 
studenterna valt att skriva om skolorna mer på grund av att de blivit en obligatorisk del av 
vad som ska ingå i en uppsats än av ett plötsligt ökat intresse för de olika skolorna i sig. 
Över huvud taget känner vi att det skett en övergripande revidering kring standarden och 
innehållet på uppsatserna i allmänhet. Vi märker en helt annan grad av seriositet och 
kvalitet på de senare uppsatserna. Då menar vi inte bara bland de elva vi har med i vår 
undersökning utan också i alla de uppsatser vi gått igenom när vi gjorde vårt urval. Även 
mängden sidor har ökat markant. 
 
Även om det skett en ökning i hur många uppsatser som tar upp skolor och metoder så 
saknar vi fortfarande reflektioner och jämförelser. Oftast har de utelämnat dessa och gör 
bara en uppräkning av de skolor och metoder som finns. Vi har även saknat större fokus 
på användare och användarmedverkan inom skolorna. Då uppsatserna har behandlat både 
användare och användarmedverkan tycker vi att det borde varit en naturlig vinkling för 
uppsatsförfattarna att även behandla vad de olika skolorna har för åsikter inom ämnet. 
Hur förespråkas till exempel användarmedverkan i de olika metoderna är frågor vi tycker 
borde ställts. 
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Traditionella 
perspektivet

Prototyping Sociotekniska 
skolan

Användarcentrerad 
design

INF88-032

INF88-039   

INF90-049
S IS /R A S 	  lever	  kvar	  s edan	  

1973	  o ch	  präglar	  på	  många	  håll	  
fo rtfarande	  s ys temut-‐

vecklingen	  (B ans ler	  1987).

E n	  bra	  pro to typ	  kan	  mins ka	  mis s -‐
uppfattningar	  o ch	  fo kus era	  upp-‐

märks amheten	  på	  v iktigare	  
problem	  o ch	  mö jligheter	  

(H eckel	  1984).

 

INF91-032

INF93-003

INF94-013
S IS /R A S -‐modellen	  är	  en	  grund-‐

läggande	  utgångs punkt	  fö r
	  traditionellt	  s ys temarbete,	  

enligt	  G rundén	  (1992).

E T H IC S -‐metoden	  enligt	  
Mumfo rd	  (1983)	  är	  en	  fö re-‐
s pråkare	  fö r	  ö kat	  användar-‐

inflytande.

D et	  männis koo rienterade	  
pers pektivet	  belys er	  D IS 	  

o ch	  o rganis ations utfo rmning	  
utifrån	  männis kans 	  o lika	  
mö jligheter	  till	  utveckling	  i	  
arbetet	  (G rundén	  1992).

INF95-043
Utvärderingen	  s ka	  hela	  tiden	  s ke	  i
jämfö rels e	  med	  de	  mål	  man	  s att

upp	  fö r	  användbarhet	  
(S hackel	  1990).

INF97-066
Vid	  många	  utvecklings uppgifter	  
är	  fasmodellen	  det	  mes t	  använda	  

tillvägagångs s ättet
(A nders en	  1991).

S yftet	  med	  pro to typing	  är	  att	  
s kapa	  en	  mer	  användar-‐

kontro llerad	  s ys temutveckling
(B oar	  1984).

F ö r	  att	  kunna	  dra	  fö rdelar	  av 	  
info rmations tekno login	  mås te	  
s ys tem	  des ignas 	  fö r	  männis kan	  
o ch	  o rganis ato ris ka	  fö rändringar	  

likaväl	  s om	  fö r	  teknis ka	  
fö rändringar	  (E as on	  1988).

E n	  av 	  de	  få	  des ignprinc iper	  
s om	  ac cepterar	  v ikten	  av 	  

att	  användarna	  är	  delaktiga	  i	  
utvecklings pro ces s en
(P reece	  et	  al	  1994).

INF98-047

A nvändarna	  s es 	  mes t	  s om	  att	  
de	  är	  i	  vägen	  under	  utvecklingen	  

o ch	  de	  har	  ingen	  eller	  liten	  
mö jlighet	  att	  påverka	  s ys temen

(B ans ler	  1989).

S o c io tekniken	  fo kus erar	  på	  
utvecklingen	  av 	  kompletta	  o ch	  
s ammanhängande	  männis ka-‐

mas kin	  s ys tem
(P reece	  et	  al	  1994).

D et	  är	  s lutanvändarna	  s om	  har	  
expertkuns kaperna	  om	  

o rganis ationen	  (B ans ler	  1989).
A nvändaren	  o ch	  hans 	  arbete

har	  högs ta	  prio riet
(Nurminen	  1988).

INF98-052

De	  traditionella	  metoder	  s om	  
används 	  i	  s ys temutveckling	  
främjar	  inte	  aktivt	  användar-‐
medverkan	  i	  utvecklings -‐
pro ces s en	  (Ingen	  ref).

S yns ättet	  fo kus erar	  på	  
s ams pelet	  mellan	  männis ka	  
o ch	  dato r	  (N ils s on	  1995).

D e	  pers oner	  s om	  bes itter
kuns kap	  s om	  är	  relevant	  fö r	  det	  

planerade	  s ys temet	  s ka	  få	  
deltaga	  o ch	  s pela	  en	  central	  ro ll

i	  des s 	  utveckling
(B jerknes 	  1993).

INF98-062
S ys temteo retis ka	  s ko lan.	  Man
fö redrar	  att	  betrakta	  användare	  
s om	  s ys temkomponenter	  eller	  

mas kindelar	  (Ingen	  ref).

E T H IC S -‐metoden	  (enligt	  
Mumfo rd	  1983)	  menar	  att	  man	  
mås te	  jobba	  parallellt	  med	  de	  

teknis ka	  o ch	  mäns kliga	  s ido rna.	  

H umanis tis ka	  s yns ättet	  s ätter	  
männis kan	  i	  c entrum	  inte	  
tekniken	  (Nurminen	  1988).

Skolor och metoder

 
 

Figur 4.2. Matris över de skolor och metoder undersökningsuppsatserna tagit upp.  
 

Störst representation har det traditionella perspektivet – sex uppsatser tar upp något här. 
Uppsatsförfattarna anger denna metod mycket som en historisk bakgrund. De flesta har 
nämnt den här skolan antingen med negativ attityd eller utan att lägga någon värdering 
alls – ingen förespråkar den. Skolan ses allmänt som stel och anses inte stödja 
användarmedverkan på något tillfredsställande sätt. 
 
Thordin och  Möller (INF98-052) och Bång, Dehn och  Elofsson (INF98-062) tar upp 
liknade åsikter i skolorna de behandlar. Den traditionella skolan framställs av dem som 
väldigt användarfrånvänd.  
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Idag finns det förstås en modernare syn på metoden. Den har också undergått en del 
förändringar och ”slipats till lite i kanterna”. Grundtanken är dock densamma. Många 
praktiska metoder som används ute på företag idag är kombinationer av flera olika 
metoder där oftast det traditionella perspektivet ligger i botten. Metoden är alltså högst 
levande fortfarande. Till skillnad från uppsatsförfattarna som ger känslan av att den är 
gammal, grå och historia. 
 
Prototyping redogörs för i endast tre av uppsatserna och även de som tar upp metoden har 
inte gjort några uttömmande redovisningar. Att prototyping är den metod som tas upp av 
minst antal uppsatser anser vi inte är så konstigt. Det är inte alltid den beskrivs som en 
egen metod utan den ”bakas” ofta in som en del av helheten i till exempel 
användarcentrerad design.  
 
Prototyping möjliggör en högre grad av användarmedverkan än traditionella SLC enligt 
många författare. Historiskt är kanske detta påstående riktigt, men idag inkluderar även 
SLC en hög grad av användarmedverkan. Och det är fortfarande denna metod som  
används mest i praktiken. Trots att teorierna ifrån den informationstekniska skolan låter 
fyrkantigt och fått mycket kritik inom forskarvärlden, betyder det inte att de 
grundläggande idéerna förkastats eller blivit föråldrande, enligt Bansler (1990). Tron på 
den tekniska rationaliteten och föreställningen att företag och arbetsprocesser i princip 
kan beskrivas och styras på samma sätt som tekniska system lever vidare i bästa välmåga. 
Det genomsyrar den informationstekniska skolan och ligger – i regel outtalat – till grund 
för de flesta av de systemutvecklingsmetoder som är populära idag och används av 
många företag (Bansler 1990). 
 
Den sociotekniska skolan tas upp utav fem undersökningsuppsatser. De gör det alla 
enhetligt genom att lägga fokus på samspelet mellan människan och datorerna. Genom att 
se till att alla bitar (människa, organisation och teknik) aktivt plockas med under 
utvecklingsarbetet skapar man system som både stödjer användarna men ändå blir 
tekniskt välutvecklade. Det Mumford (1983) betonar och som uppsatsförfattarna tar upp 
är att man måste låta användarna få riktigt inflytande för att kunna påverka utvecklingen i 
en riktning som är förmånlig för dem.  
 
Användarcentrerad design tas upp av samma fem uppsatser. Här läggs ytterligare mer 
fokus på användarna. Man kan också utläsa av sättet att beskriva metoderna att det är 
denna inriktning som uppsatsförfattarna känner starkast för. Att användarna nämns som 
de som besitter expertkunskaper och bör vara aktiva under utvecklingsarbetet är något 
uppsatsförfattarna fattat tycke för. Det humanstiska synsättet går ännu ett steg längre än 
de andra skolorna och menar att det är människan som ska stå i centrum – inte tekniken.  
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4.2.3 Användarmedverkan 

Sammanlagt i matrisen (se figur 4.3 på nästa sida) är 29 rutor av 44 möjliga ifyllda, det 
vill säga nästan 66%.  
 
Om vi bortser ifrån (Mörnstam INF88-039) så är alla uppsatser representerade i denna 
matris. Tre av uppsatserna (Pettersson, Truedsson & Åkers INF97-066, Thordin & Möller 
INF98-052 samt Bång, Dehn & Elofsson INF98-062) har tagit upp något under alla 
rubrikerna. En av uppsatserna (Frennhed & Hansson INF98-047) har bara behandlat 
området användare och användarmedverkan. 
 
Tio uppsatser tar upp något under rubriken Användare och användarmedverkan men det 
är bara fem av dem som har angett någon definition på användare. Nämligen; Karlsson 
(INF88-032), Angemark och Norrbohm (INF93-003), Björkander och Sjöberg (INF94-
013), Thordin och Möller (INF98-052) samt Bång, Dehn och Elofsson (INF98-062). 
Förrutom Björkander och Sjöberg (INF94-013) har samtliga av dessa valt att ta upp det 
skandinaviska perspektivet, där användare anses vara de personer som operativt använder 
systemet. Björkander och Sjöberg nämner istället Bjurling (1986) som förespråkar det 
amerikanska synsättet där också personer som indirekt använder information från ett DIS 
räknas som användare.  
 
Användarmedverkan är det däremot inte någon uppsats som ger någon definition på. 
Istället har den delen av kolumnöverskriften mest tagit betydelsen av att ge svar till; 
Varför har man användarmedverkan? Samt vad vill man uppnå med användarmedverkan? 
Dessa frågor försöker hela nio av uppsatserna att bringa klarhet i i sina litteraturstudier. 
Enda undantaget är Bång, Dehn och Elofsson (INF98-062) som inte tar upp 
användarmedverkan alls på den här nivån. 
 
Det är en övervägande majoritet för de författare som förespråkar användarmedverkan 
med anledningen att användarna bör ses som experter inom sina egna arbetsområden. Till 
dessa kan vi också räkna in de två uppsatser (Thomasson INF90-049 och Hending & 
Ljubetic INF95-043) som tagit upp Gould och Lewis (1984). Att man just tar med 
användarna för att förstå arbetsuppgifterna beror på att det är dessa som anses vara 
experter inom sina områden.  
 
Vad man hoppas uppnå med användarmedverkan har besvarats av två 
undersökningsuppsatser (Strandberg INF91-032, Angemark & Norrbohm INF93-003) 
med att: ”user involvement is the key to the success of a project” (Capron 1986). De har 
också tagit upp att användarmedverkan krävs för att uppnå kvalitet i systemet samt att det 
ger bättre inlärning och arbetstillfredsställelse.  
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Användare &
användarmedverkan

Grad av 
användarmedverkan

Användarinflytande Problem med 
användarmedverkan

INF88-032

A nvändare	  =	  de	  s om	  använder	  
datas ys temet	  till	  att	  utfö ra	  s ina	  

arbets uppgifter	  (Ingen	  ref).
A nvändarna	  känner	  bäs t	  s ina	  

egna	  arbets uppgifter	  
(Ingen	  ref).

B es värliga	  användare	  väljs 	  bo rt	  
ur	  utvecklings gruppen	  

(S öderberg	  1984).
A nvändarna	  kan	  ha	  fö r	  lite	  

kuns kap	  o ch	  därfö r	  bli	  s tyrda	  av
utvecklarna	  (Ingen	  ref).

S ys temutv 	  kan	  vara	  mycket	  
avogt	  ins tällda	  till	  användar-‐
medverkan	  (T argama	  1986).

A nvändarna	  känner	  s amhö righet	  
med	  s ys temet	  även	  om	  det	  är	  

dåligt	  (F lens burg	  1986).

INF88-039

INF90-049
Des igners 	  mås te	  känna	  o ch	  
fö rs tå	  användarna	  o ch	  fö r	  det	  
krävs 	  det	  direkta	  kontakter	  

(Gould	  &	  L ewis 	  1984).

A nvändare	  bö r	  vara	  med
ifrån	  bö rjan	  då	  deras 	  inflytande	  
är	  s om	  s tö rs t	  o ch	  de	  ännu	  
inte	  är	  påverkade	  av 	  s ys tem-‐

utvecklarnas 	  fö rs lag	  
(Gould	  &	  L ewis 	  1984).

Ä r	  inte	  användarna	  mo tiverade	  
kan	  det	  vara	  s vårt	  att	  få	  dem	  att	  

delta	  i	  pro jektet	  (Ingen	  ref).

INF91-032
"T he	  phras e	  us er	  invo lvement	  is

no t	  us ed	  lightly	  -‐	  it	  is 	  the	  key
to 	  the	  s uc ces s 	  o f	  a	  pro jec t"

(C apron	  1986).

G is s lanmodellen	  o ch	  
Indoktrineringsmodellen	  	  
enligt	  H edberg	  (1975).

INF93-003

E nligt	  de	  fles ta	  bö cker	  är	  en	  anv
någon	  s om	  använder	  s ys temet	  
i	  s itt	  dagliga	  arbete	  (Ingen	  ref).

Ordet	  användarmedverkan	  s kall
inte	  användas 	  lättv indigt…

s e	  INF 91-‐032	  (C apron	  1986).

K ons ultativ ,	  R epres entativ 	  
o ch	  S ams tämmig	  

användarmedverkan	  enligt	  
Mumfo rd	  (1983).

Nackdelar	  enligt	  S ackman	  (1983):
Intres s ekonflikter,	  kommunika-‐
tions problem,	  de	  traditionella	  
ro llerna	  fö rändras ,	  s ys tem-‐

des ignen	  tar	  längre	  tid,	  fler	  man-‐
timmar	  ger	  högre	  kons tnader.

INF94-013

A nvändare	  är	  de	  s om	  direkt	  eller
indirekt	  använder	  info rmation	  
från	  ett	  D IS 	  (B jurling	  1986).
A nvändarna	  är	  det	  verk liga	  
s pec ialis terna	  o ch	  behövs 	  i	  

utvecklings arbetet
(A gnér	  S igbo 	  1993).

G rundén	  (1992)	  frågar	  s ig	  om	  	  
användarinflytande	  är	  ett	  mål	  i	  
s ig	  eller	  ett	  medel	  fö r	  att	  uppnå	  

ac ceptans 	  fö r	  ett	  s ys tem.	  

A nvändare	  är	  inte	  alltid	  
repres entativa	  (Ingman	  &	  

Lundqvis t	  1987).
A nv	  o ch	  s ys temutv 	  fö rs tår	  inte	  
varandra	  efters om	  de	  talar	  o lika	  

s pråk	  (Wes terberg	  1986).

INF95-043
Des igern	  mås te	  fö rs tå	  vem	  

användaren	  är	  o ch	  v ilka	  arbets -‐
uppgifter	  hon	  s kall	  utfö ra	  
(Gould	  &	  L ewis 	  1984).

D et	  är	  v iktigt	  att	  användarna	  
invo lveras 	  innan	  des ignarbetet
bö rjar	  s å	  att	  de	  verk ligen	  kan

påverka	  des ignen.	  
(S hackel	  1990).

INF97-066

A rbets tillfreds s tällels en	  o ch	  
inlärningen	  av 	  s ys temet	  blir	  bättre	  

ho s 	  användarna	  (F riis 	  1991).
D et	  är	  användarna	  s om	  är	  de	  

verk liga	  s pec ialis terna
(E riks s on	  1986).

K ons ultativ ,	  R epres entativ 	  
o ch	  S ams tämmig	  

användarmedverkan	  	  
(Mumfo rd	  &	  H ens hall	  1979).

R epres entanten	  mås te	  vara	  helt	  
oberoende	  av 	  de	  teknis ka	  
s pec ialis terna	  o ch	  is tället	  

tillgodo s e	  behoven	  fö r	  de	  s om
han	  repres enterar	  (E as on	  1988).

T ekniker	  o ch	  användare	  har	  
ibland	  o lika	  fö res tällnings ramar

o ch	  talar	  o lika	  s pråk	  
(L agerlö f	  &	  B erglö f	  1986).

INF98-047

Det	  är	  v iktigt	  att	  engagera	  de	  
s om	  har	  expertkuns kaperna	  där
s ys temet	  s ka	  verka.	  Nämligen	  
medarbetarna	  i	  o rganis ationen

(G reenbaum	  &	  K yng	  1991).

INF98-052

I	  S kandinavien	  räknas 	  de	  till	  
användare	  s om	  operationellt	  

använder	  s ys temet	  (C armel	  et	  al
1993).	  A nvändarmedverkan	  är	  

nödvändigt	  fö r	  att	  uppnå	  kvalitet	  
(G rønbæk	  et	  al	  1993).

K ons ultativ ,	  R epres entativ 	  
o ch	  S ams tämmig	  

användarmedverkan	  enligt	  
Mumfo rd	  (1983).

G is s lanmodellen	  o ch	  
indoktrineringsmodellen	  

(H edberg	  1975).

A nvändarrepres entanterna	  
kans ke	  inte	  alltid	  är	  repres en-‐

tativa	  v ilket	  gö r	  att	  det	  kan	  finnas 	  
grupper	  s om	  inte	  blir	  hö rda

(Ingen	  ref).

INF98-062
P rimära	  användare	  är	  de	  s om	  

rent	  fys is kt	  arbetar	  med	  
s ys temet	  (E as on	  1988).

K ons ultativ ,	  R epres entativ 	  
o ch	  S ams tämmig	  

användarmedverkan	  	  
(Mumfo rd	  &	  H ens hall	  1979).

D eltagande	  i	  utvecklings arbetet
innebär	  inte	  nödvändigtv is 	  någo t	  	  
egentligt	  inflytande	  (Ingen	  ref).

A nvändare	  o ch	  s ys tem-‐
utvecklare	  kan	  ha	  s vårt	  att	  fö rs tå
varandra	  då	  de	  inte	  talar	  s amma

s pråk	  (H ägerfo rs 	  1995).

Användarmedverkan

 

Figur 4.3. Matris över de teorier angående användare samt användarmedverkan som 
undersökningsuppsatserna tagit upp. 
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Björkander och Sjöberg (INF94-013) skiljer sig ifrån de andra uppsatserna gällande 
definitionen på användare. Istället för den skandinaviska inställningen tar de som vi 
tidigare nämnt upp det amerikanska synsättet. De nämner också Agnér Sigbo som är en 
av de författare vilka förespråkar medverkan av alla berörda användare. Alltså inte bara 
en representativ grupp av användare utan hon vill ta med alla som använder systemet 
under alla delar av utvecklingsarbetet. 
 
Bara fyra uppsatser tar upp något i kolumnen för grad av användarmedverkan. De har 
alla valt att redogöra för de tre graderna Konsultativ, Representativ och Samstämmig 
användarmedverkan av Mumford (1983) respektive Mumford och Henshall (1979). 
 
Att det inte är mer än fyra uppsatser som valt att ta upp grad av användarmedverkan 
tycker vi däremot är lite konstigt. Begreppet redogjorde Mumford och Henshall för redan 
1979 så det inga nya rön. Möjligtvis är det så att det betraktats som oviktigt och lite 
tråkigt av uppsatsförfattarna. Det kan också vara så, att de valt att inte ta med det i 
litteraturdelen av uppsatserna eftersom det inte kommit upp under de empiriska 
undersökningarna. Många av företagen som varit föremål för undersökningarna har 
kanske varit nöjda med att de över huvud taget använder sig av användarmedverkan och 
inte reflekterat över att det skulle finnas olika grader. På senare år verkar ämnet däremot 
av en eller annan anledning kommit ”på tapeten” igen. Tre av de fyra uppsatserna som 
tagit upp ämnet är skrivna de sista två åren av vår undersökning, alltså 1997 och 1998. 
 
Till vår förvåning har bara två av uppsatserna valt att redogöra för Hedbergs (1975) 
diskussioner om gisslan- och indoktrineringsmodellen. De andra uppsatsförfattarna väljer 
att ta upp användarinflytande på annat sätt även om man kan härleda många av tankarna 
tillbaka till Hedberg. Till exempel att användarna kan ha för lite kunskap i ämnet och 
därför blir styrda av utvecklarna. Användarmedverkan behöver med andra ord inte 
innebära något egentligt inflytande. Inflytande kräver oberoende användare, 
representativa för sin grupp och som bör tas med tidigt i projektet innan de hunnit 
påverkas av systemutvecklarnas tankar och idéer. Sammanlagt åtta uppsatser behandlar 
ämnet. 
 
Sju uppsatser är representerade under problem med användarmedverkan. Oftast 
förekommande är kommunikationsproblem mellan användare och utvecklare. Icke 
representativa användare kommer som tvåa. Bara en uppsats tar upp avogt inställda 
utvecklare. Också bara en tar upp att användarmedverkan kan medföra att användarna 
godkänner och känner samhörighet också med ett dåligt system. Att utvecklingen tar 
längre tid och att det medför större kostnader tas också bara upp av en uppsats.  
 
De flesta uppsatsförfattarna har mest varit inriktade på den litteratur som ser 
användarmedverkan som något positivt. Deras största angelägenhet verkar vara att se till 
att användarna inte ska komma i kläm på grund av språkförbistringar och utvecklare som 
inte lyssnar på dem. 
 
Vi hade önskat en större fördjupning gällande problem med användarmedverkan. Att 
uppsatsförfattarna varit mer ifrågasättande och funderat över saker som; Är det verkligen 
så att användarmedverkan kan ses som något odelat positivt? Måste det inte också finnas 
en ”baksida till medaljen”. 
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4.2.4 Användbarhet och användaracceptans 

Det här är en verkligt ojämn matris (se figur 4.4). Endast två uppsatser (Karlsson INF88-
032 och Bång, Dehn & Elofsson INF98-062) tar upp någonting alls under problem med 
användbarhet. Sammanlagt är 18 rutor av 33 möjliga ifyllda, det vill säga 54,5%.  
 
Användbarhet och användarvänlighet är den kolumn som är mest representerad, vilket 
inte är någon överraskning. Precis som användarmedverkan har detta varit en del av våra 
urvalskriterier. Gemensamt är att uppsatsförfattarna tar upp litteratur som beskriver 
användbarhet som något viktigt och positivt och lägger störst betoning på att det är 
användarna som ska vara nöjda med det slutliga systemet. Undantaget är Strandberg 
(INF91-032) som fortfarande håller kvar vid sin inriktning på facket och inte tar upp 
något direkt om användbarhet. Användarmedverkan ses istället mer som ett sätt att få 
fackligt inflytande. 
 
Användbarhet och användarvänlighet är svåra begrepp att definiera. Olika grupper inom 
företagen har olika intresse av vad användbarhet är och vad den bör innebära i ett DIS. 
Vid första anblick tycker vi inte att det går att utläsa några mönster ur matrisen men vi 
har försökt att gruppera svaren i den mån det varit möjligt.  
 
Kriterier för användbara DIS är det flest uppsatser som tagit upp. Inom detta nämns till 
exempel; kvalitet, användarvänlighet, hur lätt det är att lära, effektivitet, tillfredsställelse 
och hur lätt det är att använda. 
 
Användbarhet tas upp som ett mått på hur tillfredsställande arbetsmiljön är. Man sätter 
upp kriterier för det i början av utvecklingsarbetet och när dessa är uppnådda kan man 
anse att systemet är användbart. Det kommer också fram ur uppsatsernas litteraturstudier 
att det också anses vara ett mått på gränssnittets kvalitet. Användbarhet är uppnådd om 
den servar de funktionella behoven för användarna och deras uppgifter och underlättar 
deras arbete. 
 
Några har fokuserat på kvalitet och nämner saker som att graden av användarmedverkan 
avgör kvaliteten. Användarna är de enda som kan avgöra kvaliteten samt användbarheten 
som är ett mått på användargränssnittets kvalitet.  
 
Sammanlagt tio uppsatser är representerade i matrisen på nästa sida.  
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Användbarhet & 
användarvänlighet Användaracceptans

Problem med
användbarhet

INF88-032

A nvändarvänlighet	  =	  ett	  uttryc k 	  fö r	  hur	  
tillfreds tällande	  arbetsmiljön	  är	  fö r	  den	  s om	  

använder	  D IS :et	  (Ingen	  ref).
Otillfreds s tällande	  D IS 	  kan	  bidra	  till	  ineffek-‐
tiv itet	  o ch	  vantrivs el	  mm	  ho s 	  användarna

(B radley	  1986).

D e	  s om	  får	  vara	  med	  o ch	  bes luta	  kan	  känna
s tö rre	  s amhö righet	  med	  dato rs ys tem	  o ch	  

fö retaget	  (F lens burg	  1986).
D e	  s om	  deltar	  i	  o ch	  påverkar	  s ys tem-‐
utvecklingen	  blir	  mes t	  nö jda	  med	  det	  

(T argama	  1986).

D et	  är	  s vårt	  att	  värdera	  arbets tillfred-‐
s tällels e	  i	  krono r	  o ch	  ö ren	  v ilket	  kan	  gö ra	  
det	  s vårt	  att	  s e	  v ikten	  av 	  att	  pers onalen	  är	  

nö jd	  (J ohans s on	  &	  G rahm	  1985).
T ids pres s 	  kan	  gö ra	  att	  man	  gö r	  avkall	  på	  
användarvänlighets kraven	  (Ingen	  ref).

INF88-039

INF90-049
A nvändbarhet	  s es 	  s om	  ett	  mått	  på
användargräns s nittets 	  kvalitet	  

(S hneiderman	  1980,	  
No rman	  &	  D raper	  1986).

S hneiderman	  (1980)	  ans er	  att	  det	  är	  
värdefullt	  att	  ha	  s kapat	  engagemang	  
ho s 	  användarna	  fö r	  att	  underlätta	  
ö vergången	  till	  det	  nya	  s ys temet.

INF91-032 A nvändbarhet	  jäms tälls 	  med
arbets tillfreds tällels e	  (Ingen	  ref).

E nligt	  unders ökningar	  finns 	  det	  inget	  
påtagligt	  s amband	  mellan	  användarmed-‐

verkan	  o ch	  mer	  nö jda	  användare	  
(O ls en	  &	  Ives 	  1981).

INF93-003

K riterierna	  s om	  ett	  användbart	  D IS 	  bö r	  
bedömas 	  efter	  är	  enligt	  B erg	  &	  H ultman
(1982)	  fö ljande:	  måluppfyllels e,	  kvalitet,	  

användarvänlighet,	  flexibilitet	  o ch	  ekonomi.	  

Om	  användarna	  får	  vara	  med	  o ch	  bes luta	  är
de	  mer	  benägna	  att	  ac ceptera	  s ys temet	  till

fullo 	  (A v is on	  &	  F itzgerald	  1988).

INF94-013

Det	  v iktigas te	  kriteriet	  fö r	  ett	  bra	  D IS 	  är
flexibilitet	  o ch	  underlättning	  av 	  arbetet

ur	  användarnas 	  s ynvinkel	  o ch	  att	  det	  inte
s kapar	  en	  mängd	  extra	  arbete	  

(F lens burg	  1987).

D et	  är	  	  ro ligare	  att	  arbeta	  med	  ett	  s ys tem	  
s om	  man	  s jälv 	  varit	  med	  o ch	  utvecklat

(Ingman	  &	  Lundqvis t	  1987).

INF95-043

E n	  definition	  enligt	  S hneiderman	  (1992);
L earnability,	  effic iency,	  memorability,	  

erro r	  rate,	  s ubjec tive	  attitude.
A nvändbarhet	  s kall	  vara	  relaterad	  till	  
användaren	  o ch	  hennes 	  uppgifter	  

(Gould	  &	  L ewis 	  1984).

INF97-066
S ys tem	  mås te	  des ignas 	  fö r	  att	  s erva	  

de	  funktionella	  behoven	  fö r	  den	  ens kilde	  
användaren	  på	  ett	  användbart	  o ch	  
ac cepterat	  s ätt	  (L öwgren	  1993).

A nvändarna	  mås te	  aktivt	  invo lveras
	  fö r	  att	  s e	  till	  s å	  att	  funktionen	  o ch	  
ac ceptans en	  av 	  s ys temet	  är	  hög	  

(B oar	  1984).

INF98-047

A nvändbarhet	  innebär	  att	  ett	  s ys tem	  s ka	  
vara	  lätt	  att	  använda	  o ch	  lätt	  att	  lära	  s ig

(K alén	  1997).
K valiteten	  på	  ett	  s ys tem	  kan	  endas t	  avgö ras

av 	  användarna	  o ch	  verks amheten
(F lens burg	  1987).

INF98-052

"T he	  Info rmation	  S ys tems 	  (IS )	  community	  
s ubs c ribes 	  to 	  the	  no tion	  that	  the	  s uc ces s 	  o f	  
a	  s ys tem	  is 	  propo rtional	  to 	  the	  degree	  to 	  

which	  the	  'us ers '	  o f	  that	  s ys tem	  are	  
'invo lved'	  in	  its 	  des ign	  and	  development"	  

(C armel,	  Whitaker	  &	  Geo rge	  1993).

D et	  är	  mer	  tro ligt	  	  att	  det	  s lutliga	  s ys temet	  
ac cepteras 	  av 	  användarna	  om	  de	  varit	  

delaktiga	  i	  hela	  pro ces s en
(G rønbæk,	  G rudin,	  B ødker	  &	  B annon	  1993).

INF98-062
T ar	  upp	  IS O-‐definitionen	  på	  us ability	  enligt	  

K atzeff	  &	  S värd	  (1995).	  D e	  delar	  in	  kriterierna
i	  E ffec tivenes s ,	  E ffic iency,	  S atis fac tion	  o ch	  

C ontext	  o f	  us e.

Man	  kan	  gö ra	  s ys temet	  fö r	  lätt	  att	  
använda	  v ilket	  gö r	  det	  tråkigt	  o ch	  

mono tont	  (F lens burg	  1987).

Användbarhet

 

Figur 4.4. Matris över de teorier angående användbarhet samt användaracceptans  
som undersökningsuppsatserna tagit upp. 
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Under användaracceptans är det i stort sett bara positiv litteratur som tagits upp. De som 
lyser klarast igenom är åsikterna om att användarna blir mer nöjda och till större del 
accepterar systemet om de på något sätt varit delaktiga och kunnat påverka 
utvecklingsarbetet.  
 
Här utgör ännu en gång Strandberg (INF91-032) ett undantag som tar upp litteratur som 
ingen annan gjort. Nämligen att det inte skulle finnas några påtagliga bevis för att 
användarmedverkan ger mer nöjda användare. Det är inte uteslutet att det bidrar till mer 
nöjda användare men det är inte bevisat. Användaracceptans har skrivits mer om av 
uppsatsförfattarna under den första halvan av nittiotalet vilket vi tycker är lite konstigt. 
Det borde vara lika aktuellt för senare uppsatsförfattare. Det kan vara så att man har 
börjat likställa användbarhet med användaracceptans. Att man inte kan få det ena utan det 
andra. 
 
Sammanlagt sju uppsatser är representerade i matrisen på föregående sida.  
 
Problem med användbarhet är det endast två uppsatsförfattare som tar upp. Det verkar 
som om de flesta har gjort användbarhet som något som är synonymt med nöjda 
användare och därmed skulle det inte förekomma några problem.  
 
Vi valde själva att belysa detta i vår litteraturstudie då vi anser det vara en viktigt fråga. 
Ämnet är skrämmande lite ifrågasatt bland undersökningsuppsatserna, tycker vi. Innebär 
det att de anser att användbarhet alltid är något positivt? Finns det inte något som heter 
”för enkla system”? Som vi ser det kan man utveckla ett system för långt genom att göra 
det för enkelt. Inte bara blir arbetsuppgifterna tråkiga och monotona efter ett tag för 
användarna. Men det begränsar också enligt vår mening nytänkande och nyskapande. Det 
är redan förutbestämt hur man ska arbeta med systemet. För att vara så enkelt som 
möjligt för nybörjare att använda måste det följa vissa rutiner.  
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4.3 Undersökningar och slutsatser 

Nedan presenterar vi en översiktsmatris över resultat och slutsatser. Detta för att ge en 
helhetsbild över vilka områden de olika undersökningsuppsatserna finns representerade. 
Vi har också valt att göra ett tillägg i form av rubriken Undersökningar. Dessa kolumner 
beskriver vilken typ av undersökning som gjorts i de uppsatser som ingått i vår 
undersökning. Den visar också på hur många personer som ingått i undersökningarna 
samt hur många olika företag respektive projekt personerna kommer ifrån.  
 
 

Slutsatser

T yp	  av 	  
under-‐
s ö kning

A ntal
pers oner

inkluderade

A ntal
berö rda
fö retag

eller	  pro jekt

A nvändar-‐
medverkan

A nvänd-‐
barhet	  &

A nvändar-‐
ac ceptans

S luts ats er	  
gällande	  
anv.medv.
	  påverkan	  

på	  anv.barh.

INF88-032

INF88-039 intervjuer 23 personer 20 företag

INF90-049

INF91-032 enkäter 9 personer 1 projekt

INF93-003 intervjuer 6 personer 1 projekt

INF94-013 intervjuer 3 personer 1 projekt

INF95-043 intervjuer 3 personer 2 företag

INF97-066 intervjuer 7 personer 5 företag

INF98-047 intervjuer 2 personer 2 företag

INF98-052 intervjuer 2 företag

INF98-062 intervjuer 3 personer 3 företag

Undersökningar Empiriskt resultat

 
 

Figur 4.5. Översiktlig matris över de områden de olika undersökningsuppsatserna  
tagit upp i sina empiriska undersökningar samt slutsatser. 

4.3.1 Bortfall och avvikelser 

Två uppsatser har ej gjort någon empirisk undersökning över huvudtaget, nämligen 
Karlsson (INF88-032) och Thomasson (INF90-049). 
 
I de tre uppsatser som följer här har vi ej kunnat hitta några resultat att ta fasta på för vår 
räkning. Björkander & Sjöberg (INF94-013) vilka gör en undersökning och diskussion 
som är för tätt knuten till problem och lösningsförslag för Locus. De pratar inte konkret 
om användarmedverkan eller användbarhet. 
 
Hending & Ljubetic (INF95-043). Här hittar vi inga empiriska resultat att ta fasta på för 
vår undersökning. De har varit inne på detaljplan av PYRAMID och tittat på specifika 
funktioner och problem, till exempel var knappar ska sitta, storlek på inmatningsfält och 
så vidare, och ger förslag till lösningar. 
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Thordin & Möllers (INF98-052) undersökning faller utanför våra ramar. De går överlag 
för djupt in på sina egna två specifika fall. 

4.3.2 Undersökningar 

För att ge en överblick till vilka typer av undersökningar som gjorts i de olika 
uppsatserna som ingått i vår undersökning har vi gjort tre extra kolumner i 
översiktsmatrisen. Vad vi vill visa på med denna översikt är att storleken på uppsatsernas 
undersökningar varierat. Vi tycker inte att uppsatsernas undersökningsunderlag i 
allmänhet varit stora nog för att kunna dra några övergripande slutsatser. Detta är något 
många av uppsatsförfattarna själva reflekterar över och är medvetna om. 
 
Typ av undersökning – beskriver om de har gjort intervjuer eller enkäter. Till största del 
är det intervjuer som har gjorts. Orsak till det anger de flesta uppsatsförfattare är att de 
tycker att det varit det mest smidiga sättet. Eftersom det inneburit att de direkt kunnat 
ställa följdfrågor och dessutom låta intervjupersonen utveckla saker djupare än om de 
bara svarat rätt upp och ner på en enkät.  
 
Antal personer inkluderade – beskriver hur många personer som varit involverade i 
uppsatsförfattarnas undersökning. Det vill säga, hur många som svarat på enkäten eller 
intervjuats. Vi har inte angett hur många det var tänkt skulle ingå utan hur många de i 
slutänden faktiskt fick svar ifrån.  
 
Antal berörda företag eller projekt – vi tycker också det är intressant att övergripande 
kunna se hur många olika företag och eller projekt uppsatsförfattarna inkluderat i sina 
undersökningar. Det framgår alltså av den här kolumnen. 
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4.3.3 Empiriskt resultat och slutsatser 

20 rutor av totalt 33 möjliga är ifyllda, det vill säga strax över 60%. Se figurerna 4.6(a) 
och 4.6(b) nedan. Sex av elva uppsatser tar upp användarmedverkan. Bara fem går 
däremot in på användbarhet och användaracceptans. Hela tio uppsatser är representerade 
under slutsatser. Det enda undantaget här utgörs av Thordin & Möller (INF98-052). De 
redovisar sina egna undersökningar och tar inte upp något som är av intresse för vår 
undersökning. 
 

Slutsatser

Användarmedverkan Användbarhet &
användaracceptans

Slutsatser gällande 
användarmedverkans 

påverkan på användbarheten 

INF88-032
Det	  är	  v iktigt	  att	  ta	  häns yn	  till	  användarna	  

o ch	  s ätta	  deras 	  behov	  i	  c entrum	  vid	  
kons truktionen	  av 	  D IS .	  

INF88-039

Det	  är	  lätt	  hänt	  att	  användare	  o ch	  
s ys temutvecklare	  pratar	  fö rbi	  varandra	  o ch	  

på	  s å	  s ätt	  mis s fö rs tår	  varandra.	  
A nvändarmedverkan	  behövs 	  efters om	  det	  är	  

användarna	  s om	  bes itter	  kuns kapen	  om	  
arbets uppgifterna	  o ch	  hur	  

pro grammet/dato rs ys temet	  s ka	  användas .	  

A nvändarac ceptans en	  har	  varit	  låg	  då	  
användarna	  har	  känt	  att	  de	  inte	  haft	  tillräc k ligt	  
inflytande	  ö ver	  pro ces s en.	  D etta	  mycket	  på	  

grund	  av 	  att	  deras 	  fö rkuns kaper	  om	  
dato rs ys temet	  varit	  begräns ade	  o ch	  de	  

därfö r	  inte	  haft	  no g	  ins ikt	  om	  vad	  man	  kunde	  
begära	  av 	  det.	  E n	  användare	  v ille	  till	  o ch	  med	  

s toppa	  utvecklingen.

F ö r	  att	  ett	  datas ys tem	  s ka	  bli	  
användarvänligt	  mås te	  det	  s ke
ett	  nära	  s amarbete	  mellan	  

användare	  o ch	  dataexperter.	  
A nvändarna	  är	  experter	  inom	  s ina	  

områden	  o ch	  bö r	  därfö r	  vara	  med	  under	  
utvecklings arbetet.

A nvändare	  s om	  får	  vara	  med	  o ch	  utfo rma	  
s ys temet	  kommer	  s anno likt	  att	  s tälla	  upp	  

fö r	  s ys temet	  s enare.

INF90-049

A nvändarna	  bö r	  i	  hö g	  uts träckning	  
påverka	  utfo rmningen	  av 	  
användargräns s nittet.	  

D et	  v iktigas te	  målet	  fö r	  ett	  bra	  
användargräns s nitt	  

är	  användartillfreds s tällels e.	  

INF91-032

B åde	  användare	  o ch	  
lednings pers onal	  uppfattade	  

användarnas 	  delaktighet	  s om	  värdefull.	  	  
G rupperna	  är	  to talt	  eniga	  om	  att	  ett	  
eventuellt	  nytt	  pro jekt	  s ka	  bedrivas 	  

med	  användarmedverkan.
D e	  problem	  s om	  upps tod	  

under	  arbetet	  bes tod	  mes t	  av 	  
kommunikations problem,	  
användare	  o ch	  s ys temerare	  

emellan.

Vid	  utarbetandet	  av 	  kravs pec ifikationen	  var	  
målet	  från	  ledningens 	  s ida	  att	  s ys temet	  

s kulle	  bli	  s å	  ratio nellt	  o ch	  
användarvänligt	  s om	  mö jligt.	  

E fters om	  användarnas 	  expertkuns kaper	  
to gs 	  tillvara	  på	  ett	  s eriö s t	  s ätt	  blev 	  

s ys temet	  bättre	  med	  denna	  	  
användarmedverkan	  än	  det	  s kulle	  
bliv it	  utan.	  D et	  finns 	  inte	  någon	  

garanti	  fö r	  att	  ett	  s ys tem	  blir	  bättre	  med	  
användarmedverkan.	  D et	  finns 	  heller	  

ingen	  garanti	  fö r	  att	  s ys temet	  blir	  dåligt	  om	  
man	  inte	  utnyttjar	  användarna.

INF93-003

A nvändarna	  bö r	  vara	  med	  från	  bö rjan	  fö r	  att	  
res ultatet	  s ka	  bli	  s å	  bra	  s om	  mö jligt.

A nvändarna	  to gs 	  med	  fö r	  att	  
bidra	  med	  s in	  kuns kap	  om	  hur	  
det	  dagliga	  arbetet	  utfö rs .	  P å	  

den	  nivån	  bö r	  de	  s es 	  s om	  ett	  s lags 	  experter.	  	  
Utvecklingen	  kan	  bli	  mycket	  dyrare	  o ch	  mer	  

tids krävande.	  M is s fö rs tånd	  kan
upps tå	  mellan	  användare	  o ch	  utvecklare.

A nvändarac ceptans 	  är	  en	  v iktig	  
del	  i	  utvecklings arbetet	  då	  det
medfö r	  att	  användarna	  är	  v illiga	  

till	  att	  arbeta	  med	  det	  nya	  dato rs ys temet.	  
A nnars 	  kan	  allt	  arbete	  vara	  näs t	  intill	  

bo rtkas tat.	  A tt	  användarac ceptans en	  finns 	  
där	  redan	  under	  uppbyggnaden	  medfö r	  att	  
implementationen	  går	  mycket	  smidigare.

T ar	  s ys temutvecklaren	  verk ligen	  fas ta	  på	  
användarnas 	  s ynpunkter	  har	  det	  po s itiv 	  

inverkan	  på	  användbarheten.	  
K ommunikation	  användare	  o ch	  

experter	  emellan	  är	  en	  v iktig	  del	  fö r	  
att	  arbetet	  s ka	  flyta	  på	  o ch	  s lutres ultatet	  
bli	  ett	  lyc kat	  o ch	  användbart	  s ys tem.

A nvändarmedverkan	  i	  s ig	  medfö r	  inget	  mer	  
användbart	  s ys tem.

INF94-013

Deras 	  unders ö kning	  o ch	  dis kus s ion	  är	  fö r	  
s tarkt	  knuten	  till	  problem	  o ch	  lö s nings fö rs lag	  

fö r	  Lo cus .	  D e	  pratar	  inte	  konkret	  om	  
användarmedverkan

	  o ch/eller	  användbarhet.	  

D e	  användare	  s om	  varit	  repres enterade	  
i	  s ys temutvecklings arbetet	  fic k 	  ett	  s ys tem	  

s om	  blev 	  användarvänligt.	  (T ill
s k illnad	  från	  de	  s om	  inte	  kunnat	  påverka).

Empiriskt resultat

Ej gjort någon empirisk undersökning

Ej gjort någon empirisk undersökning

Figur 4.6(a). Matris över de resultat och slutsatser som undersökningsuppsatserna tagit upp.  
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Matrisen fortsätter på nästa sida... 

Slutsatser

Användarmedverkan Användbarhet &
användaracceptans

Slutsatser gällande 
användarmedverkans 

påverkan på användbarheten 

INF95-043
Om	  ett	  s ys tem	  s ka	  uppnå	  

maximal	  användbarhet	  s å	  krävs 	  det	  
att	  man	  fo kus erar	  på	  användaren	  o ch	  
hennes 	  uppgifter	  redan	  i	  från	  bö rjan.	  

INF97-066

A nledningen	  till	  användarkontakt	  
har	  varit	  att	  få	  s lutres ultatet	  att	  

pas s a	  användarnas 	  behov	  s å	  bra	  s om	  
mö jligt.	  S om	  nackdel	  till	  

användarmedverkan	  nämns 	  
att	  kundernas 	  krav 	  ibland	  

kan	  bli	  o rimliga	  då	  de	  inte	  känner	  till	  de	  
teknis ka	  begräns ningar	  s om	  finns .	  

D å	  användarna	  bes itter	  den	  v iktiga	  
kuns kapen	  om	  hur	  arbetet	  s ka	  utfö ras 	  är	  

deras 	  deltagande	  mycket	  v iktig	  fö r	  att	  nå	  en	  
s å	  bra	  s lutprodukt	  s om	  mö jligt.

INF98-047

E konomis ka	  intres s en	  får	  
ibland	  tyvärr	  s tyra	  på	  

beko s tnad	  av 	  användbarheten.	  
A tt	  arbeta	  ihop	  med	  

användarna	  upplevs 	  ibland	  av 	  
s ys temutvecklarna	  s om	  fö r	  mycket	  

s tö rningar	  i	  deras 	  arbete.

Man	  mås te	  ta	  häns yn	  till	  användarna	  under	  
utvecklings arbetet	  fö r	  att	  s kapa	  ett	  flexibelt	  
s ys tem	  s om	  tillgodo s er	  deras 	  behov	  o ch	  

krav.	  
A nvändarna	  kan	  arbeta	  effektivare	  o ch	  

känna	  s tö rre	  tillfreds s tällels e	  då	  de	  får	  ett	  
s ys tem	  s om	  bättre	  tillgodo s er	  deras 	  krav 	  

o ch	  behov.	  

INF98-052

INF98-062

A nvändarna	  känner	  till	  det	  dagliga	  arbetet	  
o ch	  kan	  s es 	  s om	  experter	  inom	  området.	  

S om	  problem	  nämns 	  
kommunikations s vårigheter	  mellan	  

utvecklare	  o ch	  användare.

F ö r	  att	  uppnå	  s ys tem	  
med	  hög	  användbarhet	  krävs 	  mätbara	  

krav 	  att	  arbeta	  emo t.

Metoderna	  fö res pråkar	  
användarmedverkan	  efters om	  det	  

ans es 	  ha	  allmän	  po s itiv 	  inverkan	  på	  både	  
användbarhet	  o ch	  användarac ceptans .
E n	  hög	  grad	  av 	  användarmedverkan	  ger	  

inte	  automatis kt	  en	  hög	  grad	  av 	  
användarinflytande.

Empiriskt resultat

 
Figur 4.6(b). Matris över de resultat och slutsatser som undersökningsuppsatserna tagit upp. 

 
 
Över lag är det mest resultat som nämner användarmedverkan som något positivt som tas 
upp i uppsatserna. Användarmedverkan behövs för att nå ett så bra slutresultat som 
möjligt och anledningen till att användarna bidrar med detta positiva resultat är att de kan 
ses som ett slags experter inom sina områden.  
 
De problem som tas upp rör mest störningar i kommunikationen mellan de två grupperna, 
användare och utvecklare. Genom att de ”talar olika språk” är det lätt att de missförstår 
varandra. 
 
Som undantag till detta kan nämnas Frennhed & Hansson (INF98-047) som inte tar upp 
något positivt med användarmedverkan utan istället fokuserar på problem som kan 
förekomma. Nämligen att systemutvecklare ibland inte alls är intresserade av att arbeta 
tillsammans med användarna utan upplever dem som ett störningsmoment.  
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Även om många uppsatser tar upp användbarhet och användaracceptans tidigare i texten 
är det nästan inga som tar upp det på ett sådant vis att vi klart kan läsa ut det ur deras 
empiriska resultat. De fem där vi ändå hittar lite svar skiljer sig alla mer eller mindre åt. 
En uppsats Mörnstam (INF88-039) ser låg användaracceptans som ett resultat av att 
användarna inte haft tillräckligt inflytande över utvecklingsprocessen.  
 
Angemark & Norrbohm (INF93-003) ser användaracceptans som en viktig del för att 
användarna överhuvudtaget ska använda systemet ordentligt.  
 
Två uppsatser (Strandberg INF91-032 och Bång, Dehn & Elofsson INF98-062) tar upp 
användbarhet som ett krav att arbeta emot för att uppnå ett så användarvänligt system 
som möjligt.  
 
Också här avviker Frennhed & Hansson (INF98-047) och tar som enda uppsats upp 
problem med användbarhet. Nämligen att den ibland blir lidande på grund av att 
ekonomiska intressen får komma före.  
 
Enda undantaget under slutsatser gällande användarmedverkans påverkan på 
användbarheten är Thordin & Möller (INF98-052) som inte ger några svar alls på vår 
fråga. Annars drar faktiskt alla uppsatserna någon form av slutsats angående detta. Det är 
inte alla gånger det står skrivet i klartext men det framgår ändå tydligt att 
användarmedverkan anses ha positiv inverkan på användbarheten. Det nämns bland annat 
saker som att; det måste ske ett nära samarbete mellan utvecklare och användare för att 
ett DIS ska bli användarvänligt, att genom användarmedverkan seriöst ta tillvara 
användarnas expertkunskaper leder till bättre system, för att systemet ska uppnå maximal 
användbarhet krävs fokus på användarna och deras arbetsuppgifter redan ifrån början av 
utvecklingsarbetet. Man tar också upp att användarmedverkan i sig inte automatiskt är en 
garanti för ett användbart system. Det krävs att man verkligen tar fasta på deras 
synpunkter. Att kommunikationen mellan användare och utvecklare fungerar är också av 
stor vikt för ett smidigt samarbete. 

4.4 Allmän diskussion och analys 

Vi har i vår undersökning använt oss av uppsatser skrivna mellan 1988 och 1998. Även 
om det skiljer tio år emellan dem och mycket har hänt inom datorvärlden är det 
förvånansvärt vad lika uppsatserna ändå är vad gäller användarmedverkan och använd-
barhet. Det enda som skiljer lite är på vilket sätt man angriper områdena. Vi kan känna att 
uppsatserna på senare tid blivit mer nyanserade i sin bild av användarmedverkan. Förut 
var det mer en fråga om man skulle låta användarna vara med och utveckla. Nu när 
användarmedverkan i sig är ett mera självklart begrepp har uppsatsförfattarna börjat gå 
djupare in på området och ser fler aspekter. Vad uppsatsförfattarna själva läser in i 
begreppen användarmedverkan och användbarhet vet vi dock inte, uppsatserna går inte in 
på den nivån.  
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Litteraturvalet är skrämmande lika genom åren. Inom våra intresseområden är det i stort 
sett samma litteratur uppsatsförfattarna använder sig av. Vi tycker att det borde hänt så 
pass mycket inom branschen sedan 1988 att ny litteratur skulle vara mer aktuell att ta 
upp.  
 
Man får också betänka vilka förändringar som skett mellan åren 1988 och 1998. All 
hårdvara har blivit extremt mycket bättre och billigare. Man måste väl kunna påstå att 
gemene mans erfarenheter och kunskaper angående datorer blivit mycket större. Även, 
eller kanske speciellt, mjukvaran har förflyttats framåt flera generationer. Det går inte att 
jämföra de program och möjligheter som finns nu med de som fanns 1988. Nu kan var 
och en vara sin egen redaktör, ekonom och sekreterare. Bara se på de stora skillnaderna 
mellan till exempel Microsoft Windows 3.11 (som inte ens fanns 1988) och Microsoft 
Windows95.  
 
Tillgängligheten är också en faktor att räkna in. “PC-revolutionen” har förändrat mycket 
sedan 1988. Vi kan inte tänka oss att alla på ett kontor hade sina egna arbetsstationer på 
den tiden. Vad man kan fundera över är; Vem räknades som användare då? Måste inte 
dessa användargrupper varit mycket mindre? 
 
Den stora frågan i början av datoriseringen var om man skulle implementera ett system 
över huvud taget. Detta ifrån att ha arbetat manuellt med skrivmaskiner och arkivskåp för 
arkivering. Det måste ha ändrat folks arbetsrutiner på ett mycket mer omfattande sätt. 
Kanske till och med hotat vissa anställningar. Det fanns också fler ”barnsjukdomar” som 
gjorde folk irriterade. Nästan ingen på företagen hade koll på hur det fungerade och när 
det uppstod problem, även i våra ögon enkla sådana, var man tvungen att kalla på 
”experter”. Man hade mer respekt för datorerna och tekniken. Datorn var ett dyrt 
arbetsredskap. Vi tror att man nu för tiden ställer mycket högre krav på  användbarhet. Vi 
tror också att man läser in andra värden i ordet. Förr var det förmodligen vanligare att 
diskussionerna rörde sig mer om till exempel ergonomi då arbetssituationerna ändrades 
på ett helt annat sätt.  
 
Nu har diskussionerna höjt sig till en annan nivå. Även om det bland systemutvecklare 
ibland heter att användare inte har koll på vad som är möjligt att utföra så måste de ha 
större kunskaper nu än vad de hade då. De flesta har arbeta vid datorer i stora delar av sitt 
yrkesverksamma liv (många har dessutom tillgång till datorer på fritiden) och måste på så 
sätt ha mer insikt i vad de behöver och vad som fungerar. I alla fall har de något att 
jämföra med som faktiskt är jämförbart. Hur jämför man manuellt arkivarbete med att 
arkivera allt på hårddisk?  
 
De tekniska möjligheterna ökar hela tiden och vi tror att diskussionerna går mer in på 
detaljnivå. Förr var man glad att det fungerade och man ändrade sina rutiner efter 
systemet. Nu är man mer bortskämd och går inte med på vad som helst. Man har blivit 
mer kräsen och nonchalant i sitt umgänge med datorerna. 
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4.5 Reflektioner gällande resultat och analys 

Det har varit intressant att göra undersökningar på gamla uppsatser men också väldigt 
svårt. Det handlar långt ifrån om någon exakt “vetenskap”. Även om det finns många 
likheter och vi har känt igen oss i de olika uppsatserna så har det varit svårt att kunna 
plocka ut ren data. Det har varit ganska mycket upp till oss att tolka vad de olika 
uppsatsförfattarna menat då deras ordval inte alltid stämmer överens med det sätt som 
termerna används idag. Vi har fått plocka ut saker ”mellan raderna” och ta ut sådant som 
legat i närheten av vårt intresseområde. 
 
Det har förekommit att uppsatser tagit upp relevanta saker för vår uppsats men som bara 
kommer fram när man läser hela uppsatsen. Det är information som står både ”mellan 
raderna” och som åsikter utan referenser vilket har gjort det svårt för oss att ta med det 
under en traditionell litteraturstudie. Är det sina egna åsikter de vädrar eller har de 
plockat dem ifrån litteraturen? Trots att det ska vara litteraturstudier verkar det som om 
deras egna åsikter kommer till ytan lite varstans. 
 
Många av uppsatsförfattarnas grundinställningar framkommer i början av uppsatserna i 
deras problemställning och syfte. Sedan genomsyras hela uppsatsen av detta. Som om de 
varit fast beslutna att slå fast de egna åsikterna. Uppsatserna börjar och slutar ofta i 
samma ton.  
 
Man kan känna när man läser uppsatserna att de är vinklade åt något visst håll och även 
präglade av uppsatsförfattarnas egna åsikter. På vissa ställen tycker vi att det är tydligt att 
de refererar och tar upp saker en författare sagt men som är taget ur sitt sammanhang och 
strider emot författaren genomgripande åsikter. Uppsatsförfattarna har helt enkelt plockat 
ut saker ur litteraturen som har stärkt deras egna åsikter. 
 
Det har också varit svårt att jämföra mellan de olika uppsatsernas resultat. Sättet att 
redovisa har varit mycket skiftande. Om alla uppsatser varit skrivna efter samma modell 
eller berört exakt samma ämne hade vår ”vetenskap” kunnat bli mer exakt.  
 
I många fall verkar uppsatsförfattarna dra slutsatser som till exempel att 
användarmedverkan resulterar i bättre system, eller att prototyping är en bättre 
utvecklingsmetod, utan att deras undersökning, enligt oss, verkligen visat på detta. I 
många fall hittar man inga indikationer på detta alls i det empiriska resultatet, men det var 
uppsatsförfattarnas inställning från början och de verkar vilja avrunda på samma sätt som 
de påbörjade uppsatsen med just sådana här ”uttalanden”.  
 
Någon enstaka uppsats har tagit upp fallet vad som händer när en nyanställd kommer till 
företaget. Kommer de aldrig ha en chans att känna för systemet? De deltog inte vid 
utvecklingen. Å andra sidan satt de inte heller vid sidan av och kände sig överkörda. De 
fanns inte på företaget vid utvecklandet. 
 
Här fortsätter vår kvalitetsdiskussion, vilken inrymmer en annan intressant dimension då 
man kan fråga sig ifall undersökningsuppsatserna, i sin tur, innehar validitet och 
reliabilitet. 
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Man kan och bör ifrågasätta validiteten i många av undersökningsuppsatserna, det vill 
säga mäter de verkligen vad de avsåg att mäta? 
 
Vi tycker att många av uppsatserna frångår sin “röda tråd”. Deras undersökningar svarar 
inte på problemställningarna. Antingen för att de inte ställt frågor som speglar de 
områden de vill kunna svara på eller för att de helt enkelt inte gör någon tillräcklig 
redovisning av resultaten.  
 
Givetvis är urvalet selektivt och helt och hållet styrt av vår egen tolkning av vad 
uppsatsförfattarna menat.  
 
Vi upplever det såsom att många av uppsatsförfattarna (även de vi inte nämnt här) inte 
har gjort någon kritisk granskning av litteraturen. De har istället valt att ifrån litteraturen 
ta ut ett hopplock av citat och/eller åsikter de håller med om – saker som styrker deras 
egna åsikter/grundtankar. Genom att bara plocka bitar ur litteraturen på det här sättet har 
de, enligt oss, också i vissa fall frångått författarnas andemening. Litteraturstudien har 
blivit vinklad och det framgår inte tydligt vad författarna verkligen tycker och 
förespråkar. 
 
Det går inte att gardera sig för att man fullt ut ska kunna göra den undersökning man från 
början planerat. Det går inte att veta säkert vad uppsatserna i slutändan tar upp och om de 
svarar på sina egna frågor. Även om man gör en undersökning ute bland företag kan man 
inte vara säker på att den följer den mall man ritat upp. Kanske får man inte in tillräckligt 
med svar, eller så faller undersökningen helt då det enda man kan påvisa är att ens fråga 
alls inte stämmer. 

4.6 Lärdomar och erfarenheter 

När vi nu i slutskedet av vårt arbete med uppsatsen begrundar vilka erfarenheter och  
lärdomar vi gjort, inser vi att det är en del viktiga saker vi hade gjort annorlunda om vi 
hade haft denna kunskap redan ifrån början. 
 
Miles och Huberman (1994) rekommenderar att man börjar göra sin analys på ett tidigt 
stadium. Gärna så snart datainsamlingen har påbörjats. Detta därför att det hjälper 
undersökaren/forskaren att ”cycle back and forth between thinking about the existing data 
and generating strategies for collecting new, often better data” (Miles & Huberman 1994 
sidan 55). Detta ser vi nu att vi verkligen borde ha tagit fasta på. Det hade underlättat vårt 
arbete avsevärt. Det största problemet i vårt fall var nämligen att vi lät det gå för långa 
intervaller mellan datainsamling, bearbetning och analys. Det gjorde det svårt för oss att 
hålla tråden och minnas spontana reaktioner vi gjorde ifrån början. För att till exempel 
kunna göra vår bearbetning på ett givande sätt var vi därför tvungna att läsa in oss på 
materialet igen. Detta skapade mycket merarbete och tog onödigt mycket energi och tid 
ifrån det egentliga arbetet. Resultatet blev heller inte det samma som om vi gjort rätt ifrån 
början.  
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Något som dock varit positivt med detta extraarbete är att vår undersökning blivit 
djupare. Vi har gått tillbaka och tittat på materialet i många olika skeden under vilka 
“frågorna” löpande mognat fram hos oss. Vi har genom vårt fortgående arbete fått en mer 
nyanserad bild än vad vi hade när vi började. Sedan vi satte igång med uppsatsen har vi 
läst en otalig mängd litteratur som givetvis påverkat oss. Både med att förstärka våra 
åsikter och i vissa fall revidera dem.  
 
När det gäller datainsamlingen gjorde vi misstaget att samla in alldeles för mycket 
material. Vi drunknade nästan i all text. Alldeles för många saker kom med bara för att vi 
ville vara på den säkra sidan. Vi var rädda för att eventuellt missa viktiga data. Vad vi 
inser nu är att vi istället skulle ha ägnat mer tid åt att strukturera upp specifika ”frågor” 
som vi kunde leta efter i uppsatserna innan vi satte igång med undersökningen. På så sätt 
hade vi bättre vetat vad vi letade efter och därför också kunnat reducera mängden data.  
 
Detta misstag, tillsammans med de långa tidsintervallerna, gjorde att vi blev tvungna att 
gå igenom materialet ett flertal gånger. Detta har å andra sidan medfört att vi båda gjort 
ett par av varandra oberoende datainsamlingar, vilket också är positivt. Vi har inte varit 
styrda av varandra utan båda har varit delaktiga i att få fram data som vi tycker varit 
givande för vår undersökning. 
 
Under utarbetandet av matriserna stötte vi på en del svårigheter. Det har krävts många 
omarbetningar, speciellt vid dataifyllningen. I och med att det är ”mjuk” data vi arbetat 
med har det varit svårt för oss att hitta rätt struktur för matriserna. Det hade varit enklare 
om vi haft klara, entydiga frågor med tillhörande ”raka” svar. Det var också svårt att 
avgöra vilken nivå vi skulle lägga dem på, det vill säga hur mycket data vi skulle 
presentera. Det är viktigt att inte korta ned för mycket då det lätt förloras innebörd och 
mening. Samtidigt får det heller inte bli för mycket text eftersom matrisen då genast blir 
plottrig och mindre överskådlig (Miles & Huberman 1994).  
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5 Slutsatser 

På frågan om vi har fått svar på vår frågeställning (Har användarmedverkan någon positiv 
inverkan på användbarheten och användaracceptansen vid utvecklandet av nya DIS?) blir 
vårt svar lite ”svävande”.  
 
När vi läser uppsatserna som ingår i vår undersökning får vi känslan av att 
användarmedverkan på det stora hela anses vara något positivt som definitivt hjälper till 
och höjer användbarheten. Bäst inblick i vad uppsatsförfattarna har tyckt får vi i de flesta 
fall i början av uppsatserna. Antingen ur deras introduktion, problem och syfte eller 
genom att de blandar in sina egna vinklingar när de gör litteraturstudien. Här handlar det 
förstås mer om uppsatsförfattarnas grundinställningar än om några undersökningsresultat. 
Var dessa uppfattningar i sin tur stammar ifrån kan vi förstås inte veta. Det kan vara så att 
de faktiskt varit med i utvecklingsprojekt tidigare, de kan komma ifrån kurslitteratur, 
lärare, handledare eller andra personer de varit i kontakt med.  
 
Ser vi sedan istället på uppsatsernas undersökningar och empiriska resultat blir svaret inte 
så enkelt. Andra studenters uppsatser på den här nivån tycker vi inte har utgjort något 
vidare bra underlag för en vidare undersökning. Inte med vår vinkling i alla fall. Många 
har dessutom i sina uppsatser blandat ihop vad som egentligen bör finnas under de olika 
rubrikerna. Det är inte många uppsatser som ordentligt följt någon riktig mall. Det 
innebär inte att det nödvändigtvis varit dåliga uppsatser utan bara att det gjort det väldigt 
svårt för oss att få fram jämförbar data. Vi tycker med andra ord inte att vi kan dra några 
direkta slutsatser utifrån uppsatsernas undersökningar.  
 
Därför måste svaret på vår frågeställning bli att; NEJ det kan vi genom vår undersökning 
inte säkert säga. Det är fortfarande ”bara” studenternas åsikter vi talar om här. De har 
genom deras undersökningar inte riktigt blivit förankrade ute i ”verkligheten” på ett 
sådant sätt att det ger något definitivt svar.  
 
Själva har vi inte genom vårt jobb med uppsatsen ändra några åsikter radikalt. Givetvis 
har vi utvecklats under tiden och vi känner också att vi har fått en större inblick i 
området. Även om detta bara är på ett teoretiskt plan. Genom att läsa 
undersökningsuppsatserna och se vad de får fram genom sina undersökningar förstår vi 
mer och mer att användarmedverkan och användbarhet är två väldigt komplexa ämnen. 
Eftersom både personer och situationer är annorlunda för varje utvecklingsprojekt går det 
inte hitta en exakt vetenskap. Man måste vara både lyhörd och flexibel för att 
framgångsrikt utveckla nya DIS. 
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Bilagor 

Bilaga I  Det slutliga urvalet av uppsatser 

INF88-032 Titel: Varför blir datasystemen ändå inte användarvänliga – trots användarmedverkan 
Kandidat vid systemutvecklingen? 
  Författare: Lars Karlsson 
  Handledare: Siv Friis 
 
INF88-039 Titel: Hur det var tänkt att ett datasystem skulle bli, hur det blev och varför det blev som 
Kandidat  det blev, sett ur användarens synvinkel 
 Författare: Kristina Mörnstam 
  Handledare: Gunhild Sandström 
 
INF90-049 Titel: Människa-maskin gränssnitt och systemutveckling – faktorer som påverkar 
Kandidat  utvecklingen av användargränssnittet 
 Författare: Anders Thomasson 
  Handledare: Behrooz Naraghi 
 
INF91-032 Titel: Systemutveckling och användarmedverkan i praktiken 
Kandidat Författare: Thomas Strandberg 
  Handledare: Agneta Olerup 
 
INF93-003 Titel: Användarmedverkan – Aktörer och deras roller, kommunikation och språk i ett 
Kandidat systemutvecklingsprojekt 
  Författare: Karin Angemark och Johanna Norrbohm 
  Handledare: Ann Hägerfors 
 
INF94-013 Titel: LOCUS – en utvärdering med betoning på användaren 
Kandidat Författare: Pernilla Björkander och Maria Sjöberg 
  Handledare: Bertil Harriman 
 
INF95-043 Titel: Användbarhet i ekonomiprogrammet PYRAMID – En kritisk granskning av 
Kandidat användbarheten och förslag till nytt gränssnitt 
  Författare: Anna Hending och Helene Ljubetic 
  Handledare: Jörn Nilsson 
 
INF97-066 Titel: Användarmedverkan i extern systemutveckling 
Kandidat Författare: Jonas Pettersson, Magnus Truedsson och Johan Åkers 
  Handledare: Agneta Olerup 
 
INF98-047 Titel: System för flexibel användning – ur ett användarperspektiv 
Kandidat Författare: Agneta Frennhed och Mikael Hansson 
  Handledare: Gunhild Agnér Sigbo 
 
INF98-052 Titel: Användarverkan i systemutveckling 
Magister  Författare: Cecilia Thordin och Ann Margareth Möller 
  Handledare: Gunhild Agnér Sigbo 
 
INF98-062 Titel: Användare – med eller utan inflytande? 
Kandidat Författare: Mikael Bång, Catarina Dehn och Marie Elofsson 
  Handledare: Sissi Ingman 
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Bilaga II  Bortvalda uppsatser 

 
Uppsatser som föll bort efter tredje urvalet 
 
INF88-012 Titel: Användarvänlighet i teori och praktik 
Kandidat Författare: Pia Cederqvist och Anette Linander 
 Handledare: Per Flensburg 
Motivering:  Syftet med uppsatsen att redogöra för vad användarvänlighet innebär, och på detta sätt 

medverka till en ökad medvetenhet om användarvänlighetens betydelse. Uppsatsförfattarna 
mäter färdigutvecklade DIS för att se om de är användarvänliga eller inte. De tittar mest på 
ergonomiska aspekter och ger riktlinjer gällande bildskärm, tangentbord, dialog, 
felmeddelande och så vidare. Undersökningen går ut på att de frågar systemvetare vad de tror 
det är som gör ett DIS användarvänligt, hur de mäter detta och så vidare. Ingenting om 
utvecklingsprocessen eller användarmedverkan tas upp. 

 
INF89-026 Titel: Nöjda användare – finns de och i så fall hur har de blivit det? 
Kandidat Författare: Lena Larsson och Thomas Sjögren 
 Handledare: Siv Friis 
Motivering: Användbarhet tas inte upp, och inte heller vad användarmedverkan kan bidra med för att 

uppnå användbarhet. Uppsatsförfattarna går mer in på humanism och kommunikation. Deras 
syfte är att försöka klargöra om begreppen nöjd användare och kommunikation används av 
användare och experter med olika betydelse, och i så fall vilka värderingar och attityder de 
lägger in i begreppen. 

 
INF89-035 Titel: Förutsättningar till deltagande i systemutveckling 
Kandidat Författare: Göran Mårtensson och Fredrik Schild 
 Handledare: Ann Hägerfors 
Motivering:  Uppsatsen tar upp användarmedverkan men, enligt vår synpunkt,  i fel syfte. 

Förutsättningarna för deltagande i ett systemutvecklingsprojekt tas upp, men de fokuserar 
bara på om användarna får vara med eller inte under utvecklingen. De tar inte alls upp 
användarmedverkan i syfte att utveckla mer användbara system. I sin undersökning genomför 
de intervjuer med olika fackliga företrädare.  

 
INF90-035 Titel: Människa-dator dialog design 
Kandidat Författare: Naser Nejad Daneshgari 
 Handledare: Erik Wallin 
Motivering:  Uppsatsen tar upp användarinriktade applikationer men ingenting direkt om 

användarmedverkan, utan den handlar mest om gränssnitts och dialog design. 
 
INF90-037 Titel: Användarvänlighet vid systemutveckling 
Kandidat Författare: Claes Nordahl 
 Handledare: Agneta Olerup 
Motivering: Uppsatsen tar inte upp användarmedverkan som en del i utvecklingen mot ökad 

användarvänlighet. Begreppet användarmedverkan nämns inte ens i innehållsförteckningen. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som menas med användarvänlighet och om 
användarvänlighet innebär detsamma för utvecklaren som för slutanvändaren. 

 
INF90-045 Titel: Chips, bits och annat snack – kommunikationen mellan systemerare och användare 
Kandidat Författare: Gunilla Spångberg 
 Handledare: Ann Hägerfors 
Motivering: Uppsatsförfattaren bygger sin uppsats kring ordet och begreppet kommunikation och hon har 

valt att titta närmare på hur kommunikationen fungerar mellan användare och 
systemutvecklare. Syfte med uppsatsen var att få systemutvecklare medvetna om att 
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kommunikationsprocessen kanske inte faller sig helt naturlig, bara för att man arbetar efter en 
god systemutvecklingsmetod.  

 
INF92-022 Titel: Teknikinförande, fackligt inflytande och användarmedverkan 
Kandidat Författare: Safara Gandjabadi och Mansour Kafi 
 Handledare: Agneta Olerup 
Motivering: Uppsatsen tar upp användarmedverkan, men går mer in på hur och i vilken utsträckning 

fackliga organisationer kan stödja användarna att på ett effektivt sätt medverka under hela 
systemutvecklingsprocessen. Uppsatsförfattarna gör en studie angående de två stora 
fackföreningarna LO’s och TCO’s (eller PTK’s) syn på teknikinförande. De undersöker krav 
som LO och TCO ställer, när det gäller användarmedverkan i systemutveckling och 
införande av ny teknik. De gör en litteraturstudie i fackliga tidskrifter. 

 
INF94-033 Titel: Relationen mellan systemerare och användare – och kan prototyping som 
Kandidat  systemutvecklingsteknik underlätta denna? 
 Författare: Ulf Erlandsson 
 Handledare: Siv Friis 
Motivering: Syftet med uppsatsen är dels att beskriva och förklara de relationssvårigheter som 

förekommer mellan systemutvecklare och användare under en systemutvecklingsprocess och 
dels att beskriva de effekter prototyping kan ha på denna relation. Uppsatsen tar upp 
användarmedverkan, men i fel syfte – att det förbättrar kommunikationen. 

 
INF94-042 Titel: Användarmedverkan vid design – fungerar det i verkligheten? 
Kandidat Författare: Christina Hjortsberg och Katarina Malmgren 
 Handledare: Michael Svedemar 
 Motivering: Uppsatsen tar upp användarmedverkan som inte som ett led till bättre användbarhet, utan 

fokuserar på företagens och systemutvecklarnas inställning och vilja till att ta med 
användarna i utvecklingen. Författarna undrar om användarmedverkan vid design fungerar i 
verkligheten – om det är praktiskt möjligt. De intervjuar systemutvecklare om detta. De talar 
även mycket om användares och experters samarbete; kommunikation, kunskapsutbyte, broar 
måste byggas och så vidare. 

 
INF94-062 Titel: Användarstyrd systemutveckling i två fallstudier 
Kandidat Författare: Jörgen Nilsson och Helena Wretman 
 Handledare: Siv Friis 
Motivering: Vi har valt att skilja på användarmedverkan vid systemutveckling och användarstyrd 

systemutveckling, detta eftersom vi anser att användarstyrd utveckling ligger på ett annat 
plan – rollerna och premisserna är förändrade. Det handlar även om helt andra slags system – 
mycket små och begränsade! Uppsatsen tar inte upp användbarhet, eller vad användarstyrd 
utveckling medför för det färdiga systemet. De nämner bara att det bidrar positivt till 
kommunikation och inlärning. 

 
INF95-040 Titel: Användarmedverkan – En litteraturstudie om aktörer och deras roller, kommunikation 
Magister  och språk i systemutveckling 
 Författare: Nahid Hamedsedaghat 
 Handledare: Gunhild Agnér Sigbo 
Motivering: Denna uppsats verkade intressant, men fick tyvärr väljas bort på grund av felkopiering, då 

vitala kapitel och delar av uppsatsen fallit bort. 
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INF95-079 Titel: Beaktas användarmedverkan i systemutvecklingen? – teori och praktik 
Kandidat Författare: Anders Andersson, Peter Gunnarsson och Erik Tollefsen 
 Handledare: Claus Persson 
Motivering: Uppsatsen förespråkar användarmedverkan, men förklarar inte direkt varför – kopplar inte till 

användbarhet. Syftet är att belysa möjligheterna för användarna att påverka vid 
systemutvecklingen samt att förklara omkringliggande faktorer som styr individens möjlighet 
att påverka. De frågar sig också vilken hänsyn en systemutvecklare måste ta till användarna 
vid utveckling av DIS. 

 
INF99-004 Titel: Användbarhetstest av ett distribuerat system 
Kandidat Författare: Lena Andersson, Christer Hansson, Kristoffer Lindblad 
 Handledare: Michael Svedemar 
Motivering: De mäter användbarheten av CMT (Content Management Tool), ett distribuerat system för 

att skapa webbplatser. Undersökningen är gjord på ett redan befintligt (färdigutvecklat) DIS. 
 
INF99-032 Titel: Usability i standardsystem – en fallstudie av säljstödssystemet Kontakt 
Kandidat Författare: Camilla Braun 
 Handledare: Petter Alexanderson 
Motivering: Uppsatsen tittar på standardsystem, det vill säga färdigutvecklade system. Användarna är inte 

med och utvecklar utan får bara utvärdera om den färdiga produkten uppnått kraven på 
användbarhet eller ej. Uppsatsförfattaren säger själv: ”Som avgränsning har jag valt att inte 
fokusera på själva utvecklingen av systemet Kontakt, utan på det färdiga systemet”. 

 
INF99-048 Titel: Multimedia – en ny syn på användbarhet? En fallstudie i hur användbarhet kan 
Kandidat  utvärderas i multimedia sammanhang. 
 Författare: Maria Barthelson 
 Handledare: Theis Meggerle och Odd Steen 
Motivering: Uppsatsen tar inte upp användarmedverkan, utan satsar bara på utvärdering av ett färdigt 

program – inte själva utvecklingen av det.  
 
INF99-082 Titel: Systemutvärdering – ur användarnas perspektiv 
Kandidat Författare: Jonas Lagerwall och Carolina Nilsson 
 Handledare: Sissi Ingman 
Motivering: Uppsatsen handlar om systemutvärdering av ett redan utvecklat system. Författarna studerar 

hur man gör en systemutvärdering ur användarnas perspektiv samt vilka olika metoder som 
finns att tillämpa. De talar om att det är viktigt att skapa användbara systemen, men inte hur. 
De utvärderar bara om systemet är användbart eller ej. 

 
INF00-013 Titel: Människa-Dator-Interaktion i praktiken 
Kandidat Författare: Michael Bällsten, John Dahlquist, Andreas Olsson och Åsa Wendelbo-Hansson 
 Handledare: Kjell-Åke Holmberg 
Motivering:  Uppsatsen inriktar sig på utvärdering och principer för användbara gränssnitt. Författarna 

fick ett uppdrag på Energy Opticon, vilket innebar att utveckla ett nytt gränssnitt till ett DIS. 
Användbarhet tas upp, men ej användarmedverkan. De utvärderar bara det gamla gränssnittet 
för att finna användbarhetsproblem, som de sedan kan ”rätta till” i det nya gränssnittet.  
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Uppsatser som föll bort efter andra urvalet 
 
 
INF87-005 Titel: Användaranpassad dialogutformning 
Kandidat Författare: Karin Andréasson och Håkan Johansson 
Saknas! Handledare: ? 
 
INF87-012 Titel: Informationscenter – verksamhet ur användarperspektiv 
Kandidat Författare: Birgitta Fagerström och Anette Lindell 
 Handledare: Siv Friis 
 
INF87-017  Titel: Fysisk beskrivning av interfacet människa-dator, samt designprinciper för detta 
Kandidat   gränssnitt 
 Författare: Magnus Hedin 
 Handledare: Behrooz Naraghi 
  
INF87-022 Titel: Datorn som redskap åt människan 
Kandidat Författare: Lage Jönsson och Charlotta von Porat 
 Handledare: Per Flensburg 
 
INF87-029 Titel: En översikt av klyftan mellan användare och utvecklare av informationssystem 
Kandidat  Författare: Hasse Nilsson 
 Handledare: Per Flensburg 
 
INF87-030 Titel: Fjärde generationens programspråk av idag – är de användarvänliga eller ej? 
Kandidat  Författare: Anna Olsson och Katerina Sjölander 
 Handledare: Per Flensburg 
 
INF87-035 Titel: Grafiskt orienterade människa/maskin gränssnitt 
Kandidat Författare: Magnus Ågård 
Saknas! Handledare: ? 
 
INF88-017 Titel: Användarutbildning vid användarnära systemutveckling 
Kandidat Författare: Sylvia Ericson och Eva Ringblom 
 Handledare: Siv Friis 
 
INF88-023 Titel: Att leva och arbeta ihop med datorer 
Kandidat Författare: Sebnem Gültaslar 
 Handledare: Per Flensburg 
  
INF88-044 Titel: Användarprototyping – ett praktikfall 
Kandidat Författare: Peter Nordström och Kjell-Uno Petersson 
 Handledare: Siv Friis 
 
INF88-054 Titel: Användarprototyping – rollförändringar och effekter 
Kandidat Författare: Conny Wahlin och Matts Wiberg 
 Handledare: Siv Friis 
 
INF89-025 Titel: Användarprogrammering och dess konsekvenser 
Kandidat Författare: Carina Larsson, Kicki Larsson och Lisa Olsson 
 Handledare: Per Flensburg 
 
INF89-027 Titel: Organisationsstruktur, informationsstrategi och användarvänlighet – ur ett 
Kandidat ledningsperspektiv 
 Författare: Oskar Lim 
 Handledare: Siv Friis 
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INF89-039 Titel: Dataexperternas människosyn 
Kandidat Författare: Lars Nilsson och Anders Persson 
 Handledare: Per Flensburg 
 
INF90-016 Titel: En datorlösning är aldrig bättre än kunskapen hos dess användare 
Kandidat Författare: Mats Feldt och Marian Kolarec 
 Handledare: Ann Hägerfors 
 
INF91-009 Titel: Användarutvecklade applikationer och hur organisationer kan stödja dem 
Kandidat  Författare: Jan Davidsson 
 Handledare: Sven Carlsson 
 
INF91-011 Titel: Människa-Dator-Gränssnitt – några verktyg för stöd vid design och implementering av 
Kandidat  användargränssnitt 
 Författare: Catrin Ericsson och Christine Åberg 
 Handledare: Kjell-Åke Holmberg 
 
INF92-041 Titel: Interaktiv multimedia – vad använder man det till? Vad tycker användarna? 
Kandidat Författare: Ingrid Sandin 
 Handledare: Kjell-Åke Holmberg 
 
INF93-014 Titel: Hur snyggt är ett bra system? 
Kandidat Författare: Erika Eriksson och Jonas Lilja 
 Handledare: Ann Hägerfors 
 
INF93-035 Titel: Är användarna och systemutvecklarna alltid överens? 
Kandidat Författare: Lilyam Paolino och Gabriela Torres 
 Handledare: Ann Hägerfors 
 
INF94-035 Titel: Informationsteknologisk designkvalitet. Firmitas – Commoditas – Venustas 
Magister  (varaktighet – bekvämlighet – skönhet) 
 Författare: Safara Ganjabadi och Andreas Henriksson 
 Handledare: Pelle Ehn 
 
INF95-002 Titel: Personlig meny – en studie av utvecklingsmetoder, gränssnitt och användareffekter 
Kandidat  Författare: Christer Adielsson, Fredrik Roslund och Andreas Schelin 
 Handledare: Jörn Nilsson 
 
INF95-007 Titel: Är ISO9000 ett användbart verktyg för kvalitetsstyrning vid systemutveckling? 
Kandidat Författare: Michael Asker och Henrik Stache 
 Handledare: Kjell-Åke Holmberg 
 
INF95-035 Titel: Är E-mail användbart, för vem? 
Kandidat Författare: Wojciech Gawrys 
 Handledare: Agneta Olerup 
 
INF96-018 Titel: Informationsteknologisk kvalitet ur ett kognitivt perspektiv – mentala modeller och 
Kandidat  kvalitet 
 Författare: Peter Emgård 
 Handledare: Theis Meggerle och Odd T Steen 
  
INF96-048 Titel: Hur kan användning av datorer förbättras? En undersökning gjord på Tetra Pak 
Kandidat  Converting Technologies AB 
 Författare: Lisa Steiner och Jenny Söderlund 
 Handledare: Agneta Olerup 
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INF97-006 Titel: Design space of small interfaces – exemplified with mobile phones 
Kandidat Författare: Mattias Berglund och Torbjörn Bergstedt 
 Handledare: Jörn Nilsson 
 
INF97-010 Titel: Informationssystem – Data Warehouse, verktyg och användare. En studie på Tetra Pak 
Kandidat   Författare: Tomas Björk och Johan Ohlstenius 
 Handledare: Dipak Khakhar 
 
INF98-055 Titel: Användbar navigeringsdesign på webbplatser 
Kandidat Författare: Henrik Andersson och Martin Staflund 
 Handledare: Gunhild Agnér Sigbo 
 
INF98-070 Titel: Kvalitetsaspekter på gränssnittsutveckling 
Kandidat Författare: Helena Sohlman och Roger Lewau 

Handledare: Gunhild Agnér Sigbo 
 
INF99-080 Titel: En bild av MDI i praktiken 
Kandidat Författare: Mattias Johnsson och Johan Rylander 

Handledare: Charlotte Rosander  
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Bilaga III  Frågeformulär 

 
 
 
Ange för alla uppsatserna:  
 
Uppsatsnummer 
Kandidat/Magister 
Författare 
Titel 
Handledare 
Framlagd år 
 
 
Följande punkter ska besvaras med vår frågeställning i tankarna, det vill säga användarmedverkan och dess 
effekt på användbarheten vid utvecklingen av ett nytt DIS. Uppgifter som inte behandlar detta område i 
undersökningsuppsatserna är ej relevanta. 
 
1. Problem och syfte  

 
 

2. Litteraturstudie  
Kort vilka teorier de har använt inom områdena systemutvecklingsprocessen, 
användarmedverkan och användbarhet (ange litteraturreferenser). 
 

3. Upplägg av empirisk studie 
Struktur, intervjuer/enkäter (antal), typ av företag samt hantering av data. 

 
4. Empiriska resultat 
 
 
5. Slutsatser 
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Bilaga IV Mall för bearbetning av insamlade data 

Kapitel 2 och 4 delades in i ytterligare underrubriker vid bearbetningen: 
 
 
2 Litteraturstudie 
 
2.1 Skolor och metoder för systemutveckling 
 

2.1.1 Traditionella perspektivet 

2.1.2 Prototyping 

2.1.3 Sociotekniska skolan 

2.1.4 Användarcentrerad design 
(participativ design, participatory design, fackpolitiska skolan, humanistiskt synsätt) 

 
2.2 Användarmedverkan 
 

2.2.1 Användare och användarmedverkan 
(om och hur de definierar användare och användarmedverkan – Vem är användare? Vad är 
användarmedverkan?) 

2.2.2 Grad av användarmedverkan  
(gäller framförallt de tre graderna Konsultativ, Representativ och Samstämmig, men även om de tar upp olika 
grader på annat vis). 

2.2.3 Användarinflytande 
(vad de säger om användarinflytande, främst gällande Gisslanmodellen och Indoktrineringsmodellen) 

2.2.4 Problem med användarmedverkan 
 
2.3 Användbarhet 
 

2.3.1 Användbarhet och användarvänlighet 
(hur de definierar, vad är? och så vidare) 

2.3.2 Användaracceptans 

2.3.3 Problem med användbarhet  

 
4 Resultat från de undersökta uppsatserna 
 

4.1 Användarmedverkan  

4.2 Användbarhet och användaracceptans 

4.3 Slutsatser gällande användarmedverkans påverkan på användbarheten 
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