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Abstract 
 
Title: User-centered system development – practical or theoretical application? 
 
Authors: Jeanette Iversen and Carina Petersson 
 
Instructor: Christer Rindebäck 
 
Problem sphere: Throughout our time as students at Blekinge Institute of Technology we 

have obtained knowledge about the importance of putting the end user of 
the future information system in focus throughout the development 
process. According to our knowledge this is not obtained in today’s system 
development process to the extent of which it should be. In this thesis we 
will concentrate on a company called Markislagret Hem & Fritid AB in 
Bromölla. About a year ago there was an information system implemented 
in the business. The problem is that the users are still not satisfied with the 
system and we want to find out if it has anything to do whit lack of user 
participation or what the reasons are for this. Our goal is to find out how 
the users have been involved in the process and to what extent.  

 
Purpose: The purpose of this thesis is to gain an understanding whether the use of 

user-centered system development is practiced in a specific case. We want 
to gain knowledge of the procedure that the developer at BraSoft has used 
when doing the adjustments to the system, which Markislagret are using. 
We are also going to study in what degree the end users have been 
involved in the development process and if they think that the system is of 
any support in their day-to-day work. 

 
Method: The information gathered for this thesis mainly consists of literature and 

articles, but also from interviews and the result of a survey. All the 
information has been studied, discussed and analysed. 

 
Result: Our case study shows that the system developer does not use any known 

models or methods. There are differing opinions about the users 
participation in the development process. The system developers’ point of 
view is that the users have been involved in the process, while the users 
disagree. The users consider that the information system is a support in 
their work place.  

 
Key words: Standard system, user-centered, system development, information system 
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Sammanfattning 
 
Titel: Användarcentrerad systemutveckling – praktisk eller teoretisk tillämpning? 
 
Författare: Jeanette Iversen och Carina Petersson 
 
Handledare: Christer Rindebäck 
 
Problem: Under våra studier på Blekinge Tekniska Högskola har vi fått lära oss att 

lägga stor vikt vid att sätta användaren i centrum vid utvecklandet av 
informationssystem. Vi vill nu undersöka om detta synsätt bara används i 
teorin eller om systemutvecklare fokuserar på användare när system ska 
utvecklas och implementeras i en verksamhet. I denna uppsats fokuserar vi 
på företaget Markislagret Hem & Fritid AB i Bromölla som 
implementerade ett informationssystem för ett år sedan. Användarna där är 
inte riktigt nöjda med systemet och vi vill därför undersöka om det beror 
på bristande användarmedverkan i utvecklingsprocessen. Vårt mål är att ta 
reda på om användarna har varit delaktiga i utvecklingsprocessen och i 
vilken omfattning detta har skett. 
 

Syfte: Syftet med rapporten är att få en förståelse huruvida användarcentrerad 
systemutveckling används i praktiken i en fallstudie. Vi vill söka svar på 
vilka modeller och metoder systemutvecklaren på BraSoft har använt sig 
av vid anpassningen av informationssystemet på Markislagret. Vi vill även 
undersöka i vilken utsträckning slutanvändarna har varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen. Slutligen vill vi få klarhet i vad slutanvändarna anser 
om sitt medverkande i processen och om systemet är ett stöd i deras 
dagliga arbete.  
 

Metod:  Underlaget till uppsatsen kommer från litteratur och artiklar, men även från 
intervjuer och en enkät som genomförts. Materialet har sedan studerats, 
diskuterats och analyserats.  
 

Resultat: Vår undersökning har visat att några erkända modeller och metoder inte 
har använts i detta fall. Det råder delade meningar om i vilken utsträckning 
användarna har deltagit i utvecklingsprocessen. Systemutvecklaren anser 
att användarna har varit delaktiga i processen genom den dialog som har 
förts under arbetets gång, medan användarna anser motsatsen. Användarna 
anser dock att informationssystemet är ett stöd i arbetet. 

 
Nyckelord:  Standardsystem, användarcentrerad, systemutveckling, informationssystem 
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1 Introduktion 
I detta kapitel kommer ni att få en inblick i varför vi har valt att förlägga vår 
undersökning till Markislagret Hem & Fritid i Bromölla. Ni kan läsa om problem, 
frågeställning, syfte, målgrupp och avgränsningar.  
 

1.1 Problem  

1.1.1 Bakgrundsinformation till vår fallstudie 
Vi har valt att förlägga vår undersökning till Markislagret Hem & Fritid AB i Bromölla, 
i fortsättningen kallat Markislagret. I början av 2002 implementerades ett 
informationssystem på företaget. Markislagret är ett familjeföretag med åtta fast 
anställda och tre som arbetar extra på helger och lov. När Markislagret startade bestod 
sortimentet enbart av markiser och rullgardiner på en lokalyta av 600 m². För att kunna 
tillfredställa kundernas behov har Markislagret utökat både sitt sortiment och lokalens 
yta. Idag består sortimentet av husgeråd, leksaker, presentartiklar, kemtekniskt, textil, 
verktyg, trädgårdsmöbler, markiser, rullgardiner, persienner, solskydd, och lampor för 
både ute- och innebruk på en yta av 3000 m² + lagerutrymme.  
 
I takt med att Markislagret har expanderat har detta lett till att informationsmängden 
ökat, därav har även behovet av ett informationssystem ökat. Anna Nilssons, ägaren till 
Markislagret, val av system föll på ett standardsystem från företaget FDT, Förenkla Din 
Tillvaro. Systemet såldes in av Sölvesborgs Data AB som även är en av Sveriges största 
återförsäljare. Systemet heter FDT Avance och är ett affärssystem. FDT Avance 
innehåller moduler för bokföring, fakturering med kund- och leverantörsreskontra samt 
en butiksdatamodul för att integrera kassaförsäljningen.1 En modul i detta sammanhang 
är en fristående applikation som kan sammanfogas med andra applikationer för att på 
bästa sätt tillfredsställa verksamhetens behov. Vid ökat behov ska även andra moduler 
enkelt kunna kompletteras med verksamhetens befintliga moduler. För att 
affärssystemet skulle fungera i verksamheten var inköp av kringutrusning nödvändig. 
Denna utrustning bestod av bland annat skrivare för utskrift av etiketter, streckkoder 
och rapporter. För att denna utrustning i sig skulle fungera och kunna integreras med 
systemet var det nödvändigt att utveckla specialapplikationer till utrustningen. 
Utvecklingen av specialapplikationerna stod Jan-Åke Brandt på företaget BraSoft för. 
Jan-Åke Brandt arbetar främst med att utveckla applikationer till små och medelstora 
företag men samarbetar även med Sölvesborg Data AB vid anpassning av FDT:s system 
till olika verksamheter.  

                                                 
1 http://www.solvesborgsdata.com/  under fliken administationsprg -> fdt Avance Affärssystem, 2003-05-04 
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1.1.2 Användaren i centrum 
Under vår studietid på BTH har vi läst kurser som framhäver hur viktigt det är att sätta 
användaren i fokus vid utveckling av informationssystem samt när det gäller val av 
standardsystem. Human Computer Interaction (HCI) har på senare år blivit en viktig 
disciplin inom utvecklingen av datorbaserade system. Det är viktigt att fokusera på 
interaktionen mellan människor och datorer. För att en interaktiv produkt ska accepteras 
av användarna är det enligt Preece (2002) viktigt att denna är lätt att lära, effektiv och 
tillfredställande. Det är även viktigt att användarnas förväntningar stämmer överens 
med det system som ska sättas i bruk. Enligt Dexner (1995) finns det en arbetsmodell 
för val och implementering av standardsystem. I analysfasen ska det fastställas vilka 
behov verksamheten har samt vilka personella och tekniska förutsättningar som finns. 
Det är viktigt att en analys av de personella förutsättningarna genomförs innan valet av 
standardsystem sker. Det bör kartläggas vilka tidigare datakunskaper och erfarenheter 
av datorer användarna har, liksom vilken acceptansnivå de har inför ett system. 
 
I många av dagens etablerade utvecklingsmodeller fokuseras det allt för lite på 
användarna som faktiskt är de som ska använda systemet. Därför finns det nu, enligt 
Gulliksen (2002), ett antal principer att beakta för att kunna anpassa en 
utvecklingsmodell och få ett användarcentrerat perspektiv på denna. Dagens 
utvecklingsmodeller lägger allt för mycket tid på att modellera informationshanteringen 
och informationsflödet mellan användare och system2. I många fall beaktas inte de 
aktiviteter som pågår parallellt med användningen av systemet. 

1.1.3 Statistik över IT-utvecklingsprojekt 
I USA har det gjorts en undersökning av framgången bland amerikanska IT-
utvecklingsprojekt, CHAOS-rapporten (Standish Group 1994).3 Bland de 8380 olika IT-
utvecklingsprojekt som undersöktes framkom det att det fanns tre typer av projekt.  
 
Av de 8380 projekt som undersöktes var det 16,2 % som genomfördes enligt planerna 
(typ 1), 52,7 % genomfördes med förändrade planer (typ 2) och 31,1 % av projekten 
avbröts (typ 3). Efter en djupare undersökning av vilka faktorer som var avgörande för 
de 16,2 % lyckade IT-projekten visade sig effektiv användarmedverkan i 
utvecklingsprocessen ligga högst på listan med 15,9 %, strax efter låg bra planering och 
stöd från beslutsfattarna med 13,9 % och på en tredje plats låg en tydlig 
kravspecifikation med 13 %. När deltagarna i undersökningen tillfrågades om vilka 
faktorer som orsakade att projekten genomfördes med förändrade planer, var den 
främsta orsaken brist på användarmedverkan. De två främsta orsakerna till att projekten 
misslyckades berodde på ofullständiga kravspecifikationer och bristande 
användarmedverkan (se figur 1 på nästa sida). 

                                                 
2 http://www.stimdi.se/arrangemang/konf/stimdi01/artiklar/arb.pdf, 2003-05-07 
3  http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php, 2003-05-03 
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Typ 1: 
Genomfördes planenligt  
 
Typ 2 
Genomfördes med förändrade planer 
 
Typ 3: 
IT-projekt genomfördes ej 
 
 

Figur 1 Diagram över IT-projekts framgång.                                                                                   
Källa: CHAOS-rapporten 1994. 

 

1.1.4 Problemformulering 
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi använder flera olika synonymer för slut-
användarna på Markislagret. De synonymer vi använder är anställda, personal, 
användare och slutanvändare.  
 
Då vi båda är intresserade av att få djupare kunskaper om hur systemutvecklings-
processen går till i praktiken föll det sig naturligt att undersöka detta på Markislagret, då 
de för drygt ett år sedan fick ett informationssystem implementerat i verksamheten. Vi 
är främst intresserade av att få ökade kunskaper om vilket arbetssätt systemutvecklaren 
använder sig av samt hur mycket slutanvändarna involveras i denna process.  
 
Då Jeanette arbetar extra på Markislagret har hon genom egna iakttagelser och 
erfarenheter av systemet fått uppfattningen att slutanvändarna till viss del har problem 
med att använda systemets alla funktioner. Utifrån Jeanettes observationer verkar det 
som att användarna anser att standardsystemet inte fungerar tillfredsställande. Systemet 
följer inte tidigare inarbetade rutiner till belåtenhet, vilket orsakar frustration hos 
personalen i vissa situationer. Personalen har därför fått anpassa/omarbeta fungerande 
arbetsrutiner vid införandet av systemet. Genom observationerna har Jeanette fått 
uppfattningen att slutanvändarna har problem att acceptera systemet till fullo.  
 
När det uppstod problematiska situationer hade inte slutanvändarna den kunskap som 
krävdes för att lösa dessa problem. Ett exempel på problem kunde vara att det uppkom 
felmeddelande, vilka kan vara kryptiska för en användare som inte har arbetat med 
datorer tidigare. Ett annat problem kunde vara att kassautrustningen, tangentbordet eller 
skannern slutade att fungera. Om användarna inte har kunskap om hur de ska åtgärda 
problemet snabbt nog leder detta till att arbetsflödet rubbas, detta i sin tur resulterar i 
växande kassaköer och irritation bland butikens kunder. Trots att systemet har funnits i 
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verksamheten över ett år uppstår det fortfarande problem. Dessa problem kan dock lösas 
snabbare då användarna nu har fått ökade kunskaper. Saknaden av kunskap innebar att 
systemet ansågs vara ”dåligt” eller ”inte fungerade som det skulle”. Det är av denna 
anledning som vi i vår rapport vill framhålla hur viktigt det är med användarmedverkan 
i utvecklingsprocessen. Att få vara delaktig genom olika aktiviteter kan förbereda 
slutanvändarna för olika problemsituationer och hur de lättast kan lösa dessa. 
 
Att användarna fortfarande inte känner sig tillfredsställda med systemet anser vi är ett 
problem. För att ta reda på om systemutvecklaren har använt sig av ett 
användarcentrerat synsätt kommer vi att undersöka närmre vilka modeller och metoder 
användaren har använt sig utav i utvecklingsprocessen. Vi är inställda på att 
utvecklingsmodeller och metoder med tillhörande aktiviteter och verktyg inte har 
använts i samma utsträckning som vid egenutvecklade system då det är ett 
standardsystem som är implementerat i verksamheten, det är därför av intresse att se på 
detta tillvägagångssätt i systemutvecklingsprocessen. 
 

1.2 Frågor 
De frågor som ska ge oss svar på vårt problem är följande: 
 
Hur arbetar systemutvecklare när det handlar om att anpassa standardsystem i en 
befintlig verksamhet? 

 
• Vilka modeller och metoder har använts vid anpassningen av standardsystemet? 

 
• Vilket arbetssätt har systemutvecklaren när han vill få fram användarnas 

synpunkter, krav och önskemål? 
 

• På vilket sätt har användarna involverats i utvecklingsprocessen? 
 

• Vad anser användarna om sin medverkan? 
 

• Är systemet ett stöd i användarnas dagliga arbete? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att få en förståelse huruvida användarcentrerad systemdesign 
används i praktiken i detta fall. Vi vill söka svar på hur systemutvecklaren på BraSoft 
har gått till väga med anpassningen av informationssystemet på Markislagret. Vi vill 
även komma fram till i vilken utsträckning slutanvändarna har varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen. Slutligen vill vi få klarhet i om slutanvändarna anser att systemet 
är ett stöd i deras dagliga arbete.  
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1.4 Målgrupp 
Denna undersökning vänder sig till studenter och andra som är intresserade av ämnet 
användarcentrerad systemutveckling. Kravet är att känna till de mest cent rala begreppen 
inom området men vi har i så stor utsträckning som vi anser nödvändigt förklarat de 
begrepp som kan vara av betydelse. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss på så sätt att vi studerar ett mindre företag som relativt nyligen fått 
ett informationssystem implementerat. De använder ett standardsystem som har 
modifierats och utifrån systemutvecklarens tillvägagångssätt och de av oss själva valda 
teorier som berör systemutveckling gör vi en jämförelse.  
 
Eftersom vi bara studerar ett företag kan våra slutsatser inte anses vara generellt 
gällande för alla verksamheter, men vi tror att de kan appliceras på många mindre 
företag som implementerar ett standardsystem. 
 
Vi kommer i detta arbete inte att gå djupare in på olika aktiviteter som finns att tillgå i 
de olika metoderna. 
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2 Metod 
Vi kommer i detta kapitel tillhandahålla en detaljerad beskrivning över hur vi har gått 
tillväga för att genomföra detta arbete. Slutligen kommer vi även att kritisera det 
tillvägagångssätt som vi valt.  
 

2.1 Metodgenomgång 
Det finns flera olika sätt att gå till väga när en vetenskaplig undersökning ska göras. En 
enkätundersökning innebär att en undersökning görs på en större avgränsad grupp och 
den används ofta för att få svar på frågor som rör vad, var, när och hur. En fråga som 
ofta aktualiseras vid denna typ av undersökning är om resultatet är generellt. Finns det 
inte möjlighet att undersöka ”alla individer” eller ”alla situationer” måste man ta 
ställning till hur urvalet av individer i undersökningsgruppen väljs ut, populationen. 
Undersöks en grupp som är en miniatyr av populationen görs ett stickprov, ett 
slumpmässigt urval av populationen. 
 
En fallstudie innebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp. Det kan 
vara en individ, en grupp individer, en eller flera organisationer eller företag men också 
en situation. Fallstudier används ofta för att studera processer och förändringar och 
utgångspunkten är ett helhetsperspektiv. 
 
För att samla in information kan intervjuer göras. Intervjuer kan genomföras via 
telefonsamtal men också genom att intervjuaren och intervjupersonen träffas. Det är två 
aspekter som bör beaktas när det handlar om att samla information, grad av 
standardisering och grad av strukturering. Grad av standardisering innebär i vilken 
utsträckning frågorna är formulerade i förväg, eller om de formuleras först under 
intervjun. Grad av strukturering handlar om vilket ”svarsutrymme” intervjupersonen får, 
har frågorna som ställs fasta svarsalternativ är frågorna helt strukturerade. 
 
För att få svar på våra frågor ska vi göra en fallstudie, en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp. Vi ska samla in synpunkter från användarna av systemet med hjälp av 
en enkätundersökning och eventuellt också intervjua några av dem. Enkäten ska dels 
bestå av frågor med fasta svarsalternativ, dvs. strukturerade frågor, och dels av frågor 
där användaren ges utrymme att svara med egna ord. Systemutvecklaren som anpassat 
standardsystemet åt Markislagret ska vi intervjua för att få reda på vilket arbetssätt han 
använder. Den intervjun ska göras med låg grad av standardisering och intervjun ska 
bestå av ostrukturerade frågor, för att lämna maximalt utrymme för systemutvecklaren 
att svara inom. Ägaren till Markislagret ska vi intervjua med standardiserade frågor, 
ägaren ska också få svara på enkäten. 



 
Användarcentrerad systemutveckling 

- praktisk eller teoretisk tillämpning? 
 

7 

 

 

2.2 Metodkritik  
Då vi har undersökt ett mindre företag känner vi att en kvalitativ fallstudie har varit en 
bra metod då vi har fått en djupare förståelse för vad alla användare tycker. Om vi hade 
gjort en kvantitativ studie hade vi i och för sig fått mer material att analysera och fått en 
bredare insyn i hur systemutvecklingsprocessen gått till men den djupare förståelsen 
hade gått förlorad.  
 

2.2.1 Enkät till användarna 
Det var svårt att formulera konkreta och precisa frågor som skulle ge oss ett underlag att 
arbeta med. Vi var på plats när de första enkäterna fylldes i av användarna och då insåg 
vi att enkäten inte var tillräckligt tydligt formulerad. För att få fram tydligare svar valde 
vi att komplettera med intervjuer av användarna.   
 
Enkätfrågorna i första delen gav inte användarna möjligheten att vidareutveckla sina 
svar då det bara fanns ja- eller nej-alternativ. Det visade sig behövas ett svarsalternativ 
”till viss del” för att vissa av frågorna skulle kunna besvaras så korrekt som möjligt. Då 
användarna inte kunde svara ja eller nej blev resultatet i stället att de kryssade mitt-
emellan rutorna. Det bästa hade varit om det funnits en möjlighet för användarna att 
motivera sina svar för att vi skulle kunna få ett bättre underlag att arbeta med. Som 
tidigare nämndes så ställdes det uppföljningsfrågor för att vi skulle få ut mer av enkäten. 
De tre personer som vi intervjuade fick representera alla användare. Då företaget är ett 
litet företag så diskuteras det mycket och de användarna vi pratade med hade en klar 
bild av vad de flesta medarbetarna tycker. 
 
Den andra delen berörde vilka synpunkter användarna hade på systemet, vad de skulle 
vilja ha annorlunda i systemet, deras datorvana och hur mycket de använder datorer 
utanför arbetsplatsen. Del två gav oss en bra bild av vilka tidigare kunskaper och 
erfarenheter användarna har av datorer. Vi kan av detta dra slutsatser angående 
användarnas frustration över systemet, dvs. deras brist på kunskap om datorer.  
 
Det externa bortfallet var en person. Anledningen till att denna person inte svarade på 
enkäten var att hon inte arbetar i verksamheten dagligen, utan bara en dag per vecka 
eller var 14:e dag. Eftersom hon inte använder standardsystemet lika regelbundet som 
de andra anställda har vi bortsett från henne när vi sammanställt enkäten.  

2.2.2 Intervjuer 
De intervjuer vi genomförde med utvecklaren och ägaren gav ett bra underlag att arbeta 
vidare med. Frågorna till ägaren kunde ha varit lite fler men då Jeanette jobbade extra 
under större delen av uppsatsperioden och har ett nära förhållande till alla de anställda, 
inklusive ägaren, har vi fått en bra och intressant inblick i hur de förhåller sig till 
systemet.  



 
Användarcentrerad systemutveckling 

- praktisk eller teoretisk tillämpning? 
 

8 

 

 

2.3 Informationsinsamling 
Vi har studerat böcker, artiklar och även sökt information på Internet för att fördjupa 
våra kunskaper i användarcentrerad systemutveckling. Vi har också haft stor nytta av 
kursen Människa – datorinteraktion som vi gick på Blekinge Tekniska Högskola våren 
2003. Att med säkerhet kunna välja ut den litteratur som ger det mest objektiva 
resultatet inom aktuellt problemområde är inte helt enkelt. Utbudet av litteratur inom 
området för egenutvecklade system är enormt stort, när det handlar om 
systemutveckling vid införande av standardsystem har vi däremot inte hittat så mycket. 
Vi har dock försökt välja information som är lämplig för området men det är baserat på 
våra val och därför subjektivt. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Vi kommer i detta kapitel att ge en förklaring över det område som vårt arbete handlar 
om. Vi kommer att ta upp vad informationssystem, systemutveckling, kravspecifikation 
och standardsystem är, samt ge en förklaring till vad som måste genomsyra en 
utvecklingsprocess för att den ska anses som användarcentrerad.  
 

3.1 Centrala begrepp 
För att beskriva några centrala begrepp som vi använder oss av har vi valt att ta med 
några citat som belyser innebörden av begreppen. 
 
Vad är informationssystem? 
Definitionen på informationssystem enligt Nationalencyklopedin: 
 

”informationssystem,  system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, 
lagrar och distribuerar information. Termen har en allmän innebörd, men 
används oftast för datorstödda informationssystem. I definitionen innefattas 
såväl ett systems tekniska utrustning som dess mänskliga aktiviteter och rutiner. 
Exempel är system som ger stöd för att planera, övervaka eller styra en 
verksamhet i en organisation, t.ex. orderbehandling, lagerhantering eller 
produktionsplanering, beslutsstödsystem, system för text- eller bildhantering, 
kalkylering, elektronisk post, informationsdatabaser (som bibliografiska 
databaser eller databaser med samhällsinformation) etc.”4 

 
Vad är systemutveckling? 
 Avdic (1999, sid. 171) definierar systemutveckling så här: 
 

”Systemutveckling innebär utveckling av datoriserade informationssystem. Ett 
datoriserat informationssystem är en artefakt som automatiserar någon form av 
(del)rutin. Utvecklingen är de aktiviteter som leder fram till informations-
systemet. Processen kan te sig på många olika sätt. Det kan vara fråga om allt 
från ett flerårigt projekt med hundratals aktörer inblandade till en aktivitet 
gjord på några minuter av en person.” 

 
Vad är kravspecifikation? 
En kravspecifikation är ett dokument där användarnas önskemål och systemerarnas 
tekniska lösningar sammanställts. Kravspecifikationen beskriver vilka mål som ska 
uppnås och innehåller en beskrivning av informationssystemet. Den innehåller också 
vilka organisatoriska och personalmässiga förutsättningar som krävs för att målen ska 
kunna uppnås. Kravspecifikationen beskriver också informationssystemets funktioner, 
informationssystemets generella egenskaper, funktionernas egenskaper, manuella 
funktioner och beskriver också kraven på dokumentation och utbildning. 

                                                 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211494&i_word=informationssystem 
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Vad är standardsystem? 
Ett standardsystem är en färdig programvara som kan utnyttjas i ett företags 
verksamhet. Det har utvecklats för att kunna motsvara flera användares 
verksamhetsbehov och är alltså en generell lösning. Ett standardsystem innehåller ett 
eller flera sammanhängande dataprogram och har karaktären av automatiserat 
informationssystem. Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt, med varierande 
grad av anpassning. Man skiljer mellan tre olika typer av standardsystem: 
 
§ Hårdkodade 
§ Tabellstyrda 
§ Programmerbara 

 
Att anpassa hårdkodade standardsystem är komplicerat då det måste ske genom 
ändringar i programkoden. Ett tabell- eller parameterstyrt system medger större 
flexibilitet och anpassningsmöjlighet. Programmerbara standardsystem kan anpassas 
inom ramverket för systemet. 
 

3.2 Standardsystem  
Att införa standardsystem i en verksamhet har både för- och nackdelar. De negativa 
effekterna kan t.ex. vara att leverantörsberoendet ökar, att anpassningsbehoven 
underskattas eller att beroendet av extern kompetens ökar. Det handlar också om att 
ändra människors attityd och att bryta invanda mönster. Positiva effekter kan vara att 
införanderutinerna ofta är standardiserade och det går snabbt att komma igång. Det som 
oftast framhålls är de ekonomiska fördelarna, ett standardsystem kostar inte lika mycket 
som ett egenutvecklat system. En annan fördel är att ett standardsystem kan 
demonstreras för köparen, det kan vara svår för en oinvigd att föreställa sig ett 
informationssystem utan att få det demonstrerat för sig.  
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3.3 Modeller 

3.3.1 Livscykelmodellen baserad på anskaffning av standardsystem 
I den traditionella livscykelmodellen med egenutveckling består systemeringen av 
analys och utformning. När det handlar om anskaffning av ett standardsystem består 
systemeringen av val av standardsystem och anpassning av valt standardsystem. I figur 
2 visas livscykelmodellen vid egenutveckling respektive anskaffning av standardsystem, 
enligt Andersen (1994). Förändringsanalysen är densamma i båda fallen och den bör 
visa om man ska egenutveckla ett informationssystem eller om ett standardsystem ska 
väljas. Efter systemeringen har båda livscykelmodellerna samma faser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Livscykelmodellen vid egenutveckling och vid anskaffning av standardsystem.             
Källa: Systemutveckling – principer, metoder och tekniker (1994, s 367). 

 

3.3.2 Relationsmodellen 
Andersen (1994) beskriver en modell som kan användas för att kunna diskutera hur man 
får bästa överensstämmelse mellan verksamhetens önskemål och standardsystem, 
relationsmodellen i SIV. Det är Institutet för Verksamhetsutveckling, Institut V, som 
har utarbetat modellen SIV (Standardsystem I Verksamheter). Modellen visar hur man 
utifrån en viss överensstämmelse mellan önskemål och system kan arbeta sig fram till 
ännu bättre överensstämmelse. 
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0 = Den här delen av standardsystemet är utan intresse för köparen 
1 = Den här delen av standardsystemet accepteras utan problem 
2 = Den här delen av standardsystemet kan användas för att effektivisera  

verksamheten utöver det som anges i kravspecifikationen 
3 = Det här kravet tillgodoses genom att standardsystemet byggs ut av leverantören 
4 = Det här kravet tillgodoses genom att leverantören gör ändringar i standardsystemet 
5 = Den här delen av standardsystemet accepteras genom att verksamheten anpassar sina krav 
6 = Det här kravet tillgodoses genom att köparen gör ändringar i standardsystemet 
7 = Det här kravet tillgodoses genom att verksamheten genomför egenutveckling 
8 = Det här kravet gör man ingenting åt 
9 = Det här blir en outnyttjad del av standardsystemet (en restpost) 

Figur 3 Relationsmodellen.                                                                                                                   
Källa: Andersen (1994, s 369). 

 
Relationsmodellen är ett arbetssätt där varje steg i processen ger ett resultat. Till att 
börja med skiljer man ut de delar av standardsystemet som inte är relevanta för 
verksamheten (0). Sedan tas de delar av standardsystemet fram som enkelt kan 
implementeras i verksamheten (1). När ett nytt system tas i bruk finns det möjlighet att 
effektivisera verksamheten eftersom standardsystemet kan innehålla rutiner och 
processer som man tidigare inte har tänkt på (2). För att få standardsystemet att passa 
till fler av verksamhetens önskemål kan leverantören förbättra systemet (3). Det kan 
också vara så att leverantören gör ändringar i ett befintligt standardsystem, för en viss 
köpare (4). Ofta får verksamheten också anpassas till standardsystemet genom att 
önskemålen anpassas för att fler delar av standardsystemet ska kunna användas (5). 
 
För att få ännu bättre överensstämmelse mellan önskemål och standardsystem 
undersöker man om det är möjligt att modifiera eller ändra systemet på egen hand. Detta  
kan vara vanskligt då leverantören kanske avsäger sig ansvaret för underhållet (6). Det 
går kanske inte att få en bättre överensstämmelse mellan verksamhetens önskemål och 
standardsystemet, vissa delar av standardsystemet kan inte utnyttjas (9). Det är tänkbart 
att alla önskemål inte kan uppfyllas av standardsystemet, då får man göra en 
egenutveckling inom det området (7) eller acceptera att alla mål inte kan realiseras (8). 
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Det är en väldigt beskrivande modell och det används flera beskrivningstekniker. Några 
av de olika beskrivningsteknikerna kallas marknadsöversikt, jämförelsematris, 
funktions/moduljämförelse, jämförelsegraf (J-graf) och komponentjämförelse. En 
beskrivningsteknik innebär att vissa symboler används och det finns regler för hur 
symboler och text ska användas. Andersen (1994) betonar hur viktigt det är med en 
kravspecifikation, även när systemutvecklingen baseras på ett standardsystem. Det är 
denna beskrivning som måste inleda arbetet. 
 
SIV-modellen täcker inte all anskaffning av standardsystem, i figur 4 är det markerat 
vilka delar modellen är koncentrerad på. 
 
 

 

Figur 4 Standardsystem indelade efter anpassningsintention och anpassningssätt.                      
Källa: Systemutveckling – principer, metoder och tekniker (1994, s 361). 
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3.3.3 VFS-modellen 
Brandt, Carlsson & Nilsson (1998) har utvecklat en modell som heter VFS-modellen, 
Välja och Förvalta Standardsystem. Denna bygger på SIV-metoden och har 
utgångspunkten i frågan: Hur ska jag som kund välja och förvalta standardsystem för 
att nå en bättre verksamhet?  
 
Det betonas att beskrivningar av verksamhetens krav och behov samt att beskrivningar 
över olika standarsystem måste göras. Sedan görs en jämförelse mellan 
överensstämmelsen mellan den önskade verksamheten och de möjligheter som 
standardsystemen erbjuder. Det är utifrån denna jämförelse som valet av standardsystem 
görs. 
 
VFS-metoden ger stöd för ett integrerat arbetssätt under systemets hela livscykel. VFS-
modellen delar in systemarbetet i olika arbetsområden:  
 

• Strategi  
• Förstudie  
• Utveckling  
• Förvaltning  
• Projektarbete 
 

Strategi är det sätt som används för att nå övergripande mål, och området delas upp i 
fem nivåer: företagsstrategi, informationsstrategi, AU-strategi (Administrativ 
Utveckling), VFS-strategi och ADB-strategi. Förstudien delas in i olika etapper som 
nulägesbeskrivning, problemanalys, åtgärdsanalys och rapportering. Förstudien kan 
också ha olika inriktningar utifrån olika perspektiv såsom strategiperspektiv, 
utvecklingsperspektiv eller förvaltningsperspektiv. Förstudien innehåller flera etapper 
med underliggande arbetssteg och det som görs är en nulägesbeskrivning, 
problemanalys, åtgärdsanalys och rapportering.  
 
Efter en förstudie som visar på behovet av nya standardsystem delas arbetet in i olika 
etapper: val, anpassning, införande, användning och drift, efterstudie och till sist 
avveckling. De tre första etapperna kallas anskaffning av standardsystem, vilket innebär 
upphandling eller återanvändning av system. Etapperna efterstudie och avveckling 
kallas besiktning av systemet. Har verksamheten ett specifikt standardsystem som redan 
är utvalt hoppas etappen val över och då finns det ingen valfrihet.  
 
VFS-metoden betonar att utgångspunkten är en väl avvägd kravspecifikation när det 
gäller det fortsatta utvecklingsarbetet. Förvaltning innebär åtgärder för att bibehålla eller 
förstärka systemets nytta för verksamheten, till en rimlig kostnad. Författarna beskriver 
en förvaltningsmodell i nio olika etapper som beskriver aktiviteterna i 
förvaltningsarbetet.  
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För att slutprodukten ska komma fram i rätt tid och till rätt kostnad bör systemarbetet 
ske i projektform. Här menar författarna att projektarbetet ska vara en ram för VFS- 
metoden, och de beskriver även en projektstyrningsmodell. I projektarbetet innefattas 
utbildning av användare, nyckelordet är skräddarsydda utbildningar. Brandt m.fl. (1998) 
menar att det är lämpligt med skräddarsydda utbildningar då de flesta användare inte 
utnyttjar hela systemet med alla dess funktioner. 

 
 
Figur 5 VFS -modellen.                                                                                                                          
Källa: Brandt m.fl. (1998, s 23). 

 

3.3.3.1  Användarnas roll 
Enligt Andersen (1994) är det mycket viktigt att användarnas deltagande är av sådan 
karaktär att informationssystemet som utvecklas verkligen underlättar användarnas 
arbete. I livscykelmodellen bestämmer användarna vad informationssystemet ska utföra 
och systemutvecklarna finner det bästa sättet att frambringa detta. 
 
Andersen (1994) säger också att principiellt kan arbets- och beslutsfördelningen mellan 
användare och systemutvecklare definieras som att användarna definierar systemets 
yttre egenskaper medan systemutvecklarna definierar systemets inre egenskaper. De 
inre egenskaperna krävs för att realisera de önskade yttre egenskaperna. Yttre 
egenskaper kan till exempel vara informationssystemets skärmbilder, vilka rapporter 
användarna kan få från informationssystemet och vilka typer av information som ska 
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vara tillgängliga för vissa grupper av användare. Inre egenskaper omfattar den 
maskinella utrustningen men även det sätt på vilken data är organiserad och vilket 
programspråk som ska användas o.s.v. För att användarna ska kunna avgöra vilka yttre 
egenskaper systemet ska ha måste systemutvecklaren förse användaren med information 
som gör det möjligt för användaren att ta ställning till vilken typ av yttre egenskaper 
som han eller hon vill ha med i kravspecifikationen. Användaren måste också få reda på 
vilka kvantitativa eller kvalitativa krav han eller hon kan ställa på olika yttre 
egenskaper. De ekonomiska konsekvenserna av olika val bör systemutvecklaren också 
informera användaren om. Det är sedan systemutvecklarens arbete att komma fram till 
vilka inre egenskaper systemet måste ha för att uppfylla de yttre egenskaperna. 
 
Det finns olika strategier för hur experter och användare ska utnyttjas i 
utvecklingsarbetet. En expertdominerad systemutveckling är då systemutvecklarna har 
ansvaret för systemutvecklingen och användarna har då inte något direkt inflytande över 
systemets yttre egenskaper. Däremot kan användarna ha ett indirekt inflytande. Denna 
typ av systemutveckling kan användas då uppdragsgivaren tror på en harmonimodell, 
dvs. att alla inom verksamheten har gemensamma intressen och samma uppfattning om 
vad systemet bör göra. Det kan också vara att uppdragsgivaren utgår från 
konfliktperspektivet, att om användarna har ett dominerande inflytande på 
systemutvecklingen och ställer krav som uppdragsgivaren inte vill tillmötesgå.  
 
En annan strategi är användarledd systemutveckling, utan direkt medverkan av 
systemutvecklare. Enligt Andersen (1994) passar den bäst när den kombineras med 
användning av standardsystem eftersom då handlar det inte om att användarna själva 
utformar de inre egenskaperna hos informationssystemet. Den mest utbredda strategin 
är att systemutvecklarna samarbetar med användarna. 
 
Andersen (1994) understryker vikten av samordning av utvecklingsarbetet. Parallellt 
med utvecklingen av informationssystemet ska medarbetarna motiveras och deras 
kunskaper ska byggas upp. 
 

3.3.4 Likheter 
Modellerna är väldigt beskrivande och använder sig av flera olika beskrivningstekniker 
som är noggrant skildrade i olika moment. En väl utarbetad kravspecifikation är ett 
centralt dokument i modellerna. Andersen (1994) och Brandt m.fl. (1998) specificerar 
noga hur man ska gå till väga i olika faser i systemutvecklingen med 
beskrivningstekniker osv.  
 
De systemutvecklingsmodeller som beskrivs i arbetet har en hel del gemensamt. Både 
Andersen (1994) och Brandt m.fl. (1998) använder sig av SIV-metoden när en 
jämförelse ska göras mellan verksamhetens önskemål och vad standardsystemen 
erbjuder. Gemensamt för modellerna är också att de är väldigt beskrivande. Det är 
många beskrivningstekniker som används och många olika steg som ska utföras. När 
det handlar om användarnas roll i utvecklingsarbetet skriver Andersen (1994) att det är  
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viktigt att användarnas deltagande är av sådan karaktär att systemet som utvecklas 
verkligen underlättar deras arbete. Däremot beskrivs inte hur detta deltagande ska ske. I 
motsats till alla de beskrivningstekniker som skildras har användarnas deltagande inte 
fått alls lika stort utrymme. Brandt m.fl. (1998) menar att det är viktigt att förankra 
VFS-strategin hos personalen för att de ska känna sig delaktiga. Författarna säger att en 
bra start förutsätter att slutanvändarna i god tid får information och utbildning i 
systemets funktioner. I motsats till de olika faserna i utvecklingsarbetet ges ingen 
konkret information om hur användarnas deltagande ska gå till. 
 

3.4 Användarcentrerad systemdesign (ACSD) 

3.4.1 Skandinaviska skolan 
Redan under 70-talet skapades en filosofi inom systemutvecklingsområdet som rörde 
användarmedverkan i utvecklingsprocessen, participativ design. Tankarna kring denna 
filosofi växte fram i Skandinavien och inriktade sig på mänskliga, sociala och politiska 
sammanhang. De första projekten under 70-talet var politiskt inriktade och avsedda för 
att gynna demokratin på arbetsplatsen, det handlade främst om förhandlingar, lagar och 
bestämmelser. Det var först under 80- och 90-talet som det växte sig starkare med 
metoder och tekniker för det praktiska arbetet med participativ design. 
  
Det som utmärker synen på participativ design är att det ska vara ett ömsesidigt lärande 
mellan designers och användare som leder till att de lär sig om varandras roller. 
Designprocessen handlar om att skapa nya arbetsformer, därför bör användaren 
involveras. Praktisk förståelse är en typ av kunskap som är mycket viktig och som inte 
alltid kan framhållas i ord. Genom att designern använder sig av olika arbetsformer som 
involverar användarna kan deras praktiska kompetens tillvaratas i utvecklingsprocessen 
(Löwgren & Stolterman, 1998). 
 

3.4.2 Grundprinciper 
Enligt Gulliksen (2002) finns det ett antal grundprinciper som inom ACSD utgör ett 
användarcentrerat synsätt och som måste anammas för att en utvecklingsprocess skall 
anses som användarcentrerad.   
 
Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt fokusera på användarna och mätbar 
användbarhet. För att få en grundlig förståelse för vilka användarna är och vilka 
arbetsuppgifter de utför görs olika analyser, bland annat användaranalys, 
arbetsuppgiftsanalys och en analys av användningssammanhanget. De 
användbarhetsmål som användarna vill att systemet ska uppnå måste vara mätbara, 
exempelvis tid för att lösa en uppgift eller antal fel som användarna gör. I 
utvecklingsprocessen måste arbetet vara en pågående, iterativ, process. Att iterativt 
arbeta med designlösningarna tills det att de uppfyller användarnas krav är en viktig 
aspekt i processen. Användarna ska bland annat genom prototyper få möjligheten att 
följa utvecklingen i designprocessen. Detta i sin tur leder till att användarna ska få  
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utvärdera de prototyper som skapats, vilket innefattar att användarna ska kunna avgöra 
huruvida användbarhetsmålen uppfyller deras krav. Därefter ger användarna 
återkoppling med förslag till nödvändiga förändringar. Enligt Gulliksen (2002) 
sammanfattas andemeningen med principerna i figur 6.  
 
 

 
Figur 6 Källa: http://www.hci.uu.se/acsd/principerna.html 

 
Med användarfokus och aktiv användarmedverkan menas att verksamhetens mål, 
användarnas arbetsuppgifter och behov måste vara vägledande i ett tidigt stadium i 
processen. För att få fram viktig information använder man sig av en användarprofil – få 
fram vilka användarna är, uppgiftsanalyser – vilka uppgifter som utförs och 
kontextuella intervjuer för att få en förståelse för användarens behov och önskemål. I ett 
så tidigt stadium som möjligt och genom hela livscykeln ska användarna medverka. 
Slutanvändarna bör involveras under tillfälliga aktiviteter, exempelvis under analys och 
designfas och domänexperterna, de som har expertkunskap om verksamheten, bör 
involveras kontinuerligt. Det är viktigt att skapa en förståelse för vem användaren är, 
deras arbetsuppgifter samt användningssammanhang och behov. Görs detta leder det till 
en användarcentrerad attityd. 
 
Principen om evolutionär utveckling betyder att arbetssättet ska vara iterativt och 
inkrementellt. Användarna ska få tillfälle att ge återkoppling på det som utvecklats för 
att det ska uppfylla deras behov. Tidigt och kontinuerligt ska slutanvändarna få vara 
med och utvärdera prototyper. För att alla ska få en gemensam och delad förståelse ska 
designen dokumenteras på ett sådant sätt att alla inblandade parter förstår. Detta kan 
vara allt från terminologi till notation. 
 
Att utvärdera verklig användning innebär att det ska sättas upp mätbara mål för 
användbarheten och kriterier för designen, dessutom ska dessa mål så långt som möjligt 
styra utvecklingen. Även explicita och uttalade designaktiviteter bör utföras för att 
användbarheten ska öka, i många fall uppstår designen omedvetet. En användare 
uppfattar gränssnittet som ett system, därför bör aktiviteter avsiktligen användas för att 
utveckla detta.   
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Tvärdisciplinära team innehar en bred kompetens vilket är viktigt för att täcka alla 
aspekter i utvecklingsprocessen. Bland dessa ska det finnas en 
användbarhetsförespråkare, även kallad användbarhetsexpert. Denna person ska vara en 
drivande kraft från projektets begynnelse genom hela processen. 
 
För att få en integrerad systemdesign i utvecklingsprocessen bör man arbeta med alla 
delar (aktiviteter och faser) parallellt, kontinuerligt och beroende av varandra. 
 
Organisationer har olika behov och krav när det gäller användbarhet, därför bör varje 
organisation lokalanpassa processerna utefter detta. Detta kan baseras på en 
kommersiell process, utformning av egna processer är också ett alternativ. 
 
Det viktiga i en användarcentrerad utvecklingsprocess är inte i vilken utsträckning 
användarna är delaktiga, utan det viktiga är att de alltid är i fokus och att designerns 
utgångspunkt ska ligga hos användarna och värna om deras behov. Därför är det viktigt 
att de ovanstående principerna genomsyrar hela projektet. 
 
För att blicka tillbaka på den utvecklingsfilosofi som uppstod genom den skandinaviska 
skolan, synsättet som innefattar den sociala aspekten på utvecklingsprocessen, så gäller 
detta även för Gulliksen. I sin tur kan detta även återkopplas till den statistik som 
framkommit ur CHAOS-rapporten (Standish Group, 1994) som presenterades i 
introduktionen i denna rapport. En slutsats som kan dras av detta är att fokus på 
användaren är ett måste för att systemutvecklingsprojekt ska lyckas.
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4 Vår fallstudie 
I detta kapitel ges det en sammanställning av de intervjuer som vi genomfört med 
systemutvecklaren på BraSoft och med ägaren på Markislagret. Det ges även en 
sammanställning av de enkäter som vi delade ut till de anställda på Markislagret. 
Enkäten delades också ut till ägaren och hennes man då även de är användare av 
systemet.  
 

4.1 Intervju med systemutvecklare 
Fredagen den 28 mars intervjuade vi Jan-Åke Brandt, systemutvecklaren som har 
anpassat standardsystemet med nya moduler för att det ska passa till Markislagrets 
verksamhet. Vi besökte honom på hans arbetsplats i Sölvesborg. Han har ett företag 
som heter BraSoft, där han utvecklar egna program, men han arbetar även tillsammans 
med Sölvesborgs Data och hjälper deras kunder med anpassningar. Intervjun gjordes 
med öppna frågor och den varade i c:a en och en ha lv timme. Vi hade tagit kontakt med 
honom via telefon och hade även skickat honom ett e-mail med en bild av 
livscykelmodellen och några förberedande frågor. Intervjun spelades in på band. 
 
Under intervjun framkom det att Jan-Åke Brandt har arbetat med datorer sedan början 
av 1980-talet, han har en lång erfarenhet av programmering och systemutveckling men 
har ingen formell utbildning inom systemutveckling utan är autodidakt. Innan han 
startade sitt eget företag arbetade han med programmering på ett stort företag i över 20 
år. Han arbetar mest med att utveckla egna program, bl.a. har han haft stor framgång 
med ett program för veterinärer.  
 
Det var inte Jan-Åke Brandt som sålde in standardsystemet till Markislagret men han 
har varit med i utvecklingen sedan det implementerades. Han har inte arbetat med någon 
prototyp utan standardsystemet implementerades som en stomme som de har utgått 
ifrån. I det första skedet talade han mest med Markislagrets ägare, Anna Nilsson, om 
vilka funktioner som skulle läggas till men efter hand så har han även talat med 
användarna. Under arbetet med Markislagret har Jan-Åke Brandt utvecklat nya moduler 
för bl.a. rapportutskrifter, prisinläsning, godsmottagning och streckkoder. Han har också 
till viss del anpassat standardsystemet, t.ex. när det har kommit uppdateringar. 
 
Då alla de inblandade verksamheterna, Markislagret, BraSoft och Sölvesborgs Data, är 
mindre företag har de samarbetat på ett informellt sätt. Det finns i princip ingen 
nedskriven dokumentation, det finns t.ex. varken kravspecifikation eller uppgiftsanalys. 
Den dokumentation som finns är källkoden för Jan-Åke Brandts anpassningar. – ”En 
kravspecifikation är nog mycket viktigare när det gäller att bygga upp egenutvecklade 
system från grunden”, säger Jan-Åke Brandt. Samtidigt säger han att det är nog bra med 
en kravspecifikation om parterna inte är överens.  
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När vi frågade om han använde sig av livscykelmodellen i sitt arbete svarade han att han 
inte följer någon färdig modell, men att han nog omedvetet följer de olika stegen i 
livscykelmodellen. Hela arbetet med att anpassa standardsystemet för att passa 
Markislagrets behov har varit en iterativ process, enligt systemutvecklaren. Både 
ägaren, användarna och han själv har under tidens gång kommit på nya lösningar som 
har implementerats i systemet. Vi frågade vilket arbetssätt Jan-Åke Brandt har när han 
vill få fram användarnas synpunkter, krav och önskemål och vilka modeller/metoder 
han använder sig av för att fånga upp användarnas rutiner. Han svarade att han inte gör 
någon formell uppgiftsanalys utan han har studerat hur användarna arbetar och samtalat 
med dem när han har besökt Markislagret. Sedan har han utformat modifieringarna 
baserat på det. 
 
När vi diskuterade hur mycket det går att ändra i denna typ av standardsys tem, sa Jan-
Åke Brandt att det inte är så mycket som går att förändra utan till viss del får 
verksamheten anpassas till standardsystemet och inte tvärt om. Det går inte att göra så 
stora ändringar i standardsystemet, däremot är det mycket enklare att förändra de 
moduler som han själv har skapat. Han säger att de har väldigt bra kontakt med dem 
som tillverkar standardsystemet, eftersom Sölvesborgs Data är en av Sveriges största 
återförsäljare av FDT:s produkter. Enligt Jan-Åke Brandts uppfattning lyssnar FDT i 
Luleå på deras synpunkter och gör förändringar i standardsystemet emellanåt, men det 
tar väldigt lång tid innan förändringarna kommer till stånd. 
 
När det gäller utbildningen av användarna har en representant från Sölvesborgs Data 
skött den biten, men enligt Jan-Åke Brandt så ska programmet vara så lätt att använda 
att någon längre utbildning inte behövs. Användarna på Markislagret fick också tillgång 
till en kassa där de kunde öva på de olika momenten. Det finns en manual till 
standardsystemet, men systemutvecklarens erfarenhet säger honom att användare inte så 
gärna läser manualer. 
 
Systemutvecklaren anser att de flesta anställda vid Markislagret har varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen. Även om det inte har skett under några formella möten så anser 
han att de flesta har fått komma till tals när det gäller systemet. När vi frågade om han 
tror att användarna är nöjda med systemet så svarade han att han tror att användarna är 
ganska nöjda med systemet. 
 

4.2 Intervju med ägare 
Det hade under en längre tid varit aktuellt att införskaffa ett informationssystem för att 
underlätta många av arbetsuppgifterna på Markislagret. Att Anna Nilsson valde just 
FDT:s informationssystem beror på att en representant från Sölvesborgs Data AB, 
återförsäljare för FDT:s system, besökte Markislagret vid några tillfällen och visade vad 
de hade att erbjuda. Anna Nilssons man, Urban Nilsson, hade under en tid försökt få 
kontakt med andra försäljare av system, bland annat WM-data, men tyckte inte att de 
fick något gensvar på sitt visade intresse, därför föll det sig naturligt att välja FDT:s 
system. På Markislagret används butiksdata-, bokförings-, fakturerings- och 
leverantörsmodulen.  
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För att systemet skulle passa in i verksamheten fick ägaren komplettera systemet med 
flera funktioner. Dessa funktioner är utskrift av etiketter, rapportutskrifter, prisinläsning, 
godsmottagning och streckkoder. Anna Nilsson hade svårt att uppskatta hur mycket tid 
som hade lagts ner i samarbete med systemutvecklaren för att fastställa exakt vilka 
behov systemet skulle uppfylla. Hon tyckte att det hade gått åt mycket tid just i början, 
innan systemet implementerades. Urban Nilsson tyckte att det hade varit mycket mer 
jobb med att anpassa systemet än vad han trodde, detta gällde även för Anna Nilsson. 
Än idag fungerar systemet inte till 100 procent trots att systemet har varit i bruk i över 
ett år. Anna Nilsson och Urban Nilsson är otroligt nöjda med Jan-Åke Brandts insats, 
han har alltid ställt upp när det har varit nödvändigt. Jan-Åke Brandt är programmerare 
och den person som Anna Nilsson och Urban Nilsson har varit mest i kontakt med. Han 
äger företaget BraSoft som finns i samma lokaler som Sölvesborgs Data och det är han 
som har skött anpassningarna av FDT-systemet åt Markislagret. 
 
Generellt fungerar systemet bra men det har en del brister som fortfarande inte är 
åtgärdade. Anna Nilsson tyckte att det hade varit ett jobbigt första år men det var hon 
införstådd med att det skulle vara. FDT hade sagt åt henne att hon kunde räkna med att 
det tog ett år att få ett fungerande system i verksamheten. I bilaga I finns frågorna vi 
ställde till ägaren. 
 

4.3 Enkät 
Sammanställningen av de svar som framkom av enkäten och de intervjuer som 
kompletterade denna. I bilaga II finns enkäten och i bilaga III finns motiveringen till 
frågorna. Se bilaga IV för sammanställning av resultat i tabellform. 
 

4.3.1 Del 1 
Enkäten påvisar att det endast är två personer som deltagit i arbetet med att ge förslag 
och synpunkter till systemutvecklaren. De resterande fem användarna känner sig inte 
delaktiga i detta arbete vid introducerandet av systemet. Det är ägaren och hennes man 
som har känt delaktighet, ingen av de ”verkliga” användarna har känt någon delaktighet. 
 
Det fanns inga motsättningar ifråga om att ett datoriserat informationssystem skulle 
implementeras i verksamheten. Alla ansåg att systemet var välkommet. Ett svar var 
dock blankt men detta berodde på att personen i fråga anställdes efter det att systemet 
implementerats i verksamheten.  
 
Majoriteten (sex personer) ansåg att systemet har underlättat användarens 
arbetsuppgifter. En person tyckte ”till viss del”, en del arbetsuppgifter har försvårats 
ansåg denna person. De flesta ansåg att hanteringen vid betalning hade underlättat 
genom inskanning av varorna. Däremot hade processen vid godsmottagningen 
försämrats. Inläsningsrutinen av varor är något som alla användare har reagerat på. Som 
det ser ut idag så måste varorna läsas in manuellt i systemet. De flesta verkade förvänta 
sig att inläsningen skulle gå båda snabbare och smidigare.  
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På frågan om systemet gjorde det användaren vill var åsikterna ganska varierade. 
Majoriteten (tre personer) svarade ”till viss del” medan det var lika fördelat på ”Ja” och 
”Nej”.  
 
Majoriteten svarade ”till viss del” på frågan om systemet löser uppgiften snabbt, medan 
två personer svarade ”Ja”. Det var ingen som svarade att systemet inte löser uppgiften 
snabbt. Alla är nöjda med butiksdatamodulen, den som sköter registreringen av varor 
när kunder kommer till kassan. Då butiken har över 10 000-tals varor på hyllorna har 
det varit svårt att hinna med och registrera dessa i databasen. Det är dessa varor som 
stannar upp hanteringen och arbetstakten i kassan. Det har även kommit en uppdaterad 
version av systemet och detta hade användarna inte fått någon information om, därför 
tycker de att det är lite svårt att hitta de olika funktionerna i systemet. Detta gäller 
främst de användarna som inte står i kassan dagligen. Det har även tagits bort en vital 
funktion, hantering av presentkort vid retur, säger en användare.  
 
De flesta användarna tyckte att det är lätt att orientera sig i systemet. Däremot tyckte en 
person att det var svårt och en ansåg att det var ”Till viss del”. Det som gör det svårt är 
som tidigare nämndes är att systemet uppdateras och då har användarna som inte står i 
kassan svårt att hålla sig à jour med systemet. Detta just för att de inte får någon 
information om att systemet uppdaterats. Dessutom anser de att systemet har försämrats 
i takt med uppdateringarna. 
 
Svaren på om systemet löser dina uppgifter gav ett blandat resultat. Två personer ansåg 
att systemet löser uppgifterna, tre ansåg att systemet i vissa fall löser uppgifterna men i 
andra inte, och två ansåg att systemet inte löser uppgifterna. Även här återblickar man 
till hantering av tillgodokvitto och presentkort. 
 
Svaret på frågan om systemet är lätt att arbeta med var ganska koncentrerat till ”Ja” 
(fem personer). En person svarade ”Till viss del” och en svarade ”Nej”. Systemet är lätt 
att arbeta med när man väl har lärt sig det, tyckte användarna. 
 
Det visade sig inte finnas några klara ”Ja” till att systemet uppfyller deras förväntningar 
däremot ansåg majoriteten, fyra personer, att systemet ”Till viss del” gör detta medan de 
resterande svarade ”Nej”. Det som inte fungerar enligt deras förväntningar är 
hanteringen av inläsning av varor till databasen. Det är även en massa små buggar i 
systemet som orsakar att systemet inte uppfyller förväntningarna.  
 
Majoriteten (fyra personer) svarar att systemet är ett stöd i verksamheten och i deras 
arbete medan två personer tyckte ”Till viss del” och en person höll inte med alls. Den 
främsta orsaken till att vissa inte ser systemet som ett stöd i deras arbete beror på att allt 
inte fungerar ”felfritt”. Det är fortfarande mycket som måste göras för att systemet ska 
vara mer som ett stöd än att försvåra arbetet för en del av användarna. För att arbetet ska 
fungera friktionsfritt måste alla buggar åtgärdas och alla varor måste läggas in i 
systemet. 
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Sex av sju personer hade fått någon slags utbildning i hur systemet fungerar, medan en 
person ansåg sig inte ha fått någon utbildning. Anledningen till detta visar sig vara att 
personen i fråga anställdes efter det att systemet implementerades. 
 
Alla ansåg att det finns funktioner i systemet som inte fungerar tillfredsställande eller 
som de inte är nöjda med.  
 

4.3.2 Del 2 
Alla användarna var samstämmiga på frågan ”Andra synpunkter, t.ex. på din medverkan 
vid anpassning av systemet och utbildningen”, de ansåg att utbildningen hade varit 
alldeles för kort. Det framkom att användarna endast fått vara med vid ett par tillfällen 
för att få kunskap om hur systemet fungerar. Utbildningen skedde under arbetstid då det 
var kunder i affären och detta resulterade att de emellanåt blev avbrutna. Detta i sig 
resulterade i att de hade koncentrationssvårigheter och svårt att ta till sig informationen. 
Vid ett tillfälle ordnades det en gemensam genomgång efter arbetstid där alla samlades 
runt en kassaterminal för att kunna se och lära sig systemet. En av användarna ansåg att 
detta var ett allt för stressande moment med ”tusen frågor”. En annan användare tyckte 
att representanten från Sölvesborgs Data AB som var där för att demonstrera systemet 
inte tog hänsyn till vilken nivå, kunskapsmässigt, som användarna låg på. Så här 
beskrev de sina upplevelser: 
 

 -  ”Vi hade bara en snabbgenomgång av kassan och då var alla anställda 
närvarande, tusen frågor + att alla ville pröva”. 
 
-  ”Utbildningen gick lite fort för mig, togs som en självklarhet att man 
skulle förstå med en gång vilket är väldigt svårt om man inte alls arbetat 
med datorer och dess termer. ” 
  
-  ”Jag tycker att utbildningen var lite kort, tog tid innan man lärde sig 
det.” 
 
-  ”Lite bättre genomgång skulle vi haft, det var nervöst när man inte 
hade koll och kunderna blev lite irriterade.” 
 
-  ”Kunde varit bra med några genomgångar extra.” 
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Då användarna blev tillfrågade om det fanns något som de ville ha annorlunda i 
systemet fick vi bara ett fåtal exempel på detta. Någon svarade att -  ”Systemet 
är nog bra om allt fungerar.”, en annan: -  ”Att man kan lita på det när man 
räknar kassorna. Tre lämnade blanka svar och de användarna som svarade på 
frågan hade dessa önskemål:  
 

-  ”Kortdragaren till servot skulle ha varit kopplad till tangentbordet och 
körkortet skulle kunna skannas av på streckkod eller liknande för 
snabbare hantering av id-handlingar vid kontokortsbetalning.” 
 
-  ”Systemet kan inte hantera tillgodokvitto så att det blir rätt i rapporterna vid 
kassaavstämningar.” 

 

Under intervjun med användarna framkom det även att faktorer, som inte beror på 
systemet, kan påverka användarnas åsikter om systemet. Gällande den ergonomiska 
aspekten tyckte en användare att systemet blev ”dåligt” eftersom arbetsställningen var 
påfrestande. Det kunde vara att kringrustningen, såsom kvittoenheten, skärmen mm var 
felplacerad så att kroppen belastades på fel sätt. Detta leder till att systemet framstår i 
dålig dager anser en användare. 

Ur enkäten framkom det att användarna inte har någon direkt erfarenhet av datorer. Alla 
utom en person har tillgång till en dator utanför arbetet och av dem som har tillgång är 
det fyra personer som aldrig använder datorn. Av de tillfrågade ansåg alla personer 
utom en att de inte hade någon eller mindre datorvana. Orsaken till detta visar sig vara 
att de inte är intresserade av datorer. 
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5 Resultat 
I detta kapitel svarar vi på frågeställningen i arbetet. Detta för att läsaren lättare ska 
kunna utläsa vilka svar som har framkommit av arbetet. 
 

5.1 Frågeställningen 
Hur arbetar systemutvecklare när det handlar om att anpassa standardsystem i en 
befintlig verksamhet? 
 
Vilka modeller och metoder har använts vid anpassningen av standardsystemet? 
Vid intervjun med systemutvecklaren Jan-Åke Brandt framkom det att han inte 
använder sig av någon färdig modell. När vi frågade om han använde sig av 
livscykelmodellen i sitt arbete svarade han att han inte följer den, men att han nog 
omedvetet följer de olika stegen i livscykelmodellen. Hela arbetet med att anpassa 
standardsystemet för att passa Markislagrets behov har varit en iterativ process, enligt 
systemutvecklaren. Både ägaren, användarna och han själv har under tidens gång 
kommit på nya lösningar som har implementerats i systemet. 
 
Då alla de inblandade verksamheterna, Markislagret, BraSoft och Sölvesborgs Data, är 
mindre företag har de samarbetat på ett informellt sätt. Det finns i princip ingen 
nedskriven dokumentation, det finns t.ex. varken kravspecifikation eller uppgiftsanalys. 
Den dokumentation som finns är källkoden för Jan-Åke Brandts anpassningar. – ”En 
kravspecifikation är nog mycket viktigare när det gäller att bygga upp egenutvecklade 
system från grunden”, säger Jan-Åke Brandt. Samtidigt säger han att det är nog bra med 
en kravspecifikation om parterna inte är överens.  
 
Vilket arbetssätt har systemutvecklaren när han vill få fram användarnas synpunkter, 
krav och önskemål? 
Jan-Åke Brandt gör inte någon formell uppgiftsanalys för att få fram användarnas 
behov, utan han har studerat hur användarna arbetar och samtalat med dem när han 
besökt Markislagret. Modifieringarna av systemet och dess olika delar har han sedan 
baserat på sina observationer. Systemutvecklaren har ett informellt arbetssätt, hans 
tidigare erfarenheter från sin förra arbetsplats har medfört att han inte tycker att formella 
möten är någon bra metod. Han har i stället på ett öppet och trevligt sätt diskuterat med 
användarna på deras arbetsplats. 
 
Vid intervjun med ägaren, Anna Nilsson, framkom det att hon ansåg att hon hade lagt 
ner mycket tid på att få fram vilka behov systemet skulle uppfylla. Mest tid lades ner 
innan systemet implementerades i verksamheten. Hon ansåg att det hade varit mer tids- 
och arbetskrävande än hon hade förväntat sig, dels innan systemet implementerades 
men även under inkörningsperioden. Trots att informationssystemet nu har varit i bruk i 
drygt ett år är ännu inte alla artiklar inregistrerade.  
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På vilket sätt har användarna involverats i utvecklingsprocessen? 
Systemutvecklarens åsikt är att de flesta anställda vid Markislagret har varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen. Hans uppfattning är att han har fört en dialog med användarna 
när han har besökt deras arbetsplats, och då fått ta del av deras synpunkter som han 
sedan i mesta möjliga mån har försökt ta hänsyn till vid modifieringarna av systemet. 
Även om det inte har skett under några formella möten så anser han att flertalet har fått 
komma till tals när det gäller systemet. Jan-Åke Brandt tror att användarna är ganska 
nöjda med systemet. 
 
Vad anser användarna om sin medverkan? 
Enkäten påvisar att det endast är två personer, ägaren och hennes man, som deltagit i 
arbetet med att ge förslag och synpunkter till systemutvecklaren. De resterande fem 
användarna känner sig inte delaktiga i detta arbete vid introducerandet av systemet.  
 
Är systemet ett stöd i användarnas dagliga arbete? 
Majoriteten av de tillfrågade anser att systemet är ett stöd i deras dagliga arbete. Att inte 
alla användare höll med beror på att systemet ännu inte är felfritt utan har en del brister 
som ännu inte är åtgärdade. Kassahanteringen har förenklats med det nya systemet 
medan däremot processen vid godsmottagning har blivit sämre. Undersökningen visade 
också att aspekter som i sig inte handlar om informationssystemet, den ergonomiska 
utformningen av arbetsplatsen till exempel, påverkar användarnas syn på systemet. 
 

5.2 Slutsats 
För att sammanfatta resultatet och återkomma till den övergripande frågan, Hur arbetar 
systemutvecklare när det handlar om att anpassa standardsystem i en befintlig 
verksamhet?, framgår det av vår undersökning att systemutvecklaren i detta speciella 
fall förlitar sig på det informella arbetssätt han använder, utan att arbeta efter någon 
välkänd modell. Genom samtal, till en början med beställaren av systemet och i ett 
senare skede med användarna, får han fram underlaget han arbetar med för att anpassa 
standardsystemet. Större delen av anpassningen sker när systemet redan är 
implementerat i verksamheten, och genom sin närvaro på Markislagret studerar han 
användarnas arbetssätt. Arbetet med anpassningen har varit en iterativ process, då de 
olika aktörerna har kommit på nya lösningar och krav efter hand.  
 
Det saknas dokumentation över vad beställaren önskar och systemutvecklarens tekniska 
lösningar men Jan-Åke Brandt menar att det nog inte är nödvändigt när det handlar om 
anpassning av standardsystem, utan att det är mycket viktigare när det handlar om 
egenutvecklade system.  
 
Om användarcentrerad systemutveckling har använts i detta specifika fall är svårt att 
svara på, användarna och systemutvecklaren har helt motsatt uppfattning när det gäller 
användarnas medverkan. Om man ser till systemutvecklarens intentioner och vad som 
Gulliksen (2002) skriver om att användarnas behov hela tiden ska vara i fokus så har 
Jan-Åke Brandt ett användarcentrerat arbetssätt, även om inte alla grundprinciper är 
uppfyllda. Å andra sidan anser de anställda på Markislagret att de inte har varit 
delaktiga i processen.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera det resultat som har framkommit och ge våra 
synpunkter och funderingar. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning inom 
området.  
 

6.1 Våra reflektioner och funderingar 
Det teoretiska materialet betonar hur viktigt det är att dokumentera de olika fasernas 
aktiviteter i systemutvecklingsarbetet. När vi diskuterade med varandra om vilken typ 
av dokumentation som vi förväntade oss att få ta del av under intervjuerna, trodde vi att 
det skulle finnas en kravspecifikation och någon form av systemdokumentation. Vi blev 
väldigt förvånade då det visade sig att det inte fanns någon. I litteraturen betonar 
Andersen (1994) och Brandt m.fl. (1998) vikten av olika dokument, där ett av de 
viktigaste är kravspecifikationen vilken betraktas som ett centralt dokument. 
 
När vi nu har varit ute på fältet ser vi att systemutvecklaren Jan-Åke Brandt inte alls 
arbetar efter någon erkänd utvecklingsmodell. Det finns i princip ingen dokumentation 
tillgänglig, i detta fall är det bara källkoden till hans egna moduler som finns 
dokumenterad. Vi anser att någon form av dokumentation är nödvändig för att alla 
inblandade parter ska ha klart för sig vad som avtalats. Uppstår någon form av konflikt 
kan parterna gå tillbaka till de skriftliga dokumenten och se vad som överenskommits.  
 
Att utföra all dokumentation som beskrivs i de olika modellerna anser vi inte vara 
möjligt i detta fall då de inblandade parterna är mindre verksamheter. Vi föreslår att en 
kravspecifikation alltid bör finnas, den bör dock inte vara statisk utan vara ett levande 
dokument som uppdateras efter hand. Som ägare till ett mindre företag och med ringa 
kunskaper om datoriserade informationssystem är det inte lätt att veta vilka krav som 
ska ställas på dokumentation, men det borde ligga i beställarens eget intresse att 
informera sig om detta.  
 
Under intervjuerna framkom det intressanta resultatet att systemutvecklaren och 
användarna har olika uppfattning om användarnas medverkan. De olika modeller vi har 
studerat, tillsammans med nyckelprinciperna i användarcentrerad systemdesign, 
understryker hur viktigt det är att användarna känner sig delaktiga i 
utvecklingsprocessen. Användare som känner sig delaktiga i processen från början får 
en högre acceptans av systemet, och tolererar också smärre fel och buggar i högre grad. 
Systemutvecklaren anser att alla har fått vara med och ge synpunkter och önskemål. 
Användarna däremot känner sig inte alls delaktiga i processen. Under intervjun med 
systemutvecklaren fick vi uppfattningen att Jan-Åke Brandt har ett användarcentrerat 
synsätt och verkligen sätter användaren i fokus  så det var förvånande att upptäcka när vi 
samtalade med användarna att de inte kände att deras synpunkter hade tagits tillvara. Vi 
tror att dessa olika uppfattningar kan bero på att systemet implementerades innan 
dialogen tog sin början, användarna trodde kanske då att det var av ren artighet som 
systemutvecklaren frågade om deras synpunkter. Eftersom han har öppet, trevligt och  
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informellt arbetssätt så var det kanske därför användarna misstolkade avsikten med 
samtalen. Vid intervjun med systemutvecklaren framkom det att han har dåliga 
erfarenheter av formella möten, på hans tidigare arbetsplats var arbetssättet väldigt 
formellt med möten och långa beslutsvägar. Detta har påverkat honom i sitt 
nuvarande arbetssätt, som är direkt och informellt. Vi tror att användarna hade 
uppskattat någon form av formellt möte, där de fick komma till tals med sina 
synpunkter. Vår uppfattning är att de hade känt sig mer involverade i processen och 
detta i sin tur hade lett till en högre acceptans av bristerna i systemet.  
 
När det gällde utbildningen av personalen var det inte någon av de anställda som var 
nöjd med den. Dels tyckte de att de hade fått för lite utbildning, dels att den utbildning 
de fått var dåligt genomförd. Vår slutsats är att det var två misslyckade försök till 
utbildning. Den första genomgången av systemet genomfördes ute i butiken, under en 
vanlig arbetsdag när det var fullt med kunder i affären. Det togs ingen hänsyn till det 
kontextuella perspektivet, att telefonen ringde, kunder kom med frågor o.s.v, vilket 
innebar koncentrationssvårigheter och problem för användarna att ta till sig 
informationen. Den andra genomgången fördes efter ordinarie öppettid, men då var å 
andra sidan alla närvarande och utbildningsgruppen blev då för stor. Dels var det 
besvärligt att se hur olika funktioner utfördes och dels var det svårt för användarna att 
komma till tals. Vi tror att det hade varit bättre med mindre grupper, så att alla kan 
komma till tals och ställa frågor. I den här stora gruppen kände nog några att ”Min 
fråga är så dum så den vågar jag inte ställa”. Utbildningen borde ske avskilt från alla 
störande moment och vid fler tillfällen. Ibland behöver tankarna ”mogna” för att 
frågorna ska kunna formuleras. När systemet har varit i bruk ett tag brukar nya frågor 
uppstå, situationer som inte kunnat förutses har uppstått och vissa funktioner kanske 
inte fungerar som användarna trott. Det vore därför bra med ytterligare utbildning efter 
en inkörsperiod av systemet.  
 
I en krönika i Ny Teknik (nr 19, 03-05-07, del 2, sid. 20), som handlar om att det är 
smärtsamt att införa ett standardsystem, kan vi se likheter med vår fallstudie. 
”Problemen är inte i huvudsak tekniska. Det handlar om att ändra människors 
beteenden och bryta invanda mönster. En maktkamp uppstår mellan gammalt och nytt.” 
På Markislagret anser flera av användarna att systemet är ”dåligt” och att ”det inte 
fungerar som det ska”, detta kan till viss del bero på att de har fått gå ifrån invanda 
rutiner och det arbetssätt de är vana vid.  
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6.2 Guidelines 
För att underlätta vid övergången till ett datoriserat informationssystem och komma runt 
eventuellt missnöje hos användarna har vi kommit fram till några riktlinjer som är bra 
att tänka på, både före och efter implementeringen: 
 

o Involvera användarna i ett tidigt skede, redan när systemet är på idéstadiet. Ta 
reda på användarnas synpunkter och låt dem komma med förslag till det 
presumtiva systemet. För att användarna ska känna att deras åsikter tas på allvar 
bör detta inte bara göras informellt utan under mer ordnade former. Detta gör att 
användarna känner sig mer delaktiga i processen och systemet blir lättare att 
acceptera. 

 
o Utbilda användarna. Låt användarna prova på systemet innan det implementeras 

i verksamheten och låt dem få en grundlig utbildning innan systemet ska fungera 
i den dagliga verksamheten. Tänk också på att det är viktigt att ha någon form av 
genomgång när systemet har varit i bruk ett tag, då har användarna hunnit få en 
känsla för systemet och nya frågor har dykt upp. Det är viktigt att utbildningen 
sker på användarnas villkor och att undervisningen hålls på den nivå där 
användarna är. Används fackuttryck som användarna inte är bekanta med gör det 
att utbildningen blir svårare att ta till sig, något som alla förlorar på. 

 
o När ett standardsystem implementeras är det många användare som tror att det 

inte går att förändra systemet. Även om verksamheten många gånger måste 
ändra sina rutiner finns det dock även möjlighet att ändra systemets funktioner 
för att bättre passa verksamheten. Försök få användarna att förstå att det faktiskt 
går att ändra eller modifiera vissa delar, men att systemutvecklaren inte kan 
gissa sig till vad användarna önskar utan att de måste komma med förslag till 
förbättringar. 

 
o Tänk ekonomiskt. Utbildning är kostsamt men om användarna måste lägga tid 

på att fundera på hur systemet fungerar och på att förstå komplicerade 
arbetsflöden i stället för att utföra produktivt arbete, innebär detta en onödig 
produktivitetsförlust för företaget. Det är med andra ord väl investerade medel 
att ge användarna en gedigen utbildning. 

 
o Som beställare av ett informationssystem är det viktigt att ha något att ”falla 

tillbaka” på om en tvist med motparten skulle uppstå. Viss dokumentation är 
viktig, framför allt en ordentlig kravspecifikation som innehåller allt parterna 
kommit överens om. 

 
o Tänk på att det tar lång tid innan systemet fungerar som det är tänkt. Rent 

praktiskt är det tidsödande innan alla varor har blivit inlästa i systemet. Det tar 
också tid för användarna att lära sig allt om systemet. Ett år, minst, får man nog 
räkna som inkörningstid innan alla rutiner fungerar som de ska. 
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6.3 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att titta på skillnader i utvecklingsprocessen av 
egenutvecklade system och standardsystem i praktiken och jämföra dessa med vad som 
sägs i litteratur och tidigare forskning. Är det någon skillnad i användarmedverkan ur 
dessa två utvecklingsperspektiv?  
 
Det skulle även vara intressant att titta på utveckling av system, antingen standard- eller 
egenutvecklade system, men på ett större antal företag och jämföra hur processen 
mellan olika systemutvecklare och företag kan se ut. 
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Bilagor 

Frågor till Markislagrets ägare 
Anna Nilsson 
 

1. Varför valdes just FDT:s standardsystem? 
 
2. Undersökte ni några andra standardsystem innan ni bestämde er? 

 
3. Tycker du att du har lagt ner mycket tid tillsammans med systemutvecklaren för 

att få systemet att uppfylla Markislagrets behov? 
 

4. Kan du uppskatta hur mycket tid du har lagt ner? Timmar per vecka t.ex. 
 
5. Tycker du att systemet uppfyller Markislagrets behov? 
 
6. Vi har fått lära oss att mycket ska dokumenteras vid systemutveckling, 

dokumenten ska både systemutvecklaren och kunden ha. Detta för att det ska 
vara lätt att gå tillbaka och kontrollera om alla krav har uppfyllts, om en tvist 
skulle uppstå mellan systemutvecklare och kund. (Det ska finnas t.ex. 
kravspecifikation och användar- och uppgiftsanalys). 

 
Hur ser du på att det inte finns någon dokumentation i detta fall? (Framgick av 
intervjun med systemutvecklaren)  
Skulle du vara intresserad av att få tillgång till den typen av dokumentation? 

 
 

7. Vilken utbildning har personalen fått för att lära sig kassasystemet? 
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Enkät 
 

 
  Ja Nej 

1. Fick du vara med och ge förslag och synpunkter när systemet 
introducerades på Markislagret? 

  

 
2. 

 
Var systemet välkommet? 

  

 
3. 

 
Har systemet underlättat dina arbetsuppgifter? 

  

 
4.  

 
Gör systemet det du vill? 

  

 
5. 

 
Löser systemet uppgiften snabbt? 

  

 
6. 

 
Är det lätt att orientera sig i systemet? 

  

 
7. 

 
Löser systemet dina uppgifter? 

  

 
8. 

 
Är systemet lätt att arbeta med? 

  

 
9. 

 
Uppfyller systemet dina förväntningar? 

  

 
10. 

 
Känner du att det är ett stöd i ditt arbete? 

  

 
11. 

 
Har du fått någon utbildning i hur systemet ska användas? 

  

12. Finns det funktioner i systemet som inte fungerar tillfredsställande 
eller som du inte är nöjd med? 

  

  
 

Kön:  Man    Kvinna   Ålder:………………… 
 

1. Hur många timmar per dag står du i kassan, i genomsnitt?.......................... 
 
2. Andra synpunkter, t.ex. på din medverkan när systemet anpassades för Markislagret 
och på ev. utbildning: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. Det här skulle jag vilja ha annorlunda i systemet:……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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4. Har du tillgång till dator utanför arbetet? Om Nej, hoppa till fråga 8. 
 

Ja 
 

Nej 
 
 
5. Hur ofta använder du en dator utanför arbetet? 
  

Dagligen 
 

Några gånger i veckan 
 

Någon gång i veckan 
 

Aldrig 
 
 
 
6. Vad använder du i huvudsak din dator till....................................................................... 

7. Hur ser du dig själv som datoranvändare när det kommer till din datorvana? 

Ingen  

Mindre van 

Medelmåttig 

Mycket van 

 
8. Om du inte har tillgång till dator utanför arbetet, kan vi då förutsätta att du inte har 
någon datorvana eller hur skulle du beskriva din datorvana? Se ovanstående fråga för 
alternativ! 
 
…………………………………......................................................................................... 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
Jeanette och Carina 
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Syftet med enkätfrågorna  
Syftet med frågorna vi använde oss av i enkäten samt motiven till varför vi ansåg att 
dessa skulle ge svar på vår frågeställning.  
 
Frågor del 1 
 
Fråga 1 
Fick du vara med och ge förslag och synpunkter när systemet introducerades på 
Markislagret? Denna fråga skulle ge svar på om ett användarcentrerat synsätt har styrt 
anpassningen av systemet. Vi ville få fram om användarna ansåg sig vara delaktiga i 
utvecklingsprocessen då systemutvecklaren anser sig ha fört diskussioner med 
användarna. 
 
Fråga 2 
Var systemet välkommet? Med denna fråga ville vi få fram om någon var emot systemet 
från första början. 
 
Fråga 3 
Har systemet underlättat dina arbetsuppgifter? (Borde frågat på vilket sätt) 
Ville få svar på om systemet gör någon nytta då anledningen till att man införskaffar sig 
ett system för att det skall underlätta i verksamheten. 
 
Fråga 4 
Gör systemet det du vill? Här ville vi få fram om funktioner fungerar som de ska eller 
om det möjligtvis finns buggar i koden. 
 
Fråga 5 
Löser systemet uppgiften snabbt? En anledning till att en verksamhet använder ett 
datoriserat system är att effektiviteten skall öka, det är det vi vill få fram med denna 
fråga. Borde kanske ha ställt frågan: ”om systemet löser uppgiften snabbare”. 
 
Fråga 6 
Är det lätt att orientera sig i systemet? Hur är synligheten (visibility) i applikationen ur 
ett HCI-perspektiv. 
 
Fråga 7 
Löser systemet dina uppgifter? Är det bra funktionalitet i applikationen, löser den dina 
arbetsuppgifter korrekt?  
 
Fråga 8 
Är systemet lätt att arbeta med? Har applikationen bra mapping och affordance? Ligger 
det någon sanning i ”det krävs ingen utbildning för att stå i kassan”? Gäller detta även 
för användare med mindre eller inga datorkunskaper? 
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Fråga 9 
Uppfyller systemet dina förväntningar? (Vilka förväntningar hade ni på systemet?) 
Ville få fram om systemet från användarnas perspektiv är det rätta för verksamheten.  
 
Fråga 10 
Känner du att det är ett stöd i ditt arbete? Syftet var att undersöka om systemet har 
underlättat deras arbete, om de känner att det underlättar istället för att belastar deras 
arbete. 
 
Fråga 11 
Har du fått någon utbildning i hur systemet ska användas? Med denna fråga ville vi få 
fram om personalen har fått någon utbildning. Beroende på svar så kan man 
vidareutveckla detta i del 2. 
 
Fråga 12 
Finns det funktioner i systemet som inte fungerar tillfredsställande eller som du inte är 
nöjd med? Skulle framkomma om det fanns missnöje med funktionerna som finns 
tillgängliga i standardsystemet. Även denna fråga kan man vidareutveckla i del 2. 
 
Frågor i del 2 
 
Kön och ålder 
1. Hur många timmar per dag står du i kassan, i genomsnitt? 
2. Andra synpunkter, t.ex. på din medverkan när systemet anpassades för Markislagret 
och på ev. utbildning 
3. Det här skulle jag vilja ha annorlunda i systemet. 
4. Har du tillgång till dator utanför arbetet? Om Nej, hoppa till fråga 8. 
5. Hur ofta använder du en dator utanför arbetet? 
6. Vad använder du i huvudsak din dator till 
7. Hur ser du dig själv som datoranvändare när det kommer till din datorvana? (Hur 
skulle du beskriva din datorvana) 
8. Om du inte har tillgång till dator utanför arbetet, kan vi då förutsätta att du inte har 
någon datorvana eller hur skulle du beskriva din datorvana? Se ovanstående fråga för 
alternativ! 
 
Vi ville med ovanstående frågor få fram vilken datorvana det fanns bland personalen på 
Markislagret. Vi ville ta reda på ålder och kön för att se om det var skillnad på männen 
och kvinnornas datorkunskap och om åldern hade någon betydelse. (Vilken är 
medelåldern på användarna? Finns det några artiklar som har undersökt om åldern har 
betydelse för intresset för datorer som vi kanske kan relatera till?) Vi ville se om man 
kunde dra några paralleller eller slutsatser utifrån deras kunskaper och datorvana. Vi 
ville även se om det gick att dra några paralleller mellan användarnas datorvana och 
uppskattad tid i kassan eller användning av systemet över huvudtaget. Kan det dras 
några slutsatser av datorvana med ålder och kön?  



 
Användarcentrerad systemutveckling 

- praktisk eller teoretisk tillämpning? 
 

IV 

 

 

Enkäten i tabellform 
 
Sammanställning av svaren i tabellform  
Fråga Ja till viss del Nej 
 
Fick du vara med och ge förslag och synpunkter när 
systemet introducerades på Markislagret? 
 

 
2 

  
5 

 
Var systemet välkommet? 
 

 
6 

 
 

 
 

 
Har systemet underlättat arbetsuppgifterna? 
 

 
6 

 
1 

 
 

 
Gör systemet det du vill? 
 

 
2 

 
3 

 
2 

 
Löser systemet uppgiften snabbt? 
 

 
2 

 
5 

 
 

 
Är det lätt att orientera sig i systemet? 
 

 
5 

 
1 

 
1 

 
Löser systemet dina uppgifter? 
 

 
2 

 
3 

 
2 

 
Är systemet lätt att arbeta med? 
 

 
5 

 
1 

 
1 

 
Uppfyller systemet dina förväntningar? 
 

 
 

 
4 

 
3 

 
Känner du att det är ett stöd i ditt arbete? 
 

 
4 

 
2 

 
1 

 
Har du fått någon utbildning i hur systemet ska 
användas? 
 

 
6 

 
 

 
1 

 
Finns det funktioner i systemet som inte fungerar 
tillfredsställande eller som du inte är nöjd med? 
 

 
7 

 
 

 
 

 
 
 


