
 
 

1 

 
 

Kravhantering och användarmedverkan 
En fallstudie om användarmedverkan och kravhantering i webbutvecklingsprojekt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Författare: Henrik Grundén 
Handledare: Franck Tétard 
 
Termin: HT12 
Framlagd: 2013-01-07 
Lärosäte: Uppsala Universitet 



 
 

2 

Abstract 
 

Titel     Kravhantering och användarmedverkan 
Författare   Henrik Grundén 
Tutor    Franck Tétard 
Universitet   Uppsala Universitet 
Kurs    Informationssystem C 
Period    Höstterminen 2012 
 
Syfte Utreda hur en webbutvecklare använder sig av 

användarmedverkan och hur denne arbetar med 
kravhantering.  

 
Teori Gulliksen och Göransson, Andersen, Bleek, Jeenicke och 

Klischewski m.fl. 
Metod    Fallstudie, kvalitativ metod, intervju 
Nyckelord    användarmedverkan, kravhantering, webbutveckling 

 
      
 
  



 
 

3 

Innehållsförteckning 
Abstract .......................................................................................................................................... 2 
Innehållsförteckning ..................................................................................................................... 3 
1.0 Introduktion och bakgrund ................................................................................................... 5 

1.1 Webbens utveckling ............................................................................................................ 6 
1.2 Webbutveckling och användaren ...................................................................................... 7 
1.3 Företaget .............................................................................................................................. 7 

2.0 Problemformulering ............................................................................................................... 8 
2.1 Kunskapsbehov och problemspecificering ....................................................................... 8 
2.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................................... 9 
2.3 Avgränsningar och kritik ................................................................................................... 9 

3.0 Teori ....................................................................................................................................... 10 
3.1 Begreppsdefinition ............................................................................................................ 10 

3.1.1 Webbplats och webbaserade informationssystem ....................................................... 10 
3.1.2 Webbutvecklare ........................................................................................................... 10 
3.1.3 Användargränssnitt ...................................................................................................... 10 
3.1.4 Användbarhet ............................................................................................................... 10 

3.2 Användarcentrerad design ............................................................................................... 11 
3.3 Användaranalys ................................................................................................................ 11 
3.4 Användarmedverkan ........................................................................................................ 12 

3.4.1 Olika perspektiv på användarmedverkan ..................................................................... 12 
3.4.2 Användare .................................................................................................................... 12 
3.4.3 Grader av användarmedverkan .................................................................................... 13 
3.4.4 Riktlinjer för användarmedverkan ............................................................................... 14 
3.4.5 Identifiera användare för medverkan ........................................................................... 14 
3.4.6 Tekniker information- och uppgiftsinsamling ............................................................. 15 
3.4.7 Kritik mot användarmedverkan ................................................................................... 16 

3.5 Kravhantering ................................................................................................................... 16 
3.5.1 Krav .............................................................................................................................. 16 
3.5.2 Kravspecifikation ......................................................................................................... 17 
3.5.3 Kravställare .................................................................................................................. 17 

3.6 Tekniker för kravutvinning ............................................................................................. 17 
3.6.1 Intervjuer ...................................................................................................................... 17 
3.6.2 Requirement Traceability ............................................................................................. 18 
3.6.3 Prototyping ................................................................................................................... 18 
3.6.4 E-prototyping ............................................................................................................... 19 

4.0 Metod ..................................................................................................................................... 21 
4.1 Val av metod ...................................................................................................................... 21 
4.2 Forskningsstrategi ............................................................................................................. 21 

4.2.1 Case study .................................................................................................................... 21 
4.3 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 21 



 
 

4 

4.3.1 Semi/halvstrukturerad intervju ..................................................................................... 21 
4.3.2 Genomförande .............................................................................................................. 22 
4.3.3 Utformning ................................................................................................................... 22 

4.4 Dataanalys ......................................................................................................................... 23 
4.4.1 Analysmetod ................................................................................................................ 24 

4.5 Urvalsprocessen ................................................................................................................. 25 
4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ................................................................... 25 

5.0 Resultat .................................................................................................................................. 26 
5.1 Förförståelse ...................................................................................................................... 26 

5.1.1 Studieobjektet .............................................................................................................. 26 
5.1.2 Ämnesrelaterad introduktion ....................................................................................... 26 

5.2 Användarmedverkan ........................................................................................................ 27 
5.2.1 Användarmedverkan och termens betydelse för informanten ..................................... 27 
5.2.2 Synen på användaren och webbutveckling .................................................................. 27 
5.2.3 Insamling av användare för medverkan ....................................................................... 28 
5.2.4 Användarmedverkan vid utvecklingsprocessen ........................................................... 29 

5.3 Kravhantering ................................................................................................................... 33 
5.3.1 Krav och termens betydelse för informanten ............................................................... 33 
5.3.2 Insamling av krav ......................................................................................................... 33 
5.3.3 Användarmedverkan och krav ..................................................................................... 34 
5.3.4 Uppfylla krav ............................................................................................................... 35 
5.3.5 Utvärdering av krav ..................................................................................................... 36 

6.0 Analys ..................................................................................................................................... 37 
6.1 Användarmedverkan ........................................................................................................ 37 

6.1.1 Användarmedverkan och termens betydelse för informanten ..................................... 37 
6.1.2 Synen på användaren och webbutveckling .................................................................. 37 
6.1.3 Insamling av användare för medverkan ....................................................................... 38 
6.1.4 Användarmedverkan vid utvecklingsprocessen ........................................................... 39 
6.1.5 Metoder och tekniker för användarmedverkan ............................................................ 40 
6.1.6 Utvärdering av användarmedverkan ............................................................................ 41 

6.2 Kravhantering ................................................................................................................... 42 
6.2.1 Insamling av krav ......................................................................................................... 42 
6.2.2 Kravinsamling och användarmedverkan ...................................................................... 44 
6.2.3 Uppfylla kraven ........................................................................................................... 44 

7.0 Slutsats och diskussion ......................................................................................................... 46 
7.1 Rapportens slutsatser ....................................................................................................... 47 

Källförteckning ........................................................................................................................... 49 
Bilaga 1 - Intervjuguide .............................................................................................................. 52 
 
  



 
 

5 

1.0 Introduktion och bakgrund    
Det är en varm sommardag i mitten av juni. Jag har efter två veckors intensivt arbete precis blivit 
klar. Sommarledigheten har inletts åt att utveckla en webbplats åt min fars kollegas nystartade 
företag. Min telefon ringer, det är kollegan. “Vad är det du har gjort?” Hemsidan ser inte direkt 
ut som vi kom överens om. Jag replikerar: “Den är utvecklad i Wordpress som är en 
OpenSource-plattform som både är lätthanterad, tilltalande och framtidssäker.” Han invänder 
irriterat “Men det är inte alls som jag hade tänkt mig eller som jag vill ha det!” Jag blir upprörd. 
Jag förstår inte varför han inte kan lyssna på mig som har erfarenhet av att utveckla webbplatser. 
Men varför förstår jag inte? Hur bör man egentligen gå tillväga för att utveckla 
webbplatser? 
 
Internet har en fundamental roll för många företags verksamheter idag. Användningen av datorer 
är etablerad i svensk företagskultur. I svenska företag med tio eller fler anställda använder 97 
procent datorer enligt Företagens användning av IT (2011). Huvudargumentet när företag 
implementerar nya informationssystem brukar oftast handla om att effektivisera 
informationsinsamlingen och öka kvalitén på processer inom företaget. När ett nytt 
informationssystem implementeras är det viktigt att det lever i symbios med företagets olika 
aktörer. Hägerfors (1995)  menar att informationssystem inte bara omfattar systemet i sin helhet 
utan även människor det vill säga användarna av systemet. Detta innebär att det är viktigt att 
informationssystemen som utvecklas och som senare ska användas av användaren fungerar 
effektivt tillsammans med brukaren. Ett informationssystem inom en verksamhet bidrar ofta till 
förbättring och kan vara en nödvändig resurs för att kunna utföra en uppgift och hantera 
information menar Andersen (1994). Trots detta händer det att informationssystem inom en 
verksamhet inte alltid uppfyller den funktion som användaren behöver för att kunna utföra sin 
uppgift på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta faktum gör det extra viktigt för utvecklare att 
hitta ett sätt att effektivt arbeta tillsammans med användaren för att få ut så stor potential som 
möjligt av systemet.  
 
Bransler (1990) menar att den tidigare generationen informationssystem som utvecklades var 
skapade av systemutvecklare för systemutvecklare. Dagens användargrupp är betydligt bredare. 
Idag används informationssystem för alla typer av företag och alla typer av användare. Därför 
krävs att användaren deltar aktivt i processen för att få ett system som är anpassat till 
slutanvändarens arbetsuppgifter. För att det ska vara möjligt krävs en lyhördhet hos 
systemutvecklaren som också måste ha en förståelse för användarna och de önskemål de besitter. 
Andersen (1994) beskriver denna fas kravinsamlingen som en mycket viktig del i analysarbetet. 
Det är den informationen som ska ligga till grund för fastställandet av en specifikation med krav 
som ska fungera som underlag till utvecklingen av ett användaranpassat system. Krav har sina 
rötter i en eller ett flertal intressenter. Intressenterna är som nämnts fler idag än för trettio år 
sedan. En intressent kan vara allt ifrån en daglig användare, kund, utvecklare, beställaren av 
systemet eller användare som bara använder systemet någon gång då och då. Enligt Gunnarsson 
(1999) är den viktigaste faktorn för lyckad kravspecificering att användarna involveras direkt 
under processen. Ett högt användarengagemang ökar sannolikheten att informationssystemet 
uppfyller den funktionalitet som användarna önskar. Om en utvecklare lyckas följa dessa 
önskemål i utvecklingsprocessen så ökar chansen att undvika problem eller missnöje. Kan det 
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trots detta finnas en risk att systemutvecklaren underskattar eller bortser från användarens 
betydelse i utvecklingsfasen? 

1.1 Webbens utveckling 
Det är svårt att se bort från den kraftiga påverkan som Internet har bidragit till för både den 
enskilde användaren men inte minst för organisationer och vårt samhälle de senaste åren. I 
åldrarna 9 till 55 år använder 95 procent Internet åtminstone ibland. Denna enorma publik och 
potentiella köpkraft som användarna genom Internet bildar gör att webbnärvaro inte längre är 
någonting som företagen kan blunda för. Statistiken talar för att 89 procent av företag med tio 
eller fler anställda har en webbplats (ICT usage in enterprises, 2011). Denna utveckling har 
bidragit till att antalet webbplatser ökar explotionsartat. Enligt (http://news.netcraft.com) 
identifierades i augusti över 628 miljoner aktiva webbplatser. 
 
Användningsområdet för webb har haft en intressant utveckling från dess kommersiella 
introduktion i mitten på nittiotalet. Stora företag hade innan IT-kraschen tillsammans delat in 
Internet i kategorier där webbplatserna fungerade som anslagstavlor för olika ämnen där 
användaren hade en begränsad möjlighet till interaktion. De företag som efter kraschen verkat ha 
klarat sig bäst var de företag som tagit vara på användardata och där användaren kunde bidra med 
användargenererat innehåll (O’Reilly, 2005). Detta lade grunden för termen Webb 2.0 som påstås 
ha stiftats av Tim O’Reilly vid en konferens i början av 2000-talet. Termen syftar på den nya 
typen av webbplatser som växt fram där användargenererat innehåll och interaktion mellan 
användarna utgör huvudingredienserna för webbplatserna. 
 
Med det ständigt ökade utbudet av webbplatser och den ökade konkurrensen blir det allt viktigare 
för utvecklaren att tillfredsställa användaren och användarnas behov. Den allt mer medvetna 
användaren har makten att avgöra om de vill använda tjänsten eller inte. De kommer med stor 
sannolikhet inte spendera tid på att använda en webbplats eller system som inte uppfyller deras 
önskemål eller behov. Det blir därför viktigt att både webbyråer och företag att få användare eller 
eventuella kunder att känna sig tillfreds med webbplatsen menar Ottersten och Berndtsson (2002).  
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1.2 Webbutveckling och användaren 
Med de nya interaktionsmöjligheterna och ökade användningsområdet för webbplatser får 
systemen också en mer avancerad arkitektur (Jazayeri, 2007). Inom webbutveckling är två 
viktiga begrepp användarmedverkan och kravhantering. Begreppen är centrala eftersom den 
avancerade arkitekturen bidrar till ett mer avancerat och oberäkneligt användarmönster. Detta 
innebär också ett ökat behov av medverkan från användarna menar Molich (2002). Vidare menar 
han att vanliga problem för användaren vid användning av webbsystem handlar om felaktiga 
upplysningar eller att obegriplig information uppkommer vilket bidrar till att budskapet ofta 
misslyckas. När systemen blir mer komplexa är det viktigt att användaren vet hur de ska navigera 
på webbplatsen. Om användaren inte lyckas hitta rätt och förvirras av strukturen på webbplatsen 
riskerar användaren att missa viktiga steg eller överge webbplatsen (Gergle, Brinck, mfl 2002). 
Tar man istället hänsyn till användarnas krav och tidigt involverar användaren i 
utvecklingsprocessen kan det bidra till att minimera dessa problem och situationer. Oskarsson 
(1994) menar att det är viktigt att involvera användarna eftersom utvecklare sällan har tillräckligt 
med kunskap om användaren och användningsområdet för att själv specificera vad systemet ska 
klara av att göra.  Ett webbsystem med låg nivå av användbarhet kan bidra till att användaren gör 
fel eller tar extra lång tid på sig att utföra vissa uppgifter. I längden kan detta medföra att en 
användare vantrivs och på sikt resultera i högre kostnader för organisationen menar Ottersten och 
Berndtsson (2002).  

1.3 Företaget 
Den här studien baseras på en fallstudie från en systemutvecklare från en anonym webbyrå. 
Webbyrån är belägen på Kungsholmen i centrala Stockholm. De har funnits sedan 2010 och för 
tillfället är de fem anställda. De jobbar även som ett digitalt utbildningsföretag med huvudsakliga 
arbetsområden som webbutveckling, kompetensutveckling och webbanalys. En mer detaljerad 
redogörelse om systemutvecklarens erfarenheter och bakgrund framläggs i urval under metod. 
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2.0 Problemformulering 

2.1 Kunskapsbehov och problemspecificering 
Det går att finna ett stort utbud av forskning som berör användarmedverkan och dess betydelse i 
ett webb- och systemutvecklingsprojekt. Användarmedverkan används i många forskningsstudier 
som en term för att säkerställa att användarens önskemål blir bemötta men även för att stärka 
användarnas förtroende menar Cavaye (1995).  
 
Flensburg (1987) belyser dock ett gap mellan systemutvecklaren och användaren av systemet. 
Det är vanligt att systemutvecklare anser att det implementerade systemet fungerar korrekt men 
trots detta så upplever inte användarna att systemet fungerar som de önskar. Anledningarna kan 
vara flera men ofta handlar det om att det finns brister i kravinsamlingen. Flensburgs upptäckter 
från 1987 har några år på nacken men karaktäriserar den klassiska synen att se på användaren ur 
ett systemutvecklingsperspektiv. Molich (2002) menar att det också finns många synonyma faser 
från systemutveckling inom webbutvecklingsprocessen. De huvudsakliga principerna som 
används vid utveckling av system är oberoende av vilken typ av datasystem som berörs eller 
vilket användningsområdet är. De stora skillnaderna i webbutvecklingsprocessen ligger i den 
stora variationen användare som Internet bidragit till och i den omväxlande miljön systemet 
används i. Detta menar Molich gör att det ställs ännu högre krav på hög användbarhet i ett 
webbsystem än i traditionella informationssystem.  
 
Enligt Ljung och Allwood (1999) pekar mycket på att användarcentrerade metoder under 
systemutvecklingsprocessen inte är särskilt etablerade. Detta skulle kunna bero på flera olika 
faktorer. Det skulle exempelvis kunna vara att en systemutvecklare inte känner till metoderna 
eller att de inte har kunskap om nyttan de kan bidra till. Att låta användaren medverka i 
utvecklingen av system innebär en tidskrävande process.  Det är vanligt förekommande att 
uppfyllande av krav prioriteras i första hand på grund av tidsbrist eller en begränsad budget. Det 
blir därför viktigt för en utvecklare att välja en form av användarmedverkan som tar hänsyn till 
det specifika utvecklingsprojektet.   Andersen (1994) betonar att medverkan från användare 
också är viktigt för att ta reda på vilka önskemål och krav användare vill att systemet ska erhålla. 
Eftersom kraven kommer att vara grunden för den funktionalitet som användarna har efterfrågat. 
Om användarna utelämnas från utvecklingsprocessen riskerar resultatet och funktionaliteten att 
bli överflödig eller misslyckad. Kravinsamling borde därför rimligtvis utgöra en central del av 
utvecklingsarbetet för att säkerställa att det finns en hög nivå av användarmedverkan. Kvalitén i 
kravspecifikationen är därför viktig eftersom det utgör underlaget för implementationen av 
systemet. Hjelte (1995) menar dock att många systemutvecklare tenderar att övervärdera kraven 
på systemets tekniska funktionalitet. De vet vad systemet ska göra men saknar kunskapen om 
varför, något som bidrar till att systemen riskerar att bli misslyckade på grund av felprioriterade 
krav. Detta gör det viktigt att utvecklare måste förbättra sina metoder i processen med 
insamlingen av användarens önskemål menar Flensburg (1987). 
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2.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa utvecklare om nyttan av användarmedverkan och vad det kan 
bidra till i ett webbutvecklingsprojekt. Studien syftar även till att ge en djupare förståelse i hur 
kravspecifikationer kan utvecklas tillsammans med användaren under ett 
systemutvecklingsprojekt. Studien behandlar eventuella brister som finns inom 
kravhanteringsprocessen. Resultatet blir inte bara intressant ur en forskningssynpunkt utan 
kommer även bidra till ökad kunskap till webbyråer om hur man bör utveckla webbplatser med 
hög användarvänlighet. Uppsatsen tar upp hur en webbutvecklare på en webbyrå arbetar i 
utvecklingsprocessen vid framtagande av nya webbplatser. De centrala frågeställningarna för 
studien är nedanstående. 
 
 Hur förverkligar/realiserar en utvecklare de krav som ställs av kravställaren vid 

utvecklingen av webbplatser? 
 Vilka metoder eller tekniker använder sig utvecklaren av för att säkerställa att kraven 

uppfyllts? 
 Vad anser utvecklaren att användarmedverkan kan bidra till vid webbutveckling? 
 Hur arbetar utvecklaren med användarmedverkan för att tillfredsställa användarens krav? 

 
Det blir intressant att utreda huruvida webbyrån använder sig av kravspecifikationer vid 
utvecklingsarbetet. Hur ser kraven ut som ställs på systemet och vad prioriteras när det 
kommer till användarmedverkan? 

2.3 Avgränsningar och kritik 
Den här studien är baserad på en fallstudie med empiri insamlad av en specifik webbutvecklare. 
Forskningsfrågorna är därför avgränsade till dennes uppfattningar om användarmedverkan och 
krav och bör därför inte generaliseras som en objektiv sanning om andra webbutvecklares 
uppfattningar. Denna studie är också avgränsad till endast en utvecklares perspektiv och utreder 
inte användarmedverkan och krav från ett användarperspektiv. Fokus ligger på den specifika 
webbutvecklaren och webbyråns tekniker och inte subjektiva upplevelser som användarna har 
under ett webbutvecklingsprojekt eller vid utvärdering av webbplatser.   
 



 
 

10 

3.0 Teori 
Det här kapitlet belyser några grundläggande definitioner av centrala begrepp som används inom 
webbutveckling, användarmedverkan och kravhantering. Därefter bryts användarmedverkan och 
krav ner i två underrubriker där de två områdena behandlas individuellt. 

3.1 Begreppsdefinition 

3.1.1 Webbplats och webbaserade informationssystem 
Termen webbplats kan ha en väldigt varierande betydelse. I praktiken är alla webbplatser som 
exempelvis tjänster, portaler, sociala plattformar, bloggar och hemsidor ett webbaserat system. 
Pressman (2001) förklarar sin definition av webbplatsen som en avancerad konstruktion med 
innehåll och funktionalitet anpassad för en grupp användare. Molich (2002) utvecklar betydelsen 
genom att tillägga att en användbar webbplats ska vara lättnavigerad, effektiv och enkel att 
använda. Mer om användbarhet i kapitel 3.1.4. Min definition med hänvisning till tidigare 
nämnda definitioner innebär också att webbaserade informationssystem existerar i en webbmiljö. 
Det vill säga att den huvudsakliga aktiviteten i systemet utgörs genom användning av en 
webbläsare. 

3.1.2 Webbutvecklare   
Mitt studieobjekt kommer att vara en systemutvecklare i webbmiljö. Hädanefter refererad till 
namnet webbutvecklare. Utöver att ha färdigheterna att utveckla ett datorbaserat system bör en 
webbutvecklare också kunna agera som ett stöd och ha förmågan att leda och kommunicera med 
användarna. Denne bör också ha den strategiska förmågan att skapa en plan och leda ett projekt 
genom systemutvecklingslivsscykeln, menar Gunnarsson (1999). 

3.1.3 Användargränssnitt 
Användargränssnittet (GUI) nära besläktat med webbdesign är den del som hanterar 
presentationen av information för användaren i ett system. Ett användargränssnitt ger respons 
från användarens interaktion tillägger Gulliksen och Göransson (2002).  

3.1.4 Användbarhet 
Vägen till att uppnå en hög nivå av användbarhet behöver inte nödvändigtvis gå genom 
användarmedverkan. Därför kommer studien inte primärt behandla användbarhet men termen 
komma vara ett komplement i utredningen kring användarmedverkan. Användbarhet är en 
central term som används inom användarcentrerad systemutveckling. Usability som termen heter 
på engelska handlar i huvudsak om kvalitetsegenskaper hos olika produkter och hur enkla de är 
att använda menar Ottersten och Berndtsson (2002). Det innebär att produkter som uppfyller 
användarens eller beställarens syfte har en hög nivå av användbarhet. I enlighet med Gulliksen 
och Göransson (2002) innebär det i korta drag att systemet ska gå att använda effektivt och vara 
både produktivt och godtas av de som använder systemet.  
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3.2 Användarcentrerad design 
Huvudsyftet med användarcentrerad design är att systemet ska anpassas efter användaren och 
inte tvärtom att användaren måste anpassa sig till tekniken. Gulliksen och Göransson (2002) 
refererar till ISO-standard 13407 som innehåller fyra användarcentrerade utvecklingsprocesser 
som systemutvecklaren kan använda sig av.  
 
(1) Specificera och förstå användningssammanhang. Handlar om att identifiera vem eller vilka 
som ska använda systemet och vilka mål som finns.  
(2) Specificera organisationen och användarens krav. Kraven fastställs som mätbara mål.  
(3) Skapa en designlösning. Den ska vara anpassad till användarens förståelse och vara så 
realistiska som möjligt.  
(4) Bedöma designen mot kraven - som innebär en utvärdering huruvida man har lyckats uppnå 
användarmålen. 

3.3 Användaranalys 
Målgruppskategorisering, en typ av användaranalys som är en viktig del i användarmedverkan. 
Ottersten och Berndtsson (2002) hävdar att sällan görs någon kategorisering av målgrupper i 
webbprojekt. Ofta tenderar utvecklaren att utveckla webbplatsen för att passa alla olika typer av 
användare. De pekar också på att det kan uppstå svårigheter på grund av att det är svårt att 
anpassa ett system som passar olika behov och användare. Det innebär att en mängd krav riskerar 
att blir motsägande. Det innebär också att det kommer vara svårt att välja lämpliga användare för 
medverkan i ett utvecklingsprojekt. Chandler (2003) tar upp följande punkter som viktiga att ta 
hänsyn till vid användaranpassad webbutveckling. Här följer en presentation av några av dem. 
 
Kön. Både kvinnor och män har förmågan att reagera på webbplatsens innehåll. Det handlar om 
informationen men även färg, rörelse. Chandler påstår dock att det skiljer sig mellan könen i hur 
man problemlöser och hanterar funktioner på en webbplats. Män är i regel mer intresserade av 
teknik medan kvinnor ser mer till teknikens nyttoaspekt. Detta kan förklara att män lägger mer 
tid på att gå från sida till sida medan kvinnor tenderar att vara mer målinriktad och gå direkt till 
avsedd sida.  
 
Inkomst. Varierande ekonomisk situation kan bidra till att användaren har olika erfarenheter och 
som påverkar livsstilen och därmed användarbeteendet. Högre inkomst gör att användare kan 
lägga mer pengar på nöjen och som exempelvis olika webbtjänster. Vid utveckling av ett 
webshop-system bör utvecklaren analysera målgruppens ekonomiska situation genom att ta reda 
på vad, hur mycket och hur ofta de köper. 
 
Erfarenheter. Molich (2002) tillägger att erfarenheterna har stor betydelse. Oerfarna, periodiskt 
återkommande och erfarna användare skiljer sig i deras förväntningar. De oerfarna användarna 
kräver ofta ett simplare gränssnitt som vägleder användaren i navigeringen. Erfarna användare 
förespråkar oftast effektivitet, genvägar och utökad funktionalitet.  
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Utbildningsnivå. Chandler anser att användarnas utbildningsnivå bör beaktas. Det bör finnas en 
anpassning i utformningen, vokabuläret och informationen utifrån användarens intresse och 
utbildningsnivå.  
 
Handikapp.  Webbsystemet bör utvecklas med anpassning utifrån handikapp. Det kan handla om 
rent grafiska anpassningar. Större typsnitt, ljudhjälpmedel eller rätt användning av färger för till 
exempel färgblindhet.  
 
Externa faktorer. Handlar om olika externa faktorer som har betydelse för upplevelsen av en 
webbplats. Det kan röra sig om uppkopplingshastighet eller vilken typ av enhet som webbplatsen 
används från.   

3.4 Användarmedverkan 

3.4.1 Olika perspektiv på användarmedverkan 
Det finns många olika sätt som användaren kan involveras i en utvecklingsprocess. Olika 
forskare använder termen användarmedverkan men dess innebörd verkar ha varierande betydelse 
mellan olika forskare. Det här stycket kommer klargöra vad några olika forskare anser om 
användarmedverkan i utvecklingsprocessen. Barki och Hartwick (1994) skiljer på begreppen 
användarmedverkan och användarengagemang. Dessa termer har tidigare använts med synonym 
innebörd men Barki och Hartwick (1994) vill förtydliga att dessa två begrepp inte innebär 
samma sak. De menar att användarmedverkan handlar om beteendet och aktiviteterna som en 
användare utför i en systemutvecklingsprocess medan användarengagemang snarare handlar om 
ett subjektivt psykologiskt tillstånd hos användaren.  
 
Gulliksen (2002) nämner om användarmedverkan med termen användarcentrerad design och 
förtydligar att användarcentrerad design innebär att användarmedverkan kan existera under hela 
utvecklingsprocessen. Allwood och Ljung (1999) beskriver användarmedverkan som 
användarens aktiviteter och beteenden i en utvecklingsprocess. Samtliga forskare verkar vara 
överens om att det handlar om att involvera användaren i utvecklingsprocessen. Lin och Shao 
(2000) menar att det också handlar om ett kollektivt beslutsfattande i grupp. Beslutsfattande är 
någonting som Andersen (1994) belyser i sin definition. Han menar att användarmedverkan är 
viktig för att systemutvecklaren ska få den information och de önskemål och krav som 
användarna vill att det tänkta systemet ska innehålla.  

3.4.2 Användare 
Olika forskare har olika syn på vad en användare är. Det är ett begrepp som kan vara svårt att 
precisera eftersom det har olika betydelse i olika sammanhang. Inom ett informationssystem kan 
en användare exempelvis vara en konsument i en webbshop. Termen kan också syfta på köparen 
av ett informationssystem eller en webblösning.  
 
Gulliksen och Göransson (2002) refererar till en ISO-standard som beskriver användaren som 
“den enskildes interagerande med ett system”. Eftersom ett webbaserat informationssystem kan 
ha flera olika typer av användare finns det stark relevans i den generella begreppsdefinitionen av 
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användare. För att mer specifikt redogöra vilka dessa typer av användare är krävs det en 
komplettering för att definiera de egentliga intressenterna.  
 
Sundgren (1992) delar in användare i tre olika kategorier. Beställaren är den som köper in 
systemet och tar den övergripande besluten kring systemet. Brukaren är den som hanterar 
systemet och förmedlar information till slutanvändaren. Slutanvändaren är de som direkt 
använder systemet och tar del av informationen som det tillhandahåller. Den här studien kommer 
att använda Gulliksens (2002) definition av användare med hänvisning till Sundgrens (1992) 
olika användartyper. En användare är därmed en typ av slutanvändare, en användare som 
interagerar och använder systemet i sitt dagliga arbete. 

3.4.3 Grader av användarmedverkan  
Andersen (1994) menar att det primärt existerar tre typer av användarmedverkan konsultativ, 
representativ och samförstånd/konsensus. Utöver dessa typer finns det slutanvändarutveckling 
som innebär att användarna mer eller mindre tar fram lösningen själva och motsatsen ingen 
involvering alls. Dessa är bestämda utifrån graden av medverkan från användaren och i vilken 
grad de påverkar beslutsfattandet.  
 
Konsultativ. Den lägsta formen av involvering i förhållande till användarmedverkan. Används 
primärt för att säkerställa att ledningsgruppens visioner stämmer överens med 
systemanvändarnas och verksamhetens vision. Merparten av besluten om systemutvecklingen 
lämnas åt den traditionella designgruppen. Metoden syftar till att se till att alla användare ska få 
ge sin åsikt men användaren har ingen direkt påverkan i utvecklingsprocessen. 
 
Representativ. Representanter väljs av exempelvis ledningsgruppen för att representera övriga 
användare av systemet. En fördel är att utvecklaren jobbar tillsammans med användaren sida vid 
sida. En problematisk fråga är huruvida dessa utvalda representanter kan representera en generell 
majoritet av användaråsikter. Gulliksen och Göransson (2002) beskriver metoden som ett försök 
till att representera användarnas bästa i enlighet med användarcentrerad webbutveckling. 
 
Samförstånd/Konsensus. Innebär att användaren kontinuerligt ska medverka i samtliga 
förändringar och ha möjlighet att påverka dessa. Denna metod innebär att man minimerar risken 
för missrepresentation men innebär ofta en tidskrävande process.  
 

 
Figur 1: Olika grader av användarmedverkan vid systemutveckling (David Avison och Guy Fitzgerald, 2002, s. 307) 
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3.4.4 Riktlinjer för användarmedverkan 
Andersen (1994) och Gulliksen och Göransson (2002) är med hänvisning till föregående rubrik 
överens om att en hög grad medverkan gynnar utvecklingsarbetet. Desto mer integrerade 
användarna är i utvecklingsarbetet desto högre acceptans får det, menar de. Trots det är det 
vanligt att utvecklingsprojekt inte alltid prioriterar användaren, vilket på sikt kan leda till 
ineffektivitet och dyra kostnader. Det är vanligt att utvecklare anser att de involverar användaren 
i utvecklingsarbetet men oftast saknar de både strategi och djupare kunskap i hur man bör 
involvera användaren (ibid). 
 
Gulliksen och Göransson (2002) redovisar ett antal huvudriktlinjer som en utvecklare ska 
förhålla sig till under utvecklingsarbetet. De viktigaste anses enligt dem vara följande: 
 
Fasidentifiering. Identifiera lämpliga faser för att involvera användaren i 
systemutvecklingsprocessen. Det handlar bland annat om att beskriva olika faser för användaren 
som till exempel analys- eller designfasen. 
 
Specificering. Specificera på vilken plats, tid och på vilket sätt användarna ska delta i 
utvecklingen. 
 
Förstå användaren. Förstå vikten av att sätta sig in i användarnas egen arbetsmiljö. En del av 
verksamheten behöver nödvändigtvis inte representera hela organisationen.  
 
Greppbar terminologi. Använda en terminologi som användarna begriper och kan identifiera sig 
med. 

3.4.5 Identifiera användare för medverkan 
Det är viktigt att rekrytera rätt deltagare som användare för att erhålla hög användarmedverkan. 
Omfattningen av projektet och vilken typ av projekt det är har betydelse för vilken metod man 
bör välja. Gulliksen och Göransson (2002) beskriver tre olika metoder för hur man ska rekrytera 
användare:  
 
Annonsering. Innebär att man bjuder in användare inom en organisation där systemet ska verka 
och implementeras. Det vill säga frivillig anmälning för att medverka. 
 
Handplockning. En av de mest använda strategierna för urval av användare idag. Det innebär att 
användare väljs utifrån tidigare erfarenheter och rekommendation. En risk är att samma personer 
tenderar att väljas till andra utvecklingsprojekt och på sikt blir permanenta utvecklingsdeltagare 
även fast de inte utgör den huvudsakliga användargruppen.  
 
Nomineringar. Denna metod handlar om att användare väljer och nominerar fram de användare 
som ska vara representanter för utvecklingsprojektet. (ibid). 
 
Det finns emellertid vissa skillnader i hur man bör gå till väga för att identifiera användaren i 
webbutvecklingsprojekt menar Vidgen (2002). Webbutvecklingsprojekt tenderar att ha mer 
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olikartade och svåridentiferade användare där även användarna är i högre grad kunder och inte 
sällan involverar externa användare. Det innebär att det överlag är svårare att identifiera 
användare och mer komplicerat att göra en analys av målgruppen. En metodik som skulle kunna 
anses lämplig för den här typen av utvecklingsprojekt är exempelvis social nätverksanalys. Den 
innebär att man granskar sociala relationer utifrån en nätverksteori bestående av noder och band.  
 
Noder representerar individuella aktörer och band och är själva relationen baserad på 
vänskapskapskrets, yrkesmässiga relationer eller intressen 
(sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_nätverk_(sociologi)). Det finns även olika webbanalysverktyg 
tillgängliga för utvecklaren för att analysera webbplatsen och användarbeteende menar Yang 
(2003). 
 
Det är viktigt att sträva efter att ha representativa användare och specificera var, när och hur de 
ska delta i utvecklingsprojektet. Gulliksen och Göransson (2002) menar att om man följer dessa 
riktlinjer vid val av användare tenderar användarmedverkan att bli effektivare. Enligt författarna 
är det viktigt med slumpmässiga urval. Användarna i utvecklingsprojektet ska vara flexibla och 
förändringsbenägna med social kompetens för att kunna uttrycka och bidra till projektets 
utveckling. Användarna måste också vara representativa för målgruppen som systemet ska 
användas för.  

3.4.6 Tekniker informations- och uppgiftsinsamling 
Det finns olika sätt att samla in information av användarna och deras uppgifter. Dessa 
utvärderingsmetoder används för att göra en så kallad användbarhetstestning. Gulliksen och 
Göransson (2002) delar in metoderna med direkt användarmedverkan på följande sätt. 
 
Scenariobaserad utvärdering. En lämplig metod för nyutvecklade system. De tänkta användarna 
får ett antal scenarier som de ska utföra med hjälp av systemet. Utvecklarens uppgift är att 
studera hur användarna utför uppgifterna. Denna metod bör kompletteras med en enkät där 
användarna även får beskriva hur de upplever systemet.  
 
Intervjuer. Innebär att samla in kunskaper om användarnas olika erfarenheter, problem krav eller 
önskemål. Det hjälper utvecklaren att bilda en uppfattning och sätta sig in i användarens 
situationer.           
 
Fältstudier. En användbarteknik för att skaffa förståelse för vilka uppgifter som användaren 
behöver. Den handlar om att göra en noggrann observation av användarna i sitt arbete i deras 
vardagliga arbetsmiljö och där utvecklaren ställer frågor relaterade till deras arbete och 
uppgifterna de utför. 
 
Tänka högt. Innebär att användarna får några uppgifter utdelade av utvecklaren. Därefter får de 
verbalisera och uttrycka sina idéer, antaganden, problem eller förväntningar samtidigt som de 
testar systemet. Detta avslöjar ofta missuppfattningar och en ökad förståelse för användarnas 
uppfattning av webbplatsen. 
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Nackdelen med dessa tekniker är att det ibland kan vara svårt att få tillgång till användare och att 
det tar tid för användarna men också utvecklaren som måste sammanställa informationen från 
observationerna (ibid) 

3.4.7 Kritik mot användarmedverkan 
Det är relevant att också belysa kritik och negativa effekter av att använda sig av 
användarmedverkan. Gulliksen och Göransson (2002) tar upp några faktorer som de anser kan 
vara negativa med användarmedverkan. Det händer att det uppstår irritation mellan utvecklare 
och användare under utvecklingsprocessen. Utvecklaren kan bli irriterad över vissa kommentarer 
och önskemål som kan bero på okunskap hos användaren. Ett annat problem är 
terminologiaspekten. Det är lätt att användaren inte känner till eller är bekant med de uttryck som 
används som kan påverka användarens engagemang. Det är därför viktigt att hela tiden vara 
tydlig i kommunikationen mellan parterna. Kompetensen hos användarna kan också innebära ett 
problem. Det är inte alltid säkert att användarnas kunskap inom webbutveckling är tillräcklig för 
att effektivt kunna bidra till vad systemet ska innehålla. Ofta existerar det också skillnader i andra 
aspekter som kan bidra till kommunikationsproblem till exempel livserfarenhet, tidsbrist eller 
intresse. Cavaye (1995) tillägger att involvering av användare kan bidra till tidsförseningar och 
dessutom till ökade kostnader. Det är viktigt att hålla ner storleken på användargruppen som ska 
medverka i utvecklingsprojektet. Andersen (1994)  menar att det är att föredra mindre 
användargrupper med större fokus på varje individ än för stora svårhanterliga grupper. 

3.5 Kravhantering 

3.5.1 Krav     
Ett krav är någonting en produkt eller system ska kunna utföra eller en kvalité som något måste 
innehålla. Krav existerar på grund av att en produkt måste ha särskilda funktioner eller kvalitéer 
eller för att en användare vill att kravet ska vara en del av det levererade resultatet (Robertson 
och Robertson, 2006). Det är omöjligt att utveckla ett system som ska stödja en organisation och 
användaren om inte rätt krav har specificerats under utvecklingsprocessen. Flertalet forskare som 
Wiegers m.fl. (1999) refererar till den mest bemärkta definitionen IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers).  
 

1 Ett villkor eller förmåga som en användare behöver för att lösa ett problem eller för att 
uppnå ett mål.  

2 Ett tillstånd som ett system eller systemkomponent måste uppnå för att tillfredsställa ett 
kontrakt, standard eller specifikation. 

3 En dokumenterad presentation av ett villkor eller en egenskap.  
 
Robertsson och Robertson (2006) delar in krav i två kategorier. 
 
Funktionella krav. Robertson och Robertson (2006) menar att de funktionella kraven är något 
som en produkt måste kunna göra. Mer konkret handlar det om åtgärder som systemet måste 
tillfredsställa användaren med för att användaren ska kunna tillgodoses med användbar 
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funktionalitet. Det involverar handlingar som ett system måste utföra för att vara meningsfullt för 
användarna. Kraven ska bygga på de fundamentala orsakerna till produktens existens.  
 
Icke-funktionella krav. De icke-funktionella kraven är egenskaper och kvalitéer som ett system 
måste ha. Vanligtvis bestäms funktionaliteten för ett system av dessa krav. Några exempel på 
icke funktionella krav är utseende eller användbarhet men kan även inkludera standarder, 
regleringar som ett system måste leva upp till menar Robertson och Robertson (2006). 

3.5.2 Kravspecifikation 
Robertson och Robertson (2006) beskriver kravspecifikationen som “a complete collection of 
requirements knowledge for a specific project”. Faulkner (2000) instämmer med föregående 
forskares definition och tillägger att dokumentet också ska innehålla ett systems funktionalitet 
och i vilka situationer funktionerna ska användas. Kravspecifikationen har till uppgift att vara 
kommunikationslänken mellan användaren och utvecklaren. 

3.5.3 Kravställare 
Kravställare är som ordet låter de aktörer och intressenter som ställer kraven på systemet. Det är 
kravställaren eller ”stakeholders” som det engelska termen heter som genom kraven fastställer 
vad systemet ska innehålla. Det kan vara både vara den potentiella slutanvändaren som ska nyttja 
systemet eller kunden som beställer och betalar för systemet menar Robertson och Robertson 
(2006). I resultatdelen omnämns även kravställaren som uppdragsgivare eftersom de i vissa 
projekt hade en synonym roll. 

3.6 Tekniker för kravutvinning 
Bleek, Jeenicke och Klischewski (2003) fokuserar på mer framträdande egenskaper som är 
typiska för kravinsamling för utveckling av system i webbmiljö. De menar att 
användarmålgruppen inte är lika tydligt definierad i webbaserade system som i klassiska. 
Intressenterna kan inte definieras genom någon generaliserad aktörstabell. Oftast blir inte kraven 
från användarna uppenbara först innan den första upplagan av systemet har lanserats. 
Kravinsamlingen kan bli mer komplex eftersom användarna sällan är inom samma organisation 
vilket gör att vissa metoder (se 3.4.5) kan bli svårare att genomföra.  
 
Den här uppsatsen utreder två aspekter inom användarcentrerad utveckling. Först betydelsen av 
medverkan av användaren i webbutvecklingsprojekt men detta involverar också de krav som 
ställs genom detta arbete. Användarmedverkan omnämns flitigt som en framgångsrik metod för 
att uppfylla krav. En begränsning till bara tekniker som involverar direkt användarmedverkan 
skulle dock riskera att begränsa uppsatsens generaliserbarhet. Med följande motivering kommer 
det ske en komplettering med andra tekniker som potentiellt kan stödja kravinsamlingen 
tillsammans med användarmedverkan. 

3.6.1 Intervjuer 
Intervju är en klassisk och mycket välanvänd teknik vid framtagning av krav. Bleek, Jeenicke 
och Klischewski (2003) betonar som tidigare nämnt att klassiska tekniker inte alltid är optimala 
för webbutveckling. Användarna vid webbutvecklingsprojekt befinner sig inte alltid inom 
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organisationen och det kan minska förutsättningarna för en fysisk intervju. Escalona och Koch 
(2004) nämner att det är vanligare att arbeta med elektroniska medier som substitut. De delar upp 
intervjutekniken i fyra steg. Först identifiera den potentiella kravställaren. Som andra steg 
kommer förberedelserna för intervjun. Därefter sker ett genomförande av intervjun som avslutas 
med att dokumentera en kravspecifikation. Intervjun är en bra metod eftersom den ger rik 
information om den specifika användarens arbetssituation. Det kan handla om att besvara frågor 
av följande karaktär:  
 
 Varför gör ni det?  
 Hur gör ni det?  
 Varför utförs uppgiften inte på ett annat sätt? 
 Kan fel uppstå och vad händer i så fall?  

 
Intervjun kompletteras ofta i kombination med någon annan kravinsamlingsmetod. 

3.6.2 Requirement Traceability 
Requirement Traceability utreder förhållandet mellan krav och andra artefakter i utveckling. 
Tekniken innebär att dokumentera och spåra ambitioner, behov eller förväntningar och omforma 
dessa till krav. Det gör det möjligt att hitta den ursprungliga anledningen till varför kraven ställs. 
Tekniken hjälper utvecklaren skapa en uppskattning om vad olika kravinrättningar har för 
betydelse på utvecklingsprocessen menar Kannenberg och Saiedian (2009) Det är en användbar 
teknik för att skapa en överskådlighet av eventuella risker och kostnader förknippade med dessa 
kravinrättningar. Tekniken ger också kravställaren en möjlighet att följa upp 
kravhanteringsprocessen om varför kraven inrättas. Genom en korrekt användning av tekniken 
erbjuder det möjligheten att bedöma systemets funktionalitet på en krav-per-krav basis. Det gör 
det möjligt att påvisa att kravspecifikationen för systemet både har validerats och verifierats. 
Requirement traceabilty är ofta ett resurskrävande arbete. Samtidigt som ett projekt växer i 
storlek kräver det också mer tid och resurser för att fånga och spåra kraven vilket gör att 
projekten riskerar att bli väldigt dyra. (ibid). 
 

 
 

Figur 2. Arbetsfaser i requirement traceability (Kannenberg och Saiedian, 2009, s. 15) 

3.6.3 Prototyping 
Prototyping (software prototyping) innebär att man skapar en prototyp av systemet som sedan 
iterativt i upprepade steg förändras tills de uppfyller alla funktionella och icke-funktionella krav. 
Utkastet eller prototypen har till uppgift att representera en demonstration av innehåll eller 
funktioner som det riktiga systemet som ska implementeras ska ha. Tekniken ger användarna 
möjligheten att följa upp utvecklingsfasen och testa olika prototyper av systemet och ge feedback 
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på de olika versionerna och antingen bygger vidare eller skrotar versionerna och börjar om på 
nytt menar Vonk (1990). Prototyping har många fördelar för insamlingen till kravspecifikationen 
eftersom användarna tillsammans med utvecklaren tillsammans gör en utvärdering av prototypen. 
En av de kanske främsta fördelarna utifrån ett webbutvecklingsperspektiv är den aktiva roll som 
användaren ges. Användaren ges inte bara möjligheten att utvärdera funktionaliteten utan även 
navigera i gränssnittet som enligt Vonk (1990) är minst lika viktig som de övriga kraven på ett 
system. Tekniken kan precis som requirement traceability innebära ett krävande arbete för 
projektledaren. Pressman (1997) menar att förväntningarna på implementationstiden kan bli 
missvisande då inte användaren alltid förstår att det endast är en prototyp som utvärderas. 
Metoden ställer höga krav på att användaren engagerar sig och medverkar för att utvecklaren ska 
erhålla rättvisande feedback. Ett arbete som också kostar tid och resurser för kravställaren. 
 

  
Figur 3. Arbetsfaser i prototyping (Vonk, 1990 s. 43) 

3.6.4 E-prototyping 
E-prototyping bygger på de fundamentala grunderna från prototyping men behandlar tekniker 
anpassade för kravinsamling i webbutvecklingsmiljö menar Bleek, Jeenicke och Klischewski 
(2003). Det finns en mycket dålig uppfattning av den slutliga användaren i webbaserade system 
till skillnad traditionella system. E-prototyping hjälper utvecklaren att identifiera användaren och 
hur denne använder systemet. Tekniken bygger på fyra iterativa faser som följer genom 
utvecklingsprocessen. (ibid) 
 
Funktionsval. En definition av de funktionella krav som prototypen ska ha. Detta görs i 
avstämning mellan utvecklaren och en eller flera utvalda representanter från kravställarens sida. I 
denna fas väljs grundläggande funktionalitet som ska vara lätt för utvecklaren att förbättra i det 
iterativa arbetet. 
 
Konstruktion. När funktionella krav valts ska dessa implementeras. Prototypen ska presenteras 
som en färdig produkt för de som ska utvärdera den. Funktionalitet och gränssnitts bör därför så 
gott det går representera det slutgiltiga systemet.   
 
Utvärdering.  När användarna ska utvärdera prototypen är det viktigt att de ska uppfatta 
prototypen som det färdiga systemet och inte en prototyp. Med färdigimplementerade funktioner 
tillsammans med ett utvecklat gränssnitts är förhoppningen att kunna leda användaren till direkt 
feedback. Författarna betonar vikten av att svara på varje e-postmeddelande eller annan feedback 
med tacksamhet och förståelse.  
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Framtida utveckling. Den framtida utvecklingen av systemet ska bygga vidare på den riktningen 
av besluten som redan har implementerats. Det innebär att processen upprepas från första fasen 
och återigen inleds med att välja funktionalitet utifrån de tidigare faser som implementerats.  
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4.0 Metod 
Detta kapitel kommer redogöra för val av metod och de tillvägagångssätt som används för 
insamling av empiri och för att besvara rapportens delmål och frågeställningar. För 
informationsinsamling och utformningen av den kvalitativa intervjun har jag använt ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun” av Kvale (1997). Under metod och resultatdelen kommer 
webbutvecklaren att refereras till informant eller studieobjekt för att undvika missförstånd. 

4.1 Val av metod 
Både Patel och Davidson (1994) och Oates (2006) är överens om att forskningsämnet och syftet 
med undersökningen bestämmer metodvalet. Kvalitativ forskning grundar sig på hermeneutik 
medan kvantitativ forskning söker svar utifrån olika statistiska samband. Hermeneutiken är en 
humanvetenskaplig ansats som bygger på tolkande och bidrar till att skapa en djupare förståelse 
av studieobjektet. Med hänvisning till forskningsfrågorna som mer deskriptivt försöker förklara 
vad och hur så förefaller en kvalitativ forskningsmetodik bäst lämpad för uppsatsens syfte. 

4.2 Forskningsstrategi  
Oates (2006) beskriver sex olika forskningsstrategier som är lämpliga att använda för att utvinna 
kunskap om sitt forskningsobjekt varav två används för den här studien. Oates (2006) menar att 
varje forskningsfråga ideellt brukar ha sin specifika strategi men tillägger:  
 

“IS researchers, in particular, are usually keen to investigate what happens when a new IT artefact is used in a 
real-life context by real people, and software engineering researchers are also becoming increasingly 
interested in empirical research into the real-world use of their IT artefacts. Both these groups of researchers 
might therefore use a design and creation strategy followed by another strategy to understand and evaluate the 
IT artefact in use.” (Oates 2006, s. 111). 

 
Det huvudsakliga studieobjektet är en webbutvecklare men studien behandlar indirekt 
utvecklingen av nya webbplatser. Då forskningsfrågorna både berör informanten och det färdiga 
systemet anses båda strategierna förefallit lämpliga. 

4.2.1 Case study 
Strategin innebär studier av “tinget” eller ett enskilt objekt. Det kan handla om en organisation, 
person, eller ett informationssystem. Den ämnar till att försöka erhålla rikare och mer detaljerad 
information om ”vardagslivet” för studieobjektet och de olika förhållandena eller processerna 
som pågår (ibid). 

4.3 Datainsamlingsmetod 

4.3.1 Semi/halvstrukturerad intervju 
Kvale (1997) använder en metafor för att beskriva intervjuarens roll i en kvalitativ intervju. Han 
menar att intervjuaren kan ses som en gruvarbete som gräver ut intervjupersonens erfarenheter 
med förhoppning att finna malmklumpar bestående av data eller mening. Dessa malmklumpar 
representerar objektiva fakta och får sedan genom analysen till sist sin slutgiltiga form.  



 
 

22 

 
Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer eftersom det anses vara en 
bra metod för att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 
av de beskrivna fenomenen menar Kvale (1997). Metoden är lämplig för att utreda hur 
studieobjektet i en öppen diskussion ser på användarmedverkan och kravhantering utan att vinkla 
diskussionen. Patel och Davidson (1994) tillägger att en semistrukturerad eller halvstrukturerad 
som det heter på svenska innebär att intervjuledaren i förväg har några öppna teman och förslag 
på frågor. Under intervjuns gång kan man justera dessa lite om det anses lämpligt för att få bättre 
svar. Oates (2006) menar att det finns några nackdelar med att använda intervju som 
datainsamlingsmetod. Det är ett tidskrävande arbete att både förbereda, genomföra och analysera 
all ostrukturerad data. Det kan också finnas risker mot reliabiliteten eftersom det är svårt att 
fastställa objektiviteten. En risk som nämns är att intervjun kan bli missvisande då forskaren 
fokuserar på vad intervjupersonen säger och kanske inte alltid i praktiken gör. 

4.3.2 Genomförande 
I uppsatsens inledningsfas var det avtalat mellan mig och intervjuperson att datainsamlingen 
skulle ske genom intervju via det digitala kommunikationsmediet Skype. Oates (2006) 
poängterar att det kan underlätta processen genom att man kan intervjua personen oavsett plats 
utan att fysiskt åka dit. Konsekvenserna kan dock bli att svaren inte blir lika detaljerade och 
bristen på sociala ledtrådar kan göra att missförstånd och felaktigheter kan uppstå (ibid). Därför 
gjordes övervägandet att till slut åka och genomföra intervjun fysiskt. 
 
Intervjun ägde istället rum i informantens arbetsmiljö face-to-face under kvällstid. Tid för 
besöket bokades cirka två veckor innan intervjutillfället. I samband med besöket lämnades också 
en samtyckesblankett för att säkerställa god etik. Till mitt förfogande hade jag ett konferensrum 
och en iPhone 4S som hjälpmedel för röstinspelning som backup och möjlighet att upprepa 
insamlad data. Kvale (1997) menar att intervjuaren bör bygga upp en atmosfär så att 
intervjupersonen känner sig trygg att tala om känslor och upplevelser. Inledningsvis 
presenterades syftet med uppsatsen och en övergripande introduktion om vad vi skulle prata om. 
Dessutom förtydligades att möjligheten till anonymitet är helt frivillig. Detta för att 
avdramatisera intervjun och skapa ett behagligt samtal.  

4.3.3 Utformning 
Den semistrukturerade intervjun har för avsikt att lämna frihet åt intervjupersonen att prata om 
det som denne tycker är relevant och viktigt. Detta för att erhålla en öppen bild för att svara på de 
relativt öppna forskningsfrågor som definierats. För att garantera att alla ämnesområden och 
teman kommer med upprättades en enklare intervjuguide som utgick ifrån det teoretiska ramverk 
som byggts upp. Förhoppningen var att tydliggöra hur och vad de tycker om krav och 
användarmedverkan men främst varför. Intervjuguiden är ett manus som mer eller mindre 
strukturerar intervjuns förlopp menar Kvale (1997). Efter vägledning från min handledare var det 
samtidigt viktigt att hålla frågorna öppna och inte för vägledande. 
 
Intervjuguiden bearbetades i två upplagor med enklare direktiv av handledaren innan den slutliga 
versionen var klar. I den första upplagan ställdes ett antal ostrukturerade frågor utan att beröra 
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några specifika teman. Den slutgiltiga guiden delade in frågorna i två teman; 
användarmedverkan och kravhantering. Därefter, i den mån det gick, gjordes en kategorisering 
av insamlingen utifrån två specifika projekt som studieobjektet varit med i. Nedan följer en 
kortare redogörelse för tematiseringen av frågorna och karaktären av de två projekten. Hela 
intervjuguiden återfinns som råmaterial i Appendix 1 - Intervjuguide. 
 
Presentationsfrågor. Dessa frågor syftade till att skapa en grundläggande presentation om 
intervjupersonen och arbetsuppgifterna, något som är nyttigt för att skapa en förförståelse för 
informantens förutsättningar och förförståelse.  
 
Inledande frågor. Dessa frågor syftade till att få igång berättandet och introducera ämnet. Det 
viktiga var att skaffa en lite mer detaljerad bild av utvecklingsprocessen. Dessa frågor 
eftersträvade lite mer rika och utförliga beskrivningar relaterade till vilken typ av projekt som 
företaget var involverad i och vad som var studieobjektets mer specifika arbetsuppgifter.  
 
Användarmedverkan. Frågorna berörde specifikt användarens syn på användarens roll och vad 
användarmedverkan används och kunde bidra till. Dessa frågor handlade i huvudsak om hur 
intervjupersonen värderade betydelsen av användarmedverkan. Frågor kring vilken erfarenhet 
informanten hade av att arbeta tillsammans med användaren i kravhanteringsprocessen berördes 
också. Några av frågorna berörde de olika tekniker som presenterades i det teoretiska ramverket 
och syftade till att utreda hur eller om informanten använde dessa.     
    
Kravhantering. Genom att tidigt inleda med intervjupersonens syn på utvecklingsprocessen var 
ambitionen att minimera missförstånd vid frågor som berörde kravhanteringen. Efter att 
fördjupat informanten i användarmedverkan syftade dessa frågor till att skaffa djupare och rikare 
svar om hur de specifika kraven samlades in och på vilket sätt. Förhoppningen var att få djupare 
förståelse om hur insamlingen av krav gick till och om några specifika tekniker användes i 
processen. 
 
Projektkaraktär. För att berika datainsamlingen och för att ge större sannolikhet till rättvisande 
svar fick informanten utgå ifrån två olika projekt som denne varit involverad i. Till hjälp fanns 
två underlag för två olika projekt. Projekt 1 var ett mindre utvecklingsprojekt för ett litet företag 
där webbplatsbesökarna var kunder. Projekt 2 var ett större, mer tekniskt projekt där besökarna 
både bestod av användare inom organisationen och av kunder.  

4.4 Dataanalys 
Oates (2006) menar att dataanalysen (Data Analysis) börjar med en genomgång av all insamlad 
data för att skapa ett överskådligt intryck för forskaren. Detta gjordes genom en utskrift av 
intervjufrågorna tillsammans med svaren i A4-form. Därefter lyssnades iPhone-inspelningen 
igenom. Därefter letade jag efter nyckelteman i insamlad data. De kategoriserades på följande 
sätt: 
 
 Stycken som inte hade någon relation eller var helt irrelevanta för forskningsfrågorna. 
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 Stycken som tillför en beskrivande helhet som är relevant för att beskriva 
forskningsområdet (exempelvis, företagsinformation eller utvecklarens arbetsuppgifter 
osv) 

 Stycken som tillför information som är relevant för att svara på forskningsfrågorna. 
 

4.4.1 Analysmetod 
När man har genererat kvalitativa data måste också en metod definieras för att analysera denna. 
Syftet med analysmetoden är att beskriva och tolka de teman som förekommer under intervjun 
menar Kvale (1997). All icke numerisk data inkluderat ord, bilder, ljud, företagsdokumentation 
och intervjuer representerar kvalitativ data. Det är den huvudsakliga typen av data som 
genererats vid fallstudier, actions research och etnografiska studier menar Oates (2006). 
Eftersom datainsamlingen skedde genom en enklare tematisering i intervjuguiden bör 
intervjufrågorna analyseras utifrån dessa teman (Oates, 2006). Detta gjordes lämpligast med 
hjälp av en typ av innehållsanalys (theme analysis).  
 
Under temaanalysen bearbetar man de olika teoretiska resonemangen med data som samlats in 
av studieobjektet genom de olika fördefinierade temana. Oates (2006) beskriver detta som en 
deduktiv ansats. Oates (2006) menar också att det är viktigt att inte stirra sig blind på teorierna 
utan försöka att även identifiera andra teman som eventuellt kan uppstå. En redogörelse finns i 
analyskapitlet. 
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4.5 Urvalsprocessen 
Ambitionen i uppsatsens tidiga skede var att ta reda på vad flera olika webbutvecklare inom 
olika webbyråer upplevde om användarmedverkan och krav och att därefter jämföra vad ett urval 
användare av webbplatserna upplevde om användarmedverkan under utvecklingsprocessen. På 
grund av tidsbrist var jag tvungen att modifiera syftet med uppsatsen. Det resulterade i en 
fallstudie av en webbutvecklare som med sina subjektiva upplevelser kommer att representera 
resultatet av forskningsfrågorna.  
 
Kvale (1997) menar att intervjuperson inte ska väljas slumpmässigt genom fördefinierade 
kriterier.  De huvudsakliga kriterierna för den här fallstudien var att studieobjektet skulle ha 
erfarenhet av webbutveckling och ha varit involverad i ett antal olika webbutvecklingsprojekt, 
gärna med någon erfarenhet av arbete med användarmedverkan. Urvalskriteriet för val av 
webbyrå var baserat på tillgänglighet. Genom mitt yrkesnätverk fick jag kontakt med 
informanten och därmed även webbyrån som denne arbetade på. 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kvale (1997) beskriver reliabilitet som ett mått på tillförlitlighet och validitet som ett mått på 
giltighet. Begreppen har bidragit till en viss kontrovers inom den kvalitativa forskningen. Det 
finns åsikter som menar att kvalitativ forskning är mycket svår att bedöma som tillförlitlig på 
grund av dess subjektivitet hos både forskare som intervjuobjekt. Detta ställer höga krav på att 
intervjuaren besitter tillförlitlig kunskap inom området. Under analysen av kvalitativa intervjuer 
är risken att forskaren påverkar resultatet med sina egna åsikter och uppfattningar. I mitt fall 
gjordes en grundläggande genomgång av teorin i samband med att frågorna ställdes så att den 
intervjuade på ett tillförlitligt sätt besvarar forskningsfrågorna. Individens subjektivitet och 
erfarenheter påverkar uppfattningen om vad som kan representera reliabilitet. Jag har flera års 
erfarenhet av webbutveckling. Dessutom har jag universitetserfarenhet om området människa-
datorinteraktion som bör nämnas i samband med reliabiliteten för studien. Validitet handlar 
enligt Kvale (1997) om att kontrollera forskningsresultatens riktighet. Målet är att kunskapen ska 
representera en social konstruktion av verkligheten. En kvalitativ forskning är valid så länge 
metoden uppfyller det den är menad att undersöka. Studieobjektet har dock vid flertalet tillfällen 
tagit upp och berört ämnen som återfinns i teorin som ökar sannolikheten att det stämmer 
överens med verkligheten. Generaliserbarheten utgår från intersubjektivitet. Med andra ord 
innebär det att det inte finns någon objektiv sanning utan att det mest sanningsenliga är det som 
flera olika personer är överens om. Den här kvalitativa fallstudien innebär därmed att 
möjligheten att generalisera resultatet är mycket låg. Det går inte att generalisera resultatet 
utifrån hur webbutvecklare i andra företag arbetar eller om resultatet skiljer sig utifrån erfarenhet, 
ålder geografisk plats eller andra faktorer. 
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5.0 Resultat 
Under detta kapitel sker en sammanställning av intervjun. Resultatet kommer att kategoriseras 
efter den ordning de ställdes utifrån de teman som genomsyrar uppsatsen och dess syfte. För att 
få ett mer rättvisande resultat ombads informanten att svara på frågorna utifrån två olika projekt 
som denne varit involverad i.  
 
För att följa alla specifika intervjufrågor följer hänvisningen till Appendix 1 - Intervjuguide. 

5.1 Förförståelse  
 
Inledningsvis ställdes ett antal introduktionsfrågor som dels hade till uppgift att ge en 
förförståelse om informantens bakgrund och erfarenheter men även att introducera informanten i 
ämnet för att få rikare svar.  

5.1.1 Studieobjektet 
Studieobjektet var vid studiens genomförande cirka 30 år gammal och bosatt sedan tio år tillbaka 
i centrala Stockholm. Dennes yrkesroll bestod av en kombination av projektledare och 
webbutvecklare. Informantens roll kunde även innefatta flera olika områden eftersom företaget 
är relativt litet och arbetsuppgifterna inte alltid var skrivna i sten. Personen hade beslutsfattande 
roll i de webbprojekt som denne medverkade i. Informanten hade själv ingen erfarenhet av 
traditionell systemutveckling och var självlärd utan universitetsstudier inom området.  

5.1.2 Ämnesrelaterad introduktion 
Inledningsvis ställdes frågor kring vilka projekt de varit involverade i. Detta för att skapa en 
uppfattning om vilket ‘det typiska projektet’ var som företaget jobbade med och vilken typ av 
webbprojekt informanten hade erfarenhet av. Detta bidrar till att det blir enklare att generalisera 
resultatet utifrån vilken typ av projekt det handlar om.  
 
Informanten berättade att typen av projekt de arbetar med varierar. Hans erfarenheter utgår 
främst från utvecklingsprojekt kopplade till medelstora företag men utöver det har personen 
också erfarenhet av större projekt med kopplingar till eventuellt andra externa system. Företaget 
behandlar allt från programmering till webbdesign.  
 

“‘Det typiska projektet’ är en webbplats till ett företag med cirka 15 anställda där det finns en webbplats 
sedan tidigare men den är så pass dålig att den inte fyller sitt syfte längre.” 

 
Projekten involverar i regel fyra personer som är med i processen säljare, en projektledare, en 
utvecklare och en designer. Säljarens roll är främst att identifiera ett behov och leta upp rätt 
person eller kund och är sällan själv involverad i utvecklingsprojekten.  
 
Internt kommunicerar informanten med projektledare och designer. I mindre projekt axlar 
informanten samtliga roller. Externt är studieobjektet också ansvarig för kommunikation med 
kunden. För att få en generell bild av vilka användarna var av webbplatsen frågade jag vilka 
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målgrupper och yrkeskategorier som var involverade i utvecklingsprojekten. Informanten 
menade att eftersom de i huvudsak utvecklar webbplatser för kunder så är det också kunderna 
som oftast representerar användaren vid utvecklingsprocessen. Det är oftast uppdragsgivaren 
eller en person med beslutsfattanderoll som driver projektet från kundens sida.  

5.2 Användarmedverkan 
 
Efter den inledande fasen i datainsamlingen började intervjufrågorna beröra användarmedverkan. 
Jag vill ta reda på hur och på vilket sätt informanten var bekant med begreppet och därefter följa 
upp vilken betydelse det hade för denne. Det följs av några korta frågor om användaren och 
dennes roll i systemutveckling. Temat avrundas med mer utredande frågor kring insamlingen av 
användare och tillvägagångssättet för att sedan avslutas med de centrala frågeställningarna om 
hur informanten arbetar med användarmedverkan och vad denne anser om metoden. 

 
5.2.1 Användarmedverkan och termens betydelse för informanten 
Informanten menade att användarmedverkan handlade om interaktion mellan en potentiell 
besökare av webbplatsen och den som utvecklar den. Indirekt innebär det vad vi som webbyrå 
ger för intryck, upplevelse och känsla till användaren när de använder webbplatsen menar 
informanten.  
 
När frågan om vad som kännetecknar användarmedverkan vid webbutveckling svarar 
informanten med följande ord.  
 

“Det handlar om att göra en tilltalande webbplats som i slutändan användaren eller besökaren ska känna sig 
tillfredsställd med att använda. Den ska uppfylla användarnas behov och göra det som användarna vill att den 
ska göra. Det är i praktiken ofta kopplat till att tillfredsställa kunden och inte alltid nödvändigtvis användaren.” 

 
Vidare menar studieobjektet att det kan handla om allt från att beställa en vara till att 
prenumerera på ett nyhetsbrev på webbplatsen. Genom användarnas medverkan försöker vi leda 
dem till att göra det som uppdragsgivaren vill att deras besökare ska göra. Det är därför viktigt 
att göra det enkelt och användarcentrerat. Informanten exemplifierar med begreppet konvertering. 
Konverteringsdesign handlar om att göra det så pass användarvänligt att besökaren eller 
användaren av webbplatsen så enkelt som möjligt kan göra det som kunden vill att besökaren ska 
göra. 

5.2.2 Synen på användaren och webbutveckling  
Dessa frågor berörde området webbutveckling kontra klassisk systemutveckling. Informanten 
ställde frågan om denne såg några skillnader mellan traditionella informationssystem och 
webbaserade. Skillnaderna ligger främst i olika flaskhalsar som man måste ta hänsyn till i 
webbaserad utveckling menade personen. Webbaserade system måste anpassas till flera faktorer 
som påverkar användarupplevelsen. Det kan vara allt ifrån Internetuppkopplingen till vilken typ 
av webbläsare systemet används genom. I olika webbläsare kan systemet också ha olika 
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beteenden och utseende och webbaserade system behöver numera också ta hänsyn till olika 
plattformar som telefoner och läsplattor. Informanten avslutar med att ett påstående:  
 

“Ser man på skillnaden mellan vanlig systemutveckling och utveckling av webbplatser så tror jag Internet har 
bidragit till en betydligt bredare och mer svåridentifierad grupp användare eftersom det ger flera användare 
möjligheten att använda systemet” 
 

I nästkommande fråga ombads informanten att i korta drag redogöra för den typiska 
utvecklingsprocessen signifikant för sättet företaget och informanten arbetar på. Informanten 
berättar att processen påbörjas efter att behovsanalysen och en prototyp som vi kallar för 
designförslag är färdiga. Behovsanalysen fungerar som ett dokument med krav och riktlinjer som 
vi behöver innan vi börjar koda webbplatsen. Ju tydligare krav och information som finns i 
behovsanalysen ju större chans är det att göra en design som tillfredsställer användaren eller 
beställaren menar informanten. Under själva kodningsprocessen menar informanten att de 
huvudsakligen utgår från behovsanalysen och korrespondensen mellan utvecklare och 
kravställaren är ganska begränsad. Det är först vid kravställarens utvärdering av prototypen som 
korrespondensen återupptas och där eventuella justeringar verkställs innan systemet lanseras.  
 
Vilka typer av personer representerar användare av webbplatserna ni utvecklar? Det skiljer sig 
mellan projekten menar informanten och pekar på de två projektunderlagen som ligger på bordet. 
I “Projekt 1” och som i merparten av våra utvecklingsprojekt är det gruppen som representerar 
användaren som vi förväntar oss besöka webbplatsen. Det brukar främst handla om potentiella 
kunder till beställaren eller kollegor, vänner eller familj menar informanten. I mer sällsynta fall 
som i “Projekt 2” finns det två huvudsakliga användargrupper. Det är dels gruppen som beskrevs 
i Projekt 1 men också organisationens interna användare. De använder systemet för att utföra 
olika uppgifter: 
 

“I Projekt 2 användes webbplatsen som ett mer traditionellt informationssystem för att hantera olika interna 
processer i organisationen Det är ganska sällan vi utvecklar den typen av system. Som nämnt skiljer sig 
webbaserade system lite från klassiska informationssystem. I regel är de externa webbplatsbesökarna som ska 
navigera och utföra en uppgift på webbplatsen de som representerar användaren. 

5.2.3 Insamling av användare för medverkan 
Dessa frågor berörde det område som handlade om hur och i vilken grad användarna 
involverades i utvecklingsprojektet. Samlar ni in användare för medverkan? Vi brukar inte samla 
in fysiska användare för direkt medverkan men vi samlar alltid in information om användarna 
och deras användarbeteende. Vi lyssnar till om kunden tycker att systemet funkar bra - i de fall 
kunden tycker det är en prioritering. I vissa fall får vi feedback från besökare av webbplatsen om 
de vill att något ska ändras. Men eftersom de flesta system säljs till kunden efter färdig 
implementering brukar det vara uppdragsgivaren som tar över processen med att samla in 
användarinformation. 
 
Det är sällan vi har projekt där kunden vill att vi arbetar tillsammans med de potentiella 
användarna under utvecklingsprocessen. Oftast är det här en process som uppdragsgivaren tar 
över efter att systemet lanserats. Vi tillfredsställer uppdragsgivarens behov i första hand. Det är 
nog skillnad om man utvecklar system för användare in-house avslutar informanten.  
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Nästa fråga handlade om vem som väljer ut representanter för medverkan. Oftast finns det två 
definitioner eller typer av användare menar informanten: 
 
1. Användaren som är delaktiga i den direkta utvecklingsprocessen: det handlar nästan alltid om 
uppdragsgivaren eller den ansvariga personen på kundsidan. Dessa tar vi direkt feedback från 
eftersom de sätter kraven för utvecklingen. Vi väljer nästan aldrig ut vem som ska medverka 
ifrån uppdragsgivarens sida. Det är oftast den person på uppdragsgivarens sida som kontaktat oss 
som medverkar i kravhanteringsprocessen och utvecklingen. Det kan ske att vi i sällsynta fall 
föredrar att prata med en person med teknisk bakgrund hos uppdragsgivaren om de vill ha 
speciella önskemål. 
 
2. Användaren som vid färdigimplementerat system medverkar: dessa användare har vi sällan 
kontakt med. När det gäller att följa upp systemet väl i drift brukar det vara marknadschef eller 
VD som arbetar med att försöka identifiera typiska användare för deras system.  
 
Gör ni någon analys för att ta reda på vilken målgrupp som ska använda webbplatsen? 
 

“Ja absolut. Vi brukar försöka identifiera den typiska användaren genom Google Analytics där vi kan 
övervaka ett användarbeteende på webbplatsen. Oftast brukar behovsanalysen hjälpa oss att identifiera 
målgruppen tillsammans med användarens kunskap. Vi brukar även ta en hel del egna antaganden baserade 
på erfarenhet. En bilauktionstjänst har troligtvis en målgrupp som är bilintresserade.” 

 
Vidare exemplifierar informanten med de två projekten som diskuterats. Projekt 1 hade inte 
kunden något större fokus på målgruppen utan det handlade om att systemet skulle få en ny 
fräschare design och en mer mobilanpassad layout. Projekt 2 däremot specificerades det tydligt i 
kravspecifikation kring målgruppen och vi försökte anpassa utseende och texter till det. 
 
Vilka anser du själv är lämpliga att medverka i webbutvecklingsprojekt?  
 
Någon som inte är så tekniskt sakkunnig. Vår ambition är att system som vi utvecklar ska vara så 
enkla som möjligt. Genom feedback från användaren blir det tydligare för oss att veta om vi har 
gjort ett bra jobb. Gärna olika målgrupper också som har lite olika syn på saker och ting för att 
veta att den är anpassad för en bredare majoritet.  

5.2.4 Användarmedverkan vid utvecklingsprocessen 
I Projekt 1 skedde det mesta av utvecklingsarbetet “bakom kulisserna” på kontoret där 
informanten huvudsakligen kodade grunden till sajten. I denna del av utvecklingsprocessen är 
kunderna oftast inte särskilt involverade utan får oftast en prototyp när det är klart menar 
informanten. Först då låter vi användaren medverka genom att ge feedback och direktiv för 
justeringar. Det blir ett par omgångar av synpunkter från kunden innan verkställande av 
synpunkterna genomförs och kunden är nöjd. Feedback sker oftast via telefon men e-post och 
fysiska möten förekommer.  
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Projekt 2 var lite annorlunda. Vi arbetade tillsammans med kundens utvecklare som indirekt 
medverkade med deras användare internt, detta eftersom de hade kunskap om vad deras 
användare skulle använda webbsystemet till. Utvecklarna på kundens sida gav oss direktiv 
baserat på deras användare. 

5.2.5 Metoder och tekniker för användarmedverkan 
Det här stycket handlar om informantens användande av olika tekniker, strategier eller metoder 
för användarmedverkan. Det inleddes med att informanten skulle försöka identifiera dennes 
arbetssätt genom Gulliksen och Göransson (2002) tre olika typer av användarmedverkan. 
 
Vilken av följande metoder (konsultativ, representativ eller konsensus) anser du representerar 
ditt arbetssätt med användarmedverkan? Läs mer om metoderna i kap. 3.4.3. 
 

“I Projekt 1 och i majoriteten av våra webbutvecklingsprojekt är det helt klart den konsultativa 
användarmedverkan vi använder oss av.” 
 

Kunden ger oss oftast uppdrag baserat på deras användare. Det är egentligen väldigt sällan 
direkta användare ställer krav på mig som utvecklare. Oftast är det som tidigare nämnts 
ledningsgruppens visioner som ligger till grund för det vi implementerar. I Projekt 2 som är ett 
mer unikt fall arbetade vi genom representativ användarmedverkan. Organisationens användare 
var i direkt kontakt med kravställarens interna utvecklare. Vi arbetade tillsammans med dessa 
utvecklare och fick därför genom representativ medverkan direktiv från kravställarens användare.
    
 
Hur arbetar ni för att säkerställa att en hög nivå av användarmedverkan erhålls? 
 
Informanten förklarar att de i så hög grad som möjligt försöker följa de krav som ställs och 
tillfredsställa de olika önskemål som finns. Vi låter användaren eller kunden komma med tips 
och råd efter att designförslaget är skickat. Vi försöker vara så tydliga som möjligt med termerna 
eftersom de som beställer har inte alltid samma kunskap om begreppen som vi har. 
 
I övrigt arbetar vi inte aktivt med att säkerställa en hög nivå av användarmedverkan. Vi hade 
kunnat göra det om uppdragsgivaren hade prioriterat det men eftersom det är en tidskrävande 
process som oftast innebär en större kostnad så prioriteras i första hand utvecklingen.  
 

“Oftast är det uppdragsgivaren som på sikt samlar in information av olika användare av det 
färdigimplementerade webbsystemet. Den feedbacken skickar de till oss efter att systemet varit i drift när de 
vill att vi ska göra förändringarna.”  

 
Hur tar ni reda på att webbplats efter färdig implementering är anpassad för användaren? 
 
Informanten menar att de egentligen bara fokuserar på den tekniska aspekten. De kontrollerar hur 
webbplatsen beter sig i olika webbläsare, genom olika plattformar och genom datorer inkluderat 
smartphones och läsplattor. Vi kontrollerar också hur trafiken ser ut i efterhand genom verktyget 
Google Analytics.  
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“Genom Google Analytics kan vi få detaljerade uppgifter om användaren. Vi kan följa upp exakt vart de 
klickar, vad de gör och när de lämnar sidan. Lämnar en användare sidan direkt efter ett besök förstår vi att 
någonting inte är tillräckligt bra för en viss användare” 

 
Utöver det använder informanten andra gratisverktyg för att kontrollera att systemet fungerar bra 
rent tekniskt. Pingdong, som exempel, är ett automatiserat verktyg som säger till om hemsidan 
slutar fungera.  
 
Använder du dig av någon strategi för hur du involverar användare i utvecklingsprojektet? 
 

“Ja, vi gör en behovsanalys som vi har tagit fram för att se till att vi får rätt information från användaren. Det 
fungerar som ett dokument där vi specificerar vad systemet ska innehålla. Vi har också kommit fram till att 
bästa strategin är att involvera användaren först efter att vi har skickat ett designförslag baserat på 
behovsanalysen. Därefter får de komma med kritik och förbättringsmöjligheter.” 

 
Använder du någon särskild teknik eller metod för att samla in informationen från användaren? 
 

“Ja. Informationsinsamlingen börjar oftast genom ett kundmöte. Därefter en uppföljning genom 
behovsanalysen. Detta sker genom att ställa enklare frågor och genom dessa kan vi anpassa den tekniska 
nivån utifrån kunden” 
 

Vad anser du skulle kunna göras bättre när det kommer till användarmedverkan när du utvecklar 
system? 
 

“Med tiden och den erfarenhet projekten ger mig kan jag förhoppningsvis ställa bättre frågor och göra 
behovsanalysen och kravinsamlingen bättre. Ju bättre frågorna blir ju bättre blir kommunikationen och 
resultatet av webbplatsen och användarnas tillfredsställelse" 

5.2.6 Utvärdering av användarmedverkan 
Avslutningsvis var ambitionen att genom frågorna försöka få fram informantens subjektiva åsikt 
och vilken betydelse informanten ansåg att användarmedverkan kunde bidra till. 
 
Anser du att det är viktigt att involvera användaren vid utveckling av webbplatser? 
 

“Ja självklart. Vi vill leverera någonting som kunden har glädje av och fyller deras behov. De beställer från 
oss för att fylla ett behov och vi vill givetvis göra detta på bästa sätt. Kommunikationen måste vara tydlig 
mellan oss och de som ska använda systemet för att matcha förväntningarna. Tar vi inte vara på användaren 
är risken större att vi misslyckas med systemet vilket till sikt kommer bidra till färre uppdrag” 

 
Vad anser du är de viktigaste och främsta fördelarna med användarmedverkan? 
 

“Det viktigaste är att det är helt avgörande för att få nöjda kunder. Det är ju dem som definierar behovet och 
vilka krav som ska uppnås eller uppfyllas. Det är viktigt att de får något som rimmar med förväntningarna. 
Det är också väldigt utvecklade och roligt att träffa nya människor.” 
 

Och vilka anser du är de negativa konsekvenserna? 
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“Det är en tidskrävande process som kan bli ineffektiv och rörig. Användaren kan ställa orimliga krav eller 
vara allmänt omständiga att ha att göra med. Det är också resurskrävande eftersom det kräver mycket 
kommunikation och korrespondens. Vi har inte alltid resurser nog att hantera all korrespondens och ibland 
missar man information eller krav som kan innebära att missförstånd uppstår under utvecklingsprocessen.” 

 
Det är inte alltid bra att låta användaren bestämma i för stor omfattning. Vi försöker därför i de 
flesta fall styra arbetsprocessen. Informanten exemplifierar med ett projekt. Det handlar om en 
kund som de arbetade med i våras där deras utvecklare och ägare helt snöat in sig på att använda 
en ny teknik som inte helt varit fullt utvecklad och testad. Det slutade med att det kostade 50 
timmar mer än vad det skulle kosta att implementera exakt samma lösning med vår egna teknik. 
Detta gjorde att kunden blev irriterad och ansåg att vi tagit ett överpris. 
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5.3 Kravhantering 
Efter att informanten introducerats i området kring användarmedverkan handlar nästa ämne om 
att utreda kravhanteringsprocessen. Intervjufrågorna bygger på samma struktur som 
användarmedverkan med grundläggande frågor kring krav och därefter fördjupas informanten i 
ämnet.  
 

5.3.1 Krav och termens betydelse för informanten 
Först var avsikten att försöka skapa en förståelse av informantens kunskap inom kravhantering. 
Det inleddes med att fråga om informantens definition av ett krav.  
 

“Min subjektiva bedömning av krav är relaterad till olika förväntningar oftast från uppdragsgivaren. Jag 
associerar krav med vad kunden vill uppnå och vad de bestämt sig för att dem vill ha.” 

 
Med hänvisning till teorin delar Gulliksen och Göransson (2002) in krav i två kategorier. Har ni 
någon speciell indelning av olika användarkrav? 
 

“Nej. Det händer dock att kraven kan se väldigt olika ut mellan olika kravställare. I vissa fall upprättas bara 
några enklare riktlinjer som krav (Projekt 1) medan en andra kravspecifikationer kan vara flera sidor lång 
(Projekt 2).” 

 
Därefter utreds vilket värde krav hade för informanten. Informanten var helt övertygad om att det 
var avgörande för ett framgångsrikt system. Ju bättre kravbild, desto större sannolikhet att 
systemet fyller sin funktion och att kunden blir nöjd menar informanten.  

5.3.2 Insamling av krav  
Samlar ni in krav?  
 

“Ja. Kravinsamlingen är den process som är viktigast i vår användarmedverkan. Genom att göra en 
behovsanalys tar vi reda på mål och krav som kunden har. Behovsanalysen är en typ av kravinsamling som vi 
själva utför tillsammans med kunden. I Projekt 2 fick vi tilldelat ett ramverk med krav från kunden men 
utöver detta arbetade vi tillsammans med kunden för att utveckla den processen” 
 

Kraven upprättas nästan alltid i regel av kunden. Det kan dock skilja på hur de samlas in. 
Antingen gör vi behovsanalysen och samlar in kundens krav eller så kommer de med färdiga 
krav. Kraven behöver dock ligga inom de ramar som vi som webbyrå kan erbjuda och har 
möjlighet att utveckla åt kunden menar informanten. 
 
Innan du utvecklar hemsidor upprättas det då en kravspecifikation? 
 

“Ja, kravspecifikationen är en del av behovsanalysen. Under upprättandet av behovsanalysen sitter vi 
tillsammans med kunden och upprättar en specifikation”  
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Vilka personer anser du borde involveras i upprättandet av olika krav? 
 

“Personer inom kravställarens verksamhet. Det vill säga de som är involverade i dagliga arbetet och har en 
bred förståelse av vad vi gör och varför. I vissa fall även från besökarna. Vi tar hänsyn till besökarna för att 
hjälpa till i kravupprättningsprocessen. Om det finns ett menyalternativ som vi genom Google Analytics ser 
att ingen klickar på så föreslår vi för kunden att vi tar bort den” 

 
Nästa fråga handlade om informantens uppskattning av hur många av de faktiska användarna av 
webbplatserna som är med i kravinsamlingsprocessen. Informanten menar att det beror på 
karaktären av projektet men att det i regel är en väldigt liten del. Kraven är insamlade av kunden 
och kunden står sällan för majoriteten av användarna. Vår främsta uppgift är att ta hänsyn och 
tillfredsställa beställaren, det vill säga den som betalar för systemet. De flesta projekt handlar 
inte om individuella krav. Kundens kravprofil är viktigare för oss än själva användarna. Därefter 
är det upp till beställaren att ge oss tillräckligt bra kravbild för att tillfredsställa de som ska 
besöka den. Informanten menar att det som nämnts skiljer sig mellan olika projekt.  
 

“I Projekt 2 visste vi att beställaren skulle stå för en stor del av, och själva vara en huvudsaklig användare av 
systemet. Det gjorde att vi ställde högre krav på användarmedverkan och verkligen såg till att kunden, det vill 
säga användarna var involverade.” 

 
Informanten förklarar de tekniker som informanten använder sig av för kravinsamling. De sker 
inte var för sig utan vanligtvis i en stegvis trappa. 

 
 Face-to-Face möte. En öppen diskussion där jag lyssnar till kundens behov. 
 Behovsanalys. Under mötet försöker vi definiera och specificera en behovsanalys.  
 Avtal där vi rent juridiskt kommer överens om vad kraven ska innehålla.  

 
“Teknikerna är till för att kravinsamlingen ska vara så relevant som möjligt. Ibland konfronterar vi kunden 
och frågar varför kunden vill ha vissa krav. Ibland stämmer de nämligen inte överens med det som vi anser är 
kundens mål. Kunden kanske säljer bilar men de vill ha en banner med ett träd.”  
 

5.3.3 Användarmedverkan och krav 
Hur arbetar ni med användarmedverkan för kravhanteringen? 
 
I Projekt 2 så hade kunden väldigt specifika riktlinjer. Till skillnad från de flesta andra projekt vi 
arbetar i ville uppdragsgivaren inte att vi skulle göra några egna implementeringar utan direktiv 
från dem. Informanten berättar att de arbetade som ett bollplank. Uppdragsgivaren hade tydliga 
krav på vad de ville att systemet skulle göra men de hade inte den tekniska förmågan att 
verkställa dessa krav. I vissa fall rekommenderade vi lösningar för ledningen som de sedan 
internt tog beslut kring menar informanten.  
 

“Kravspecificeringen skedde internt hos kunden där beslut togs på ledningsnivå och därefter slussades ner till 
uppdragsgivarens egna utvecklare. Dessa utvecklare kommunicerade vidare kraven till oss som webbyrå.” 
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I övriga webbprojekt (Projekt 1 m.fl.) menar informanten att användarmedverkan bara sker 
genom att man samlar in en kravbild genom behovsanalysen och definierar en kravspecifikation. 
Därefter utvärderas prototypen av användaren tills vi kan säkerställa att samtliga krav är 
verkställda. 
 
Har du upplevt några problem i kommunikationen eller vid insamlingen av krav? 
 

“Sällan under själva kravinsamlingen men det händer att jag och kunden har olika uppfattning om hur kraven 
ska verkställas på bästa sätt. I Projekt 2 behövde vi bevisa för dem att vi var tillräckligt tekniskt kompetenta 
för att leverera. Vi träffade dem två gånger i “tekniska möten” och gick igenom grunderna för systemet. De 
vill nog testa oss där.” 

 
Hur hanterar du konflikter mellan dig, användare och andra eventuella kravställare när det gäller 
att upprätta kraven? 
 
Informanten menar att det handlar om att hitta en bra balansgång mellan kvalité, god 
kundnöjdhet och nedlagd tid. Som webbyrå försöker vi alltid matcha projekten med det kunden 
är beredd att betala. Vi vill kunna presentera ett bra pris för kunden och den mest tekniskt 
lämpade lösningen är inte alltid den mest kostnadseffektiva menar informanten. 
 

“Det handlar om att vara extremt tydlig i kommunikationen mellan oss och kravställaren, specificera priser 
från början och förklara vad samtliga krav innebär både tids- och kostnadsmässigt.” 

 
Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla? 
 

“Vi utformar tidigt ett avtal med kunden om vad som ska gälla i kravspecifikationen. Vi försöker prioritera 
samtliga krav så gott det går baserat på den summa pengar som kravställaren är beredd att betala. För att svara 
på frågan så skulle jag säga att det är en övervägning och en prioriteringsfråga som kunden i slutändan 
avväger.” 

5.3.4 Uppfylla krav 
Har ni någon iterativ teknik för att uppfylla kraven? 
 

“Ja, designförslaget är ju en process som sker i flera steg där vi bollar fram och tillbaka tills kravställaren är 
nöjd” 

 
Utvecklas någon typ av prototyp av webbplatsen innan ni implementerar det slutliga systemet? 
 

“Ja, det så kallade designförslaget. Det är en prototypmodell av den färdiga hemsidan. De kan interagera med 
den precis som den slutgiltiga modellen. Det underlättar verkligen för oss att få den feedback vi behöver tills 
kunden är nöjd” 
 

Utvärderar ni varför kraven ställs? 
 

”Vi ifrågasätter sällan kunderna om vi inte har rekommendationer som kan gynna utvecklingsarbetet som 
kunden inte känner” 
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Hur sker den slutgiltiga implementeringen av kraven? 
 

“Vi utgår alltid ifrån kravspecifikationen som jag som utvecklare har som underlag under 
utvecklingsprocessen. Dessa krav är grunden för prototypen/designförslaget. Efter feedback och under 
utvärderingen av prototypen kan det tillkomma nya krav. Dessa implementeras och verkställs om de är inom 
ramen för vad vi kom överens om i avtalet.” 
 

På vilket sätt skulle du säga att ni uppfyller/realiserar de krav som ställs? 
 

“Vi lyssnar alltid till kundens behov i första hand. Under första mötet gör vi en snabb bedömning om hur bra 
förståelse de har inom webb och därefter anpassar vi kravspecifikation och terminologi efter det.” 

5.3.5 Utvärdering av krav 
Dessa avrundande frågor var liksom frågorna rörande användarmedverkan menade att skapa en 
helhetsuppfattning om hur informanten värderar att arbeta med krav.  
 
Utvärderar du om det färdiga systemet matchar kraven? 
 

“Inför leverans går vi alltid igenom och kontrollerar att specifikationerna matchar ursprungliga krav och 
information från behovsanalys. Därefter avslutar vi alltid projekten med att stämma av att systemet ser ut och 
fungerar som de tänkt sig.” 

 
Blir projekten dyrare och mer resurskrävande genom att arbeta med användarmedverkan under 
kravinsamlingen? 
 

“Det beror på hur man mäter. Skulle vi få en helt färdig kravspecifikation och ett utvecklingsprojekt där 
användarna inte medverkar alls kostar det oss som webbyrå mindre resurser och därmed mindre pengar. 
Nackdelen är att det oftast tillkommer krav som användarna eller kravställaren inte tänkt på vid 
prototypstadiet. Vi föredrar därför att räkna in kostnaden med användarmedverkan och krav i slutliga priset. 
Det som dock kan dra iväg och bli väldigt dyrt är om kunder vill ses fysiskt och kommunicerar ineffektivt.” 

 
Vilka fördelar anser du att kravhantering kan bidra till? 
 

“En effektivare arbetsprocess. Förbättrad kommunikation i projektet och en ökad förståelse. Ju bättre arbete 
med krav desto effektivare kan vi matcha systemet utifrån behov och funktion. Det hjälper oss även att 
leverera det som efterfrågas.” 

 
Vilka negativa konsekvenser ser du med kravinsamlingsprocessen? 
 

“Risken med att fokusera på individuella krav är att man missar vissa helhetsfrågor och fokuserar för mycket 
funktionalitet och teknik. Det är svårt att mäta vissa användarvänliga aspekter i krav. Jag anser att man tappar 
lite för mycket av känsla och sociala signaler från beställaren. Det får inte blir för formellt då det riskerar att 
påverka leveransen och användarupplevelsen. Det krävs också mycket erfarenhet och färdigheter för att 
leverera en bra kravspecifikation. Det kan ge ett oprofessionellt och felaktigt slutresultat.” 
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6.0 Analys 
Det här avsnittet kommer resultatet från fallstudien och intervjun att behandlas och relateras till 
det teoretiska resonemang som presenterats. Forskningsfrågorna ämnar utreda två olika teman, 
användarmedverkan och krav. Eftersom intervjufrågorna tematiserades utifrån dessa två teman 
lämpar sig en innehållsanalys för att behandla den insamlade empirin utifrån dessa två teman.  
 

6.1 Användarmedverkan 

6.1.1 Användarmedverkan och termens betydelse för informanten 
Resultatet visar att användarmedverkan har en avgörande betydelse för om systemet kommer 
fungera som det är tänkt för användaren. Genom medverkan från användaren kan de uppfylla att 
huvudsakliga mål och krav med webbplatsen. Det stämmer helt in på Andersens påstående om 
användarmedverkan. Utvecklaren betonar dock att användarmedverkan i praktiken oftast handlar 
om att tillfredsställa kunden och kanske inte nödvändigtvis användaren. 
 

Utvecklaren Teori 
 

Uppfylla användarnas behov 
 

“Det handlar om att göra en tilltalande webbplats 
som i slutändan användaren eller besökaren ska 
känna sig tillfredsställd med att använda. Den ska 
uppfylla användarnas behov och göra det som 
användarna vill att den ska göra. Det är i praktiken 
ofta kopplat till att tillfredsställa kunden och alltid 
inte nödvändigtvis användaren. 

 
 

Andersen (1994)  menar att 
användarmedverkan är viktig för att 

systemutvecklaren ska få den 
information och de önskemål och krav 

som användarna vill att det tänkta 
systemet ska ha. 

 
 

 

6.1.2 Synen på användaren och webbutveckling 
Resultatet tyder på att utvecklaren tar hänsyn till olika typer faktorer som kan påverka 
användningen av systemet, något som stämmer in på Chandlers användaranalys. Externa faktorer 
var det främsta anpassningsområdet menar utvecklaren. Resultatet visade att utvecklaren 
tenderade att försöka utveckla webbplatser för att nå en bredare målgrupp eftersom det ansågs 
svårt att specificera en specifik målgrupp, något som Ottersten och Berndtsson menar kan 
innebära en motsägelsefull kravspecificering.   
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Utvecklaren Teori 

 
Webbaserade system måste anpassas till 
flera faktorer som påverkar 
användarupplevelsen 
  
Det kan vara allt ifrån Internetuppkopplingen 
till vilken typ av webbläsare systemet används 
genom. I olika webbläsare kan systemet också 
ha olika beteenden och utseende och 
webbaserade system behöver numera också ta 
hänsyn till olika plattformar som telefoner och 
läsplattor. 
 

 
Chandlers (2003) Användaranalys 

 
Externa faktorer. Handlar om olika 
externa faktorer har betydelse för 

upplevelsen av en webbplats. Det kan 
röra sig om uppkopplingshastighet 

eller vilket medium webbplatsen 
används från. 

 

 
 
Internet har bidragit till bredare och mer 
svåridentifierad grupp användare 
 
“Ser man på skillnaden mellan vanlig 
systemutveckling och utveckling av 
webbplatser så tror jag Internet har bidragit till 
en betydligt bredare och mer svåridentifierad 
grupp användare eftersom det ger flera 
användare möjligheten att använda systemet” 

 
Ottersten och Berndtsson (2002) 

 
Ofta tenderar utvecklaren att utveckla 

webbplatsen för att passa alla olika typer 
av användare. 

… 
Det innebär att en mängd krav riskerar 
att blir motsägande. Det innebär också 

att det kommer vara svårt att välja 
lämpliga användare för medverkan i ett 

utvecklingsprojekt. 
 

6.1.3 Insamling av användare för medverkan 
En stor skillnad vid användarinsamling som Vidgen (2002) belyser är den typ av användare som 
utvecklaren beskriver. Samma problematik belyser informanten. I regel samlar de inte in 
användare för medverkan. Oftast är det en process som uppdragsgivaren tar över efter systemet 
lanserats. Utvecklaren menar att webbplatser inte har en specifik användare som många klassiska 
system. Det handlar om en bred målgrupp externa användare som sällan internt arbetar med 
systemet. Resultatet pekar på att utvecklarens främsta användaranpassning sker mot den 
potentiella kunden. Sättet att identifiera en sådan användare sker enklast genom att identifiera 
besökarna av webbplatsen genom olika analysverktyg som beskrivs nedan.  
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Utvecklaren Teori 

 
 
Kunderna är i regel den generella 
användaren av systemet 
 
”Vi brukar inte samla in fysiska användare för 
direkt medverkan men vi samlar alltid in 
information om användarna och deras 
användarbeteende. Vi lyssnar till om kunden 
tycker att systemet fungerar bra - i de fall 
kunden tycker det är en prioritering. I vissa 
fall får vi feedback från besökare av 
webbplatsen om de vill att något ska ändras. 
Men eftersom de flesta system säljs till 
kunden efter färdig implementering brukar det 
vara uppdragsgivaren som tar över processen 
med att samla in användarinformation.” 

 
Det finns emellertid vissa skillnader i hur 

man bör gå till väga för att identifiera 
användaren i webbutvecklingsprojekt 

menar Vidgen (2002). 
 

Webbutvecklingsprojekt tenderar att ha 
mer olikartade och svåridentiferade 
användare där även användarna är i 

högre grad kunder och inte sällan 
involverar externa användare. Det 

innebär att det överlag är svårare att 
identifiera användare och mer 

komplicerat att göra en analys av 
målgruppen. 

 

 
Använder webbanalysverktyg för att 
analysera webbplats och olika användare 
 
”Vi brukar försöka identifiera den typiska 
användaren genom Google Analytics där vi 
kan övervaka ett användarbeteende på 
webbplatsen. Oftast brukar behovsanalysen 
hjälpa oss att identifiera målgruppen 
tillsammans med användarens kunskap.” 

 
 

Det finns olika webbanalysverktyg 
tillgängliga för utvecklaren för att 

analysera webbplatsen och 
användarbeteende menar Yang (2003). 

6.1.4 Användarmedverkan vid utvecklingsprocessen 
Resultatet av empiriinsamlingen visade att utvecklaren inte hade en enhetlig metod för 
användarmedverkan utan tenderade att arbeta med olika typer av användarmedverkan i olika 
projekt. Resultatet pekar på att den mest använda typen av användarmedverkan är den 
konsultativa metoden. Användarnas medverkan är oftast begränsad och det mesta arbetet sker 
hos webbyrån och webbutvecklaren. Det stämmer bra överens med beskrivningen av konsultativ 
användarmedverkan enligt Andersen (1994) 
 

”Merparten av besluten om systemutvecklingen lämnas åt den traditionella designgruppen. Metoden syftar 
till att se till att alla användare ska få ge sin åsikt men användaren har ingen direkt påverkan i 
utvecklingsprocessen.” Andersen (1994) 
 

Mer sällsynta projekt involverade till synes en annorlunda typ av användarmedverkan som 
påminde mer om Andersens (1994) representativa modell. Utvecklaren arbetade i projekt 2 
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genom utvalda tekniska representanter som skulle spegla kravställarens önskemål. Informanten 
förde all kommunikation genom dessa representanter och lät dessa spegla kravbilden.  
 

Utvecklaren Teori 
 

Projekt 1  
  
Det mesta av utvecklingsarbetet sker “bakom kulisserna” på kontoret där 
informanten huvudsakligen kodade grunden till sajten. I denna del av 
utvecklingsprocessen är kunderna oftast inte särskilt involverade utan får 
oftast en prototyp när det är klart menar informanten. 

 
 
 

Konsultativ 
användarmedverkan 

 
Projekt 2 
 
Vi arbetade tillsammans med kundens utvecklare som indirekt medverkade 
med deras användare internt. Detta eftersom de hade kunskap om vad deras 
användare skulle använda webbsystemet till. Utvecklarna på kundens sida 
gav oss direktiv baserat på deras användare. 

 
 

 
 

Representativ 
användarmedverkan 

6.1.5 Metoder och tekniker för användarmedverkan 
Resultatet pekar på att utvecklaren har en hel del olika metoder för att säkerställa att en hög 
användarmedverkan erhålls. Genom tydlig kommunikation anser utvecklaren att kravbilden blir 
tydligare och bidrar till att tillfredsställa kraven för webbplatsen. Några metoder får stöd från 
teorin och presenteras nedan. 
 
Utvecklaren Teori 

 
Användaren ger tips och råd och 
utvecklaren är noga med tydlig 
kommunikation 
  
Vi låter användaren eller kunden komma med 
tips och råd efter designförslaget är skickat. Vi 
försöker vara så tydliga som möjligt med 
termerna för de som beställer har inte alltid 
samma kunskap om begreppen som vi har. 

 
 
 

Greppbar terminologi. Använda en 
terminologi som användarna begriper 
och kan identifiera sig med. Gulliksen 

och Göransson (2002) 
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Strategi för att involvera användaren 
 
“… vi gör en behovsanalys som vi har tagit 
fram för att se till att vi får rätt information 
från användaren. Det fungerar som ett 
dokument där vi specificerar vad systemet ska 
innehålla. Vi har också kommit fram till att 
bästa strategin är att involvera användaren först 
efter att vi har skickat ett designförslag baserat 
på behovsanalysen. Därefter får de komma 
med kritik och förbättringsmöjligheter.” 

 
 

Fasidentifiering. Identifiera lämpliga 
faser för att involvera användaren i 

systemutvecklingsprocessen. 
 

 Det handlar bland annat om att 
beskriva olika faser för användaren 

som till exempel analys- eller 
designfasen. Gulliksen och Göransson 

(2002) 
 

 
Teknik för att samla in information från 
användaren 
 
”Informationsinsamlingen börjar oftast genom ett 
kundmöte. Därefter en uppföljning genom 
behovsanalysen. Detta sker genom att ställa enklare 
frågor och genom dessa kan vi anpassa den tekniska 
nivån utifrån kunden” 
 

 
Intervjuer. Innebär att samla in 

kunskaper om användarnas olika 
erfarenheter, problem krav eller 

önskemål. Det hjälper utvecklaren att 
bilda en uppfattning och sätta sig in i 

användarens situationer. 
 

6.1.6 Utvärdering av användarmedverkan 
Mycket pekar på att användaren upplever att användarmedverkan är ett livsnödvändigt arbetssätt 
för att tillfredsställa kravställaren och kunden. Utan kommunikation och tydlig medverkan från 
användaren menar utvecklaren att det är omöjligt tillfredsställa de som ska använda systemet.  
 
Resultatet visar dock att utvecklaren och webbyrån måste göra en avvägning och prioritering av 
vilken nivå man kan involvera användaren. Teorierna stödjer informantens påståenden om att 
användarmedverkan är nödvändig för ett lyckat utvecklingsprojekt men samtidigt menar 
informanten att det också måste ske på rätt sätt. Om inte processen sker effektivt kan det 
innebära ett tidskrävande och ineffektivt moment i utvecklingsarbetet. Utvecklaren menar att de 
trots allt är ett företag med ett intresse av att gå med vinst och därför krävs prioriteringar i arbetet. 
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Utvecklaren Teori 

 
Viktigt med användarmedverkan 
  
”Vi vill leverera någonting som kunden har 
glädje och fyller deras behov. De beställer 
från oss för att fylla ett behov och vi vill 
givetvis göra detta på bästa sätt. 
Kommunikationen måste vara tydlig mellan 
oss och de som ska använda systemet för att 
matcha förväntningarna. Tar vi inte vara på 
användaren är risken större att vi misslyckas 
med systemet vilket till sikt kommer bidra 
till färre uppdrag” 
 

 
 

Andersen (1994) och Gulliksen och 
Göransson (2002) är i med hänvisning till 
föregående rubrik överens om att en hög 

grad medverkan gynnar 
utvecklingsarbetet. Desto mer integrerade 
användarna är i utvecklingsarbetet desto 
högre acceptans får det menar de. Trots 
det är det vanligt att utvecklingsprojekt 
inte alltid prioriterar användaren vilket 

på sikt kan leda till ineffektivitet och dyra 
kostnader. 

 

 
Negativa konsekvenser 
 
“Det är en tidskrävande process som kan bli 
ineffektiv och rörig. Användaren kan ställa 
orimliga krav eller vara allmänt omständiga 
att ha att göra med. Det är också 
resurskrävande eftersom det kräver mycket 
kommunikation och korrespondens. Vi har 
inte alltid resurser nog att hantera all 
korrespondens och ibland missar man 
information eller krav som kan innebära att 
missförstånd uppstår under 
utvecklingsprocessen.” 

 

 
 
Gulliksen och Göransson (2002) tar upp 
några faktorer som de anser kan bidra 

vara negativa med användarmedverkan. 
Det händer att det uppstår irritationer 

mellan utvecklare och användare i under 
fasen med medverkan. Utvecklaren kan 

bli irriterad över vissa kommentarer och 
önskemål som kan bero på okunskap hos 

användaren. 

6.2 Kravhantering 

6.2.1 Insamling av krav 
Utvecklaren beskriver att kravinsamlingen och specificeringen av krav definieras direkt i ett 
underlag eller dokument som kallas behovsanalys. Det är med andra ord samma dokument 
Robertson och Robertson (2006) kallar för kravspecifikation. Liksom Faulkner (2000) menar 
utvecklaren att detta dokument också tydligt specificerar funktionalitet och andra riktlinjer för 
systemet. Det fungerar som länken mellan utvecklaren och kravställaren men resultatet visar att 
det också kan uppstå stora skillnader mellan olika projekt i hur upprättandet av en 
kravspecifikation fungerar. 
Det är i huvudsak kravställaren som bestämmer och är involverade i kravhanteringen och 
upprättandet av kraven. Robertson och Robertson (2006) menar att det vanligtvis är kravställaren 
som fastställer vad systemet ska innehålla. Det verkar dock finnas vissa skillnader i hur 
studieobjektet arbetar med krav. Utvecklaren tar hänsyn till samtliga krav och försöker verkställa 
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dem i den mån det går. Utvecklaren tenderar att fungera som ett bollplank mot kravställaren och 
hjälper till och ger rådgivning under kravinsamlingsprocessen då vissa krav kanske är orimliga 
eller onödigt dyra att implementera. 
 
Resultatet av utvecklarens kravinsamlingsprocess kan söka stöd från två olika teoretiska 
modeller som presenterats. Processen inleds alltid med någon typ av intervju genom ett möte där 
en diskussion förs om vad systemet ska innehålla. Den metoden presenteras av Escalona och 
Koch (2004). Kravinsamlingsprocessen avslutas med att det utvecklas ett designförslag som ska 
utvärderas av användaren av systemet. Designförslaget har många likheter med Vonks (1990) 
software-prototyping modell.   
 

Utvecklaren Teori 
 

Upprättar en behovsanalys 
  
“Ja. Kravinsamlingen är den process som är 
viktigast i vår användarmedverkan. Genom att 
göra en behovsanalys tar vi reda på mål och 
krav som kunden har. Behovsanalysen är en typ 
av kravinsamling som vi själva utför 
tillsammans med kunden. I Projekt 2 fick vi 
tilldelat ett ramverk med krav från kunden men 
utöver detta arbetade vi tillsammans med 
kunden för att utveckla den processen” 
 

 
 

Robertson och Robertson (2006) beskriver 
kravspecifikationen som “a complete 

collection of requirements knowledge for a 
specific project”. Faulkner (2000) instämmer 

på föregående forskares definition och 
tillägger att dokumentet också ska innehålla 

ett systems funktionalitet och i vilka 
situationer funktionerna ska användas. 

Kravspecifikationen har till uppgift att vara 
kommunikationslänken mellan användaren 

och utvecklaren. 
 

 
De är involverade i kravhanteringen: 
 
“Personer inom kravställarens verksamhet. Det 
vill säga de som är involverade i dagliga arbetet 
och har en bred förståelse av vad vi gör och 
varför. I vissa fall från även besökarna. Vi tar i 
vissa fall hänsyn till besökarna för att hjälpa till i 
kravupprättningsprocessen…” 
 

 
Det är kravställaren 

eller ”stakeholders” som det engelska 
termen heter som genom kraven 

fastställer vad systemet ska innehålla. 
Det kan vara både vara den potentiella 
slutanvändaren som ska nyttja systemet 
eller kunden som beställer och betalar 

för systemet menar Robertson och 
Robertson (2006). 

 
 
Kravinsamlingen 
  
 Face-to-Face möte. En öppen diskussion där jag lyssnar till 

kundens behov. 
 Behovsanalys. Under mötet försöker vi definiera och specificera en 

behovsanalys.  
 Avtal där vi rent juridiskt kommer överens om vad kraven ska 

innehålla.  
 

 
Intervju 

Escalona och Koch 
(2004) 

 
Software Prototyping 

 Vonk (1990) 



 
 

44 

6.2.2 Kravinsamling och användarmedverkan 
Stora delar av resultatet stödjer samma resonemang som Bleek, Jeenicke och Klischewski (2003) 
belyser. I nästan alla projekt menade studieobjektet att ytterligare krav tillkom och att den 
verkliga utvärderingen började efter att prototypen utvecklades. Det verkar som det är svårt för 
användarna att utvärdera vilka krav ett system ska innehålla utan att utvärdera och använda det.  
 
Resultatet visade också att det finns en skillnad i kravinsamlingsprocessen gentemot klassisk 
systemutveckling och kravutvinning. Kraven är insamlade och definierade av kunden men 
kunden står endast för en bråkdel av användarna. Resultatet pekar på att utvecklaren endast följer 
direktiv från kunden och därför finns det risker för att kravbilden inte alltid är anpassad för de 
som ska använda systemet. 
 

Utvecklaren Teori 
 
 

I övriga webbprojekt (Projekt 1 m.fl.) 
menar informanten att användarmedverkan 
bara sker genom i form av att man samlar in 
en kravbild genom behovsanalysen och 
definierar en kravspecifikation. Därefter 
utvärderas prototypen av användaren tills vi 
ka säkerställa att samtliga krav är 
verkställda. 
 

 
 
 

Oftast blir inte kraven från användarna uppenbara 
först att den första versionen av systemet har lanserats 

menar Bleek, Jeenicke och Klischewski (2003) 

6.2.3 Uppfylla kraven 
Resultatet visade också att större delen av utvecklingsprocessen med både användarmedverkan 
och kravhantering gick genom designförslaget – ett prototypstadie som kan parallelliseras helt 
med E-Prototyping beskrivet av Bleek, Jeenicke och Klischewski (2003). Designförslaget sker 
iterativt och innebär att utvecklaren stegvis bollar fram och tillbaka med kravställaren tills 
systemet tillfredsställer beställaren. Här analyseras empirin med respektive stegen från E-
Prototyping. 
 

Utvecklaren Teori 
 

 
“Vi utgår alltid ifrån kravspecifikationen 
som jag som utvecklare har som underlag 
under utvecklingsprocessen. Dessa krav är 
grunden för prototypen/designförslaget. ” 

 

 
 

E-Prototyping 
 Bleek, Jeenicke och Klischewski (2003) 
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”I Projekt 2 behövde bevisa för dem att vi 
var tillräckligt tekniskt kompetenta för att 
leverera. Vi träffade dem två gånger i 
“tekniska möten” och gick igenom 
grunderna för systemet. Där testade de oss 
nog.” 
 

 
 
 

E-Prototyping 
Fas: Funktionsval. 

 
 
Designförslaget är en prototypmodell av 
den färdiga hemsidan. De kan interagera 
med den precis som den slutgiltiga 
modellen. Det underlättar verkligen för 
oss att få den feedback vi behöver tills 
kunden är nöjd 

 
 
 

E-Prototyping 
Fas: Konstruktion 

 

 
”Efter feedback och under utvärderingen 
av prototypen kan det tillkomma nya 
krav. Dessa implementeras och verkställs 
om de är inom ramen för vad vi kom 
överens om i avtalet.” 

… 
Det handlar om att vara extremt tydlig i 
kommunikationen mellan oss och 
kravställaren, specificera priser från 
början och förklara vad samtliga krav 
innebär både tids- och kostnadsmässigt.” 

 
 
 

 
 

E-Prototyping 
Fas: Utvärdering 

 

 



 
 

46 

7.0 Slutsats och diskussion 
Den här fallstudien visar att en av orsakerna till att utvecklaren arbetar med användarmedverkan 
huvudsakligen förankras i att det underlättar insamlingen av krav och ökar sannolikheten för att 
användarna och framförallt kunden ska vara tillfreds med att använda systemet.  
 
På sikt handlar användarmedverkan om att tillfredsställa användaren. Användarmedverkan 
hjälper utvecklaren att skapa ett system som användarna förstår och känner sig tillfreds med att 
använda. Däremot pekar resultatet på att utvecklarens primära intressent är uppdragsgivaren. 
Detta trots att uppdragsgivaren i de flesta projekt ofta är kund och inte nödvändigtvis den 
huvudsakliga användaren.  
 
Nivån av användarmedverkan är till stor del beroende av vilket sätt uppdragsgivaren föredrar att 
arbeta på. Som analysen påvisade skiljer sig nivån eller metoden av användarmedverkan mellan 
olika projekt. Användarmedverkan verkar också påverkas av i vilken utsträckning kunden eller 
uppdragsgivaren är beredd att betala webbyrån där utvecklaren är anställd. 
 
Rent generellt verkar det som de större mer ovanliga projekten (se Projekt 2) rimmar med 
Robertson och Robertsons (2006) definition av kravspecificering. Ju större kunskap och 
kompetens hos kravställaren desto högre krav verkade ställas på kravspecificeringen. De 
vanligare mindre projekten hade kravställaren i regel en sämre kunskap om kravinsamling och 
därför tenderade kravställaren att ge webbutvecklaren större utrymme för att specificera krav. 
 
I majoriteten av projekten (Projekt 1 m.fl.) är det den potentiella besökaren som representerar 
användaren av webbplatsen. Detta ansåg utvecklaren vara typiskt för utveckling av system i 
webbmiljö. I Projekt 2 påminde användarens roll mer den som återfinns i teori från klassiska 
systemutvecklingsprojekt. Det interna användningsområdet för systemet var alltså minst lika 
viktigt som det system som skulle möta externa besökare. Detta var mycket sällsynt och relativt 
komplext att arbeta med. Detta stöds av Vidgen som menar att webbutvecklingsprojekt tenderar 
att ha mer olikartade och svåridentiferade användare som gör det svårare och mer komplicerat att 
göra en analys av målgruppen som ska använda webbplatsen. 
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7.1 Rapportens slutsatser 
Efter att ha analyserat undersökningens material sker här en kortare sammanfattning av 
slutsatserna i ett koncist format, för att enkelt kunna presentera ett svar på forskningsfrågorna 
som ställdes inledningsvis.   
 
 Hur förverkligar/realiserar en utvecklare de krav 

som ställs av kravställaren vid utveckling av 
webbplatser? 

 
Först upprättas alltid en behovsanalys med en kravspecifikation baserat på användare eller 
kravställares önskemål. Efter insamling av de krav som kravställaren specificerat implementeras 
samtliga krav till ett designförslag. Designförslaget fungerar som en prototyp av webbplatsen 
och innehåller samtliga krav från specifikation.  
 
 Vilka metoder eller tekniker använder sig 

utvecklaren av för att säkerställa att kraven 
uppfyllts? 

 
Kravinsamlingsmetoden är en viktig del för att säkerställa att rätt krav samlats in. Den inleds 
vanligtvis med face-to-face som påminner om Escalona och Koch (2004) intervjuteknik. Därefter 
görs en noggrann utvärdering i behovsanalysen. Efter att prototypen är implementerad är 
utvärdering den absolut viktigaste delen för att säkerställa att samtliga krav är uppfyllda. Genom 
utvärderingen av prototypen kan användaren komma med synpunkter, rätta till eventuella 
felaktiga krav och specificera eventuella nya uppkommande krav. Utöver detta använder 
webbutvecklaren i vissa fall också olika webbverktyg för att upptäcka eventuellt missvisande 
krav eller för att säkerställa att rätt krav finns för rätt målgrupp. 
 
 Vad anser utvecklaren att användarmedverkan kan 

bidra till vid webbutveckling? 
 
Resultatet visar att användarmedverkan är ett både nödvändigt och viktigt inslag för att besökaren 
ska känna sig tillfredsställd med att använda systemet. Användarmedverkan i webbaserade system 
verkar dock vara mer abstrakt än i klassiska system. Internet har bidragit till att användaren är mer 
svåridentifierad något som gör användarmedverkan mer komplicerad. För själva 
kravinsamlingsfasen verkar inte användarmedverkan lika prioriterad eftersom kravställaren i 
flertalet projekt inte är samma som användaren eller besökaren av webbplatsen. 
Användarmedverkan har dock en viktig roll vid kravinsamlingen eftersom kraven ska rimma med 
användarnas förväntningar av systemet. Resultatet visar också att användarmedverkan kan ha 
negativa konsekvenser på ett webbutvecklingsprojekt. Det händer att användarna ställer orimliga 
krav eller är allmänt omständiga att arbeta med som innebär både en tidskrävande och kostsam 
process. Kommunikationen och ordentlig behovsanalys är avgörande för att användarmedverkan 
ska bli effektiv. 
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 Hur arbetar utvecklaren med användarmedverkan 
för att tillfredsställa användarens krav? 
 

I majoriteten av webbutvecklingsprojekten (Projekt 1 m.fl.) är användarmedverkan under 
kravhanteringsprocessen relativt sällsynt eller ibland helt obefintlig. Oftast handlar det om en 
enkel korrespondens mellan utvecklaren och kravställaren som sker genom ett möte och en 
specificering av vad systemet ska innehålla. Därefter sker slutliga utvärderingen genom 
prototypen. Detta beror främst på att det är en tidskrävande process att utveckla system och ta 
fram krav genom användarmedverkan och det är sällan prioriterat vid mindre utvecklingsprojekt 
som Projekt 1. Den här typen av användarmedverkan går direkt att applicera på Andersens 
(1994) konsultativa användarmedverkan där nivån av medverkan klassificeras som relativt låg.  
 
I sällsynta större projekt kan användarmedverkan bli mer central för att tillfredsställa kraven. 
Resultatet visade att utvecklaren i vissa fall (Projekt 2) ibland arbetar med representativ 
användarmedverkan. Denna medverkan skedde genom representanter hos kravställaren där 
informanten arbetade tillsammans med kravställarens utvecklare för att tillfredsställa 
användarnas krav.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Presentationsfrågor:  
 
Vad heter du? 
Carl Zetterberg  
 
Beskriv gärna din yrkesroll kortfattat. 
Projektledare för våra kunder. Tidigare jobbat med webbutveckingsprojekt med rollen som webbutvecklare. Jobbar 
nu främst som projektledare och levererar bästa möjliga lösning för våra kunder. Min uppgift idag är att se till att vi 
levererar det som efterfrågas till kunden. 
 
Hur många utvecklare sitter i företaget? 
2 st nuvarande utvecklare inkl mig på heltid.  
 
Är du beslutsfattare för webbutvecklingsprojekten? 
Ja 
 
Hur lång erfarenhet har du av webbutveckling? 
Jobbat med det professionellt sedan 2004. Jobbat i huvudsak som projektledare där där rollen som utvecklare varit 
reducerad sedan 2011.  
 
Har du även arbetat med mer traditionell systemutveckling? 
Nej, bara webbutveckling. Självlärd.  Ingen programmarare i grunden.  
 
 
Inledande frågor 
 
Vilken typ av projekt arbetar ni med? 
Fokuserar på främst på webbsidor till mellanstora företag. Utöver det dyker det upp större projekt med kopplingar 
till andra system. Allt relaterat till programmering och design.  
 
Hur många personer brukar projekten involvera? 
1 säljare, 1 utvecklare, 1 designer 1 projektledare  
 
Vem kommunicerar utvecklaren med vid ett utvecklingsprojekt? 
Internt jobbar utvecklaren med projektledaren och designern. Externt är jag ansvarig för kommunikation med 
kunden. Främst om de har utvecklare som sitter hos kunden eftersom de oftast är de som har förståelse. 
 
Beskriv gärna ett typiskt utvecklingsprojekt.  
En webbplats till ett företag med 15 anställda ungefär. Där det finns en webbplats sedan 10 år tillbaka men den är så 
pass dålig att den inte fyller sitt syfte längre.  
 
Hur många timmar är ett typiskt projekt? 
Cirka 50-100 timmar 
 
Hur tar kunderna kontakt med er? 
Oftast vid behov söker de upp olika webbyråer och försöker leta upp en leverantör som passar. 
 
Vilka yrkeskategorier eller målgrupper är involverade vid utvecklingsprocessen? 
Eftersom vi utvecklar webbplatser för kunderna så är det oftast deras kunder som representerar användarna. Vi har 
oftast kontakt med en beslutsfattare hos uppdragsgivaren. De ger oss de flesta direktiven.  
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Behovsanalys: Vi har även en ee. Ju bättre bild vi har från kundens besökare - ju bättre kan vi utforma hemsidan 
efter deras önskemål. Som vi tror eller uppskattar att de är.  
 
Användarmedverkan 
 
Vad har ordet användarmedverkan för betydelse för dig? 
Interaktionen med den potentiella besökaren av en hemsidan. Indirekt handlar alltså om vad vill vi ge för intryck till 
användaren när de använder en webbplats. 
 
Vad anser du kännetecknar användarmedverkan vid utveckling av webbplatser? 
Det handlar om att göra en tilltalande webbplats som i slutändan användaren eller besökaren ska känna sig 
tillfredsställd med. Den ska uppfylla användarnas behov och göra det som användarna vill att den ska göra. Det är 
ofta kopplat till att tillfredsställa kunden och alltid inte nödvändigtvis användaren. 
 
Det kan vara allt ifrån att beställa en vara till att prenumerera på ett nyhetsbrev. Vi försöker leda användaren till att 
göra det som uppdragsgivaren vill att deras besökare ska göra.  Det är viktigt att göra det enkelt och användarvänligt. 
Konverteringsdesign handlar om att göra det användarvänligt så att besökaren så enkelt som möjligt kan göra det 
kunden vill att besökaren ska göra.  
 
Användaren och utveckling.... 
 
Anser du att det finns skillnader mellan utveckling av klassiska system och webbaserade? 
Om ja: I så fall vilka? 
Jag det anser jag. Skillnaderna är främst olika flaskhalsar som finns måste ta hänsyn till när det gäller webbplatser. 
Internetanslutningen,  vilken typ av webbläsare som systemet ska gå genom. Även olika plattformar och olika 
plattformar påverkar. Man måste anpassa sig till flera olika användare och faktorer i webbutveckling än i 
mjukvaruutveckling.  
 
Redogöra gärna i korta drag för hur den typiska utvecklingsprocessen av en ny webbplats.  
 
Processen påbörjas efter behovsanalysen och ett designförslag färdigt. Viktigt att vi vet vad vi ska göra innan koden 
skrivs. Skulle vi bygga ett hus och trästomarna är usatta redan innan vi vet exakta specifikationer så blir ett externt 
stort jobb att ändra från grunden igen. Börja inte skriva kod för tidigt. Det kan dock skilja sig mellan projekten hur 
omfattande denna process är.  
 
Vilka typer av personer representerar användare av webbplatsen? 
 
Projekt 1: Oftast är det den gruppen som vi väntar oss går in på hemsidan. Det vill säga olika typer av 
webbplatsbesökare. Det kan vara allt ifrån kunder till kollegor, vänner eller familj.  
 
Projekt 2: Detta projekt hade samma typer av användare som nämnda innan. Men eftersom det också hade en intern 
funktionalitet (ett CMS) som bara var lämpad för anställda med den specifika arbetsuppgiften så var det i större grad 
användare inom företaget som var användare. 
Insamling av användare... 
 
 
Samlar ni in användare för medverkan? 
 
Om ja: Hur går ni till väga? 
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Inte direkta fysiska användare men vi samlar in användarinformation. Vi lyssnar till om kunden tycker det funkar 
bra. Om kunden tycker det är en prioritering. Det kan också komma feedback från några av besökarna som kanske 
vill att något ska ändras. Då samlar vi in deras information och om kunden vill verkställer vi deras önskemål.  
 
Om nej: Varför?  
Vi har inte haft några projekt där kunden vill att vi arbetar tillsammans med de potentiella användarna direkt vid 
utvecklingen. Vi vill tillfredsställa kundens behov i första hand som beställare. Det är nog skillnad om man sitter 
med utvecklare för att utveckla system in-house. 
 
Vem väljer ut representanter för medverkan? 
Det är uppdragsgivarens uppgift, det vill säga de som ansvarar för webbplatsen. Oftast brukar dett vara ett jobb som 
marknadschefen eller VDn gör för att identifiera sin typiska användare eller besökare. 
 
Gör ni någon analys för att ta reda på vilken målgrupp som ska använda webbplatsen?  
Om ja: Hur går ni till väga? Om nej: Varför? 
 
Ja absolut. Vi brukar gå igenom och identifiera den typiska användaren genom Google Analytics och identifiera hur 
de använder webbplatsen. Oftast blir vi tilldelade en bild av målgruppen av kunden som beskriver den typiska 
användaren. Sedan brukar vi ta vissa antaganden. En bilauktionswebbsajt har troligtvis en målgrupp som är 
bilintresserade.  
 
Projekt 1: I detta projekt hade inte kunden så stort fokus på vilken målgrupp utan mer om att den skulle vara 
estetiskt tilltalande.  
 
Projekt 2: Detta projekt berättade kunden i mer specifika termer kring vad de hade för målgrupp och vi försökte 
anpassa texter och utseende till det.  
 
Vilka är de typiska medverkarna i webbutvecklingsprocessen? 
Det är faktiskt de som själva beställer webbplatsen, oftast den beslutstagande personen på kundsidan för 
webbprojektet. Ibland är det olika personer hos beställaren som hör av sig och har synpunkter och tips och råd. Ju 
mer större beslut medverkaren kan ta ju enklare är det att arbeta för oss. 
 
När det gäller användarmedverkan har kunden utvecklare som sitter hos kunden eftersom de oftast är de som har 
förståelse. 
 
Vilken typ av användare anser du är lämplig för att medverka i webbutvecklingsprojekt? 
Någon som inte har så stort tekniskt kunnande. För då blir det tydligt att se om vi gjort det bra, vi vill göra det så 
enkelt som möjligt. Har de ingen teknisk erfarenhet så blir enklare att se om det är bra eller dåligt det vi gör. Gärna 
olika målgrupper som också har lite olika syn på saker och ting för att skapa en bättre hållbarhet. 
 
Hur arbetar ni tillsammans med användaren vid utvecklingen? 
Projekt 1: Det främsta av utvecklingsarbetet sker bakom kulisserna här på kontoret där våra kodare utvecklar sajten. 
Kunderna är därför inte alltid särskilt involverade i utvecklingsprocessen utan får oftast en länk när det är klart. Först 
då får vi feedback och måste göra vissa justeringar och det sker ett par sådana rundor tills de är nöjda. Feedbacken 
sker oftast via telefon, e-post eller möten.  
 
Det är då vi får feedback och vi måste göra vissa justeringar och vi gör ett par sådana rundor tills kunden är nöjd. 
Två tre i genomsnitt innan allt är klart.  
 
Projekt 2: I det här projektet arbetade vi tillsammans med deras utvecklare som indirekt hade kunskapen om vad 
deras användare skulle göra med webbsystemet. Så vi fick indirekt direktiv från deras användare den vägen.  
 
Vilken av följande metoder anser du representerar ert arbetssätt med användarmedverkan?     
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Konsultativ. Den lägsta formen av involvering i förhållande till användarmedverkan. 
Används primärt för att säkerställa att ledningsgruppens visioner stämmer överens med systemanvändarnas och 
verksamhetens vision. Merparten av besluten om systemutvecklingen lämnas åt den traditionella designgruppen. 
Metoden syftar till att se till att alla användare ska fa� ge sin åsikt men användaren har ingen direkt påverkan i 
utvecklingsprocessen. 
 
Projekt 1 och de flesta: Helt klart den konsultativa i de flesta projekten. Kunden ger ju oss uppdrag som de baserat 
på sina användare. Det är egentligen väldigt sällan direkta användarna ställer krav på oss. Utan oftast är det som sagt 
ledningsgruppens visioner som ligger till grund för de beslut vi implementerar 
    
Representativ. Representanter väljs av exempelvis ledningsgruppen för att representera övriga användare av 
systemet. En fördel är att utvecklaren jobbar tillsammans med användaren sida vid sida. En problematisk fråga är 
huruvida dessa utvalda representanter kan representera en generell majoritet av användaråsikter. Gulliksen och 
Göransson (2002) beskriver metoden som ett försök till att representera användarnas bästa i enlighet med den 
användarcentrerad webbutveckling. 
 
Projekt 2 men sällsynt Det här skedde delvis i Projekt 2. Eftersom deras användare var direkt i kontakt med deras 
utvecklare. Vi lyssnade ju till vad utvecklarna i deras företag hade för synpunkter. De representerade alltså 
användarna. Detta är dock sällsynt. 
    
Samförstånd/Konsensus. Innebär användarna kontinuerligt ska medverka i samtliga förändringar och ska ha 
möjligheten att påverka dessa. Denna metod innebär att man minimerar risken för missrepresentation men innebär 
ofta en tidskrävande process.  
 
Hur arbetar ni för att säkerställa att en hög nivå av användarmedverkan erhålls? 
Vi ser till att den kunden som beställt systemet har fått sina önskemål tillfredsställda. Vi jobbar egentligen inte direkt 
med att försöka säkerställa en hög nivå användarmedverkan i övrigt. Det är en tidskrävande process och oftast vill 
kunden ha arbetet gjort till så få timmar som möjligt. Oftast är det kunden som på sikt samlar in information av olika 
användare av systemet som feedback. Den feedbacken skickar de till oss när de vill att vi ska göra förändringarna. 
Vi låter användaren komma med tips och råd efter designförslaget är skickat. Vi försöker vara så tydliga som möjligt 
med termerna för de som beställer har inte alltid samma kunskap om begreppen som vi har.  
 
- Har ni någon speciell metod för det? 
Ja, vi ställer höga krav på vilka vi arbetar med. I början tog vi oss an alla kunder, nu handplockar vi kunder efter 
utifrån vi vill jobba med dem eller inte. Om det är bra anpassade för den typ av kunder vi har.  
 
Hur tar ni reda på att webbplats vid färdig implementering är anpassad för användaren? 
Genom att kontrollera hur webbplatsen fungerar i olika system, plattformar och datorer och Smartphones och 
läsplattor och webbläsare. Internet 7, 8 och även Firefox. Vi ser även över hur trafiken i efterhand ser ut i Google 
Analytics. Vi har verktyg för att kontrollera att den funkar bra. Pingdong är ett automatiserat verktyg som säger till 
om hemsidan slutar fungera.  
 
Har du någon strategi för hur användaren ska involveras i projekten? 
Ja, vi har en behovsanalysmall som vi har utvecklat för att se till att vi får rätt information från användaren. Vi har 
också kommit fram till att bästa strategin är att involvera användaren efter att vi har skickat ett designförslag först 
och därefter får de komma med kritik och förbättringsmöjligheter. 
 
Använder du någon särskild teknik eller metod för att samla in informationen från användaren? 
Om ja: Vilken då? Hur går den till? 
Ja, ett kundmöte och en direkt behovsanalys. Genom att ställa enkla frågor. Det gör att vi kan anpassa tekniska nivån 
utifrån kunden.  
 
Vad skulle du anse att ni skulle kunna göra bättre när det kommer till användarmedverkan när du utvecklar 
system? 
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- Genom vår erfarenhet och tiden som går gör att vi kan ställa bättre frågor och göra behovsanalysen bättre. Ju bättre 
frågorna blir ju bättre blir kommunikationen och resultatet av webbplatsen och användarnas nöjdhet.  
 
Anser du att det är viktigt att involvera användaren vid utveckling av webbplatser? 
Om ja: Varför? 
Ja, vi vill ju leverera något som kunden har glädje av. De beställer ju något de behöver därför vill vi göra ett bra jobb. 
Vi vill matcha kundens förväntningar. Kommunikationen måste vara tydlig så vi vet hur vi kan matcha 
förväntningarna på bästa sätt.  
 
Vad anser du är de viktigaste och främsta fördelarna med användarmedverkan? 
- Roligare att jobba så och träffa människor  
- Helt avgörande för att få nöjda kunder i och med att det är dom som behöver det här.  
- Det är viktigt att de får någonting som rimmar med de förväntar sig.  
 
Vilka är de negativa konsekvenserna av användarmedverkan? 
- Det tar mycket tid 
- Ineffektivt kan det bli också rörigt 
- Resurskrävande eftersom det kräver mycket korrespondens. När den sker är det många olika kanaler för att få 
information från användaren.  
- Anpassa sig mer efter kunden som itne alltid är effektiv i medverkan. Därför extra viktigt att vi styr 
arbetsprocessen i vår riktning och med det sättet som vi med erfarenhet föredrar att jobba.  
- Det händer att kunden inte har tillräckligt tekniskt bra förståelse efterfrågar saker som de tycker är små saker men 
kan ta lika lång tid att göra som hela projektet i sig.  
  
Upplever du några problem med att arbeta tillsammans med användaren? 
Nej, inga specifika jag kan komma reda på. Nackdelen är att man kanske inte alltid kan uppfylla alla önskemål de 
har på grund av budgeten. 
 
 
Kravhantering 
 
Vad är din definition av ett krav? 
- Förväntningar och i mitt fall betyder det vad kunden vill uppnå och vad de bestämt sig för att dom vill ha.  
 
Delar ni upp krav i olika kategorier? 
- Nej inte i regel. 
 
Projekt 2: Det händer att vi i vissa fall tillsammans upprättar avancerade kravspecifikationer med krav men vi delar 
aldrig in dom i några speciella kategorier. 
 
Anser du att kravhantering är en viktig fas för webbutvecklingen? 
Om ja: Varför? Om nej: Varför? 
- Ja helt avgörande för framgång. Ju bättre kravbild ju större är kunden är nöjd.  
 
Samlar ni in krav? 
Om ja: Hur? 
Ja. Genom att göra en behovsanalys för att ta reda på mål och krav om funktionalitet som kunden har.  
 
Projekt 2: Ibland som i det här projektet fick vi mer detaljerade specifikationer direkt från kunden.  
 
Vem är det som upprättar kraven? 
Kunden upprättar kraven. De måste ligga inom ramen för de vi erbjuder. Om inte det så kan vi inte arbeta med 
kunden.  
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Hur anser du att man borde upprätta krav? 
-  
 
Vilka anser du borde involveras vid upprättandet av krav? 
- Personer inom verksamheten. Som är involverade i dagliga arbetet och har en bred förståelse av vad vi gör och 
varför. I vissa fall från besökarna. Vi tar i vissa fall hänsyn till besökarna för att hjälpa till i 
kravupprättningsprocessen. Finns det ett menyalternativ som ingen klickar på så föreslår vi för kunden att vi tar bort.  
 
Hur stora delar av de faktiska användarna anser du är med och samlar in kraven? 
- Väldigt liten del. Kraven är ju insamlade av kunden. Det beror på från projektet. Kvantitativt tar vi hänsyn till alla i 
form av en analys av all data. Kvalitativt tar vi inte alltid lika mycket hänsyn till användarna. De flesta projekten 
handlar inte om individuella krav. Kundens kravprofil är viktigare för oss än själva användarna.  
 
 
Skiljer det sig mellan projekt? 
Ja det gör det. Ta upp det mer specifikt. Vi utformade ett verktyg för att hantera deras egna kunder. Man kan söka 
jobba hos dom där de ska kunna hantera dom olika profiler som de lagt upp.  
 
 
Projekt 1 (Gör samma för nästa projekt) 
 
Beskriv en kortfattat hur ni typiskt under projektet arbetade med att hantera användarkrav som funktionalitet eller 
utseende. 
 
Användarmedverkan och krav 
Hur arbetar ni med användarmedverkan för kravhanteringen? 
 
-I Projekt 2 hade kunden hade väldigt spec. krav på att de skulle ha topnotch teknik och med senaste 
webbutvecklings och grafiska saker. De ville ha något modernt. De visste inte vilken teknik de skulle använda. VI 
föreslog med vår erfarenhet den bäst lämpade tekniken för det specifika projektet baserat på deras behov och 
önskemål.  
 
Har du upplevt några problem i kommunikationen eller vid insamlingen av krav? 
- Vi behövde bevisa för dom att vi var tillräckligt tekniskt kompetenta för att leverera. Vi träffade dem två gånger. 
Vi hade tekniska möten med dom och gick igenom grunderna. Där testade de oss.  
 
Hur hanterar du konflikter mellan dig, användare och andra eventuella kravställare när det gäller att upprätta kraven?  
 
- Min mellan mig internt och chefen. Det met tekniskt lämpade för kunden är inte alltid det mest och bäst lämpade 
för oss i företaget. Det handlar om att hitta en bra balansgång mellan kvalité, leverans till kunden och nedlagd tid. 
För att projekten ska matcha det kunden är beredd att betala. Ibland vill utvecklaren göra på sitt sätt medan det 
ibland kan bli ohållbart för projektet. Gäller även mot kunderna.  
 
Vem bestämmer vilka krav som slutligen ska gälla? 
- Tillsammans med kunden. Vi utformar ett avtal. Vi försöker prioritera de krav de har så gott det går utifrån den 
summa pengar som de är beredda att lägga ner. Det är en övervägning och en prioriteringsfråga mellan kunden och 
oss.  
 
Har ni någon speciell teknik ni använder för att samla in krav? 
- Behovsanalys (första steg) 
- De har gjort en design i och vi skulle programmera det rent tekniskt.  
- Uppföljning 
- Avtalen har vi också där vi kommer överens rent juridiskt vad som kraven ska innehålla. 
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Kunden har oftast bestämt sig för vad besökarna ska se, och därför blir det ofta vad de bestämt sig vad sajten ska 
innehålla. Då kör de på den tekniken tills de eventuellt märker att det inte fungerar  
 
Ibland frågar vi varför kunden vill ha vissa krav. Ibland stämmer de inte överens med det som vi anser kundens mål. 
Kunden kanske säljer bilar men har bilder på häst. Vi jobbar för vår kundrelation, trots att vi vet att det inte kanske 
är bäst för kunden så handlar det om kundens önskemål i första hand.  
 
En designförslag som skickas ut och lyssnar till användarnas synpunkter. Därefter görs det förändringar efter olika 
rundor där kunden får säga till vad de vill att man förbättrar eller förändrar tills de är nöjda.  
 
 
Har ni någon iterativ teknik för att uppfylla kraven? 
Ja, den tidigare nämnda.  
 
Utvecklas någon typ av prototyp av webbplatsen innan ni implementerar det slutliga systemet? 
Ja, den modellen det så kallade designförslaget. Det underlättar verkligen för oss. 
 
Utvärderar ni varför kraven ställs? 
- Vi ifrågasätter sällan kunderna om vi inte rekommenderar vissa saker baserat på erfarenhet och data vi har samlat.  
 
Hur dokumenteras kraven? 
- Via behovsanalys.  
- Vi gör alltid ett dokument alla kommunikation med kunderna och dyker frågor upp går vi tillbaka. Det hjälper oss 
att eliminera missförstånd där vi har klara direktiv för hur vi ska arbeta.   
 
Innan du utvecklar hemsidor upprättas det da� en kravspecifikation? 
 
 
Hur implementeras kraven till ett färdigt system? 
 
Avslutning 
På vilket sätt skulle du säga att ni uppfyller/realiserar de krav som ställs? 
- Ni lyssnar till kundens behov  
- Gör en snabb bedömning hur pass bra förståelse de har.  
 
Utvärderar ni hur det färdiga systemet matchar kraven? 
- Inför leverans går vi alltid igenom de specifikationerna matchar ursprungliga informationen för behovsanalysen. 
För att veta att vi levererar dt som vi var överens om.  
 
Blev projektet dyrare eller mer resurskrävande för ni arbetade med användarmedverkan? 
- Det blev dyrare om kunden alltid vill ses fysiskt och hantera all kravinsamling och om de pratar väldigt länge.  
 
Vilka fördelar anser du kravhantering att det kan bidra till? 
- Effektivare arbetsprocess 
- Bättre kommunikation och ökad förståelse 
- Vi kan bättre leverera det som är efterfrågat 
- Ju bättre kravspecifikation, ju effektivare kan vi matcha kravställarens behov och funktionalitet. 
 
Vilka negativa konsekvenser ser du med kravinsamlingsprocessen? 
 
- Risken finns att man missar vissa helhetsfrågor och fokuserar för mycket funktionalitet och teknik. Man tappar lite 
för mycket av känslan och sociala signaler från beställare. Det får inte bli för formellt så det påverkar leveransen.  
- Tar erfarenhet att göra en bra kravspecifikation, är den dålig är risken man att upprätta missvisande krav som inte 
stämmer. Ger ett oprofessionellt intryck för kunden. 
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Tack!! 
 

 


